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Health Office-Simta 

 

Key Indicator Fact Sheet 
(FY: 2075/076 to 2077/078) 

 

Programme Indicators (Percentage) 

 Simta Rural Municipality 

FY 

2075/076 

FY 

2076/077 

FY 

2077078 

Reporting Status         

Health Post 8 8 8  

Hospital 0 0 100  

EPI Clinics 94 94 91  

PHC/ORC 75 77 71  

FCHV 98 98 98  

Immunization Program     

BCG Coverage 81.1 77.3 92.7  

DPT-HepB-Hib 3 Coverage 83.6 88.8 89.6 
 

Measles/Rubella 2 Coverage 70.3 65.6 75.8 
 

TD 2&2+ Coverage 63 60.1 76.4 
 

Full Immunization 87.7 72.6 85.4 
 

Drop-out rate DPT-HepB-Hib 1 Vs. 3 3.9 0.35 5.9  

Drop-out rate DPT-HepB-Hib 1 Vs. MR 2 6.8 16.1 10.1 
 

Nutrition Program     

Newborns with low birth weight (<2.5kg) 12 17 36  

Children aged 0-23 mths. registered for 
GM 

852 920 891  

Average # of visits among children aged 0-
23 mths. registered for GM 

4.5 4 3.7  

Children aged 0-23 mths. registered for 
GM who were Underweight 

13 1 1 ➔ 

Pregnant women who received 180 day 

supply of IFA 
350 349 471  

PP women who received Vit.A 
supplementation 

357 377 446  

IMNCI Program     

PSBI cases received complete dose of 

Gentamicin 
3 5 8  

Incidence of Pneumonia among children U5 
years (per 1000) 

103.6 120.8 31.4  

Pneumonia cases treated with antibiotics 196 269 79  

Diarrhoea incidence rate among children 
U5 years (per 1000) 

1027.7 837 646.3  

Diarrhoea cases treated with Zinc & ORS 1104 816 739  

Safe-Motherhood Program     

Pregnant women who had at least one 

ANC checkup 644 581 712 
 

Pregnant women who had 4 ANC 
checkups as per protocol 362 366 480 

 

Institutional deliveries  328 382 450  

Births attended by a Skilled Birth Attendant 
(SBA)  

135 251 359  

Women who had 3 PNC checkups as per 
protocol 

233 234 290  

Women receiving ANC incentives 219 266 359  
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Women receiving Maternity incentives 86 98 98  

Total Maternal deaths 0 0 0  

Total Neonatal deaths 0 3 0  

Family Planning Program     

Contraceptive Prevalence Rate (CPR) 17 20 20 ➔ 

Disease Control Program     

TB - Case notification rate (All form of TB) 79 54.9 44.4  

TB - Treatment success rate 55.6 92.9 92.9 ➔ 

Incidence of Leprosy per 10,000 population 0.33 0.32 0.32 ➔ 

Pregnant women who tested for HIV at 
ANC checkup 

19 43 27  

Curative Services     

OPD NEW visit among total population 35440 41387 39194  
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खण्ड १ पररचय 

१.१ गाँउपासिकाको पररचय 

 

• भौगोकिि अिस्था 

िुिके्षत्रफि २२९.१५ िगय कि.कम.रहेिो यो गाउँपाकििािो अकििांश के्षत्र सुखेत किल्लािो उत्तर दकक्षण 

फैकिएिो पकिम मोहडा भएिो के्षत्र िाई समेटेिो छ। पूिय मा सल्यान किल्ला, पकिममा सुखेत किल्लािो 

कचङ्गाड गाउँपाकििा, उत्तरमा िािरिोट 

किल्ला र दकक्षणमा सुखेत किल्लािो गुभायिोट 

नगरपाकििा रहेिोछ। साकिििा ८ िटा 

गाकिसहरु घोरेटा, िाफििोट, आग्रीगाउँ, 

बिेडीचौर, रािम, िाप्रीचौर, डाँडाखािी र 

खानीखोिा कमिेर कनमायण भएिो यो 

गाउँपाकििामा ९ िडा मा किभाकित छ। 

साकिििो बिेडीचौर गाकिसिाई २ िटा 

िडाहरुमा कबभाकित गररएिो छ । यस् 

गाँउपाकििामा किशेष गरी के्षत्री,ठिुरी,दकित 

समुदायिो बसोबास छ। 

 

 

 

 

 

 

अवल्पस्थि   

के्षत्रफि २२९.१५ िगय कि.कम.  

देशान्तर ८१०.८६ कडग्री देन्चख ८२०.०४ सम्म 

आक्षांश २८०.४४ कडग्री देन्चख २८०.६४ सम्म 

तापक्रम 

कसमाना उत्तरमा िािरिोट,दकक्षणमा गुभायिोट,पुियमा सल्यान र पकिममा 

कचङ्गाड 

िम्मा िडािो संख्या ९ 

सदरमुिाम िामुनेबिार 

नकद भेरी, 

िम्मा घरिुरीिो संख्या ५६२२ 

िम्मा िनसंख्या                  ३०४४३ 

मकहिा १४८५३ 

पुरुष १५५९० 

मुख्य िमय कहन्दु, कक्रकियन 
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• गाँउपासिकाको िनिांल्पखक सववरर् 

गाउँपाकििािो उमेर, किङ्ग र िडा अनुसार िनसंख्या कितरण 
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१.१ प्रसिवेदन ियार पानुाको उदे्दश्य 

यस् प्रकतिेदन तयार पानुयिो मुख्य उदेश्य यस गाँउपाकििािो स्वास्थ्यिो िसु्तन्चस्थकत सबैिाई िानिारी 

गराउनु हो।  साथै  

• गाँउपाकििािो बतयमान स्वास्थ्य अिस्था बारे िानिारी गराउने। 

• गाँउपाकििािो स्वास्थ्यिा किकभन्न िाययक्रम अन्तगयतिा मुख्य सुचिहरुबारेमा िानिारी गराउने 

हो। 

• गाँउपाकििामा यस् आ.ि. मा संचािन गरेिा स्वास्थ्यिा किकभन्न िाययक्रमहरु बारेमा िानिारी 

गराउने। 

• गाँउपाकििािा स्वास्थ्यिा किकभन्न समस्या तथा स्वास्थ्य के्षत्रमा आईपरेिा समस्याहरु र समािान 

गनय चािेिा किकभन्न पहिहरु बारे अिगत गराउने। 

• गाँउपाकििा स्वास्थ्यिा िाययक्रमहरु आगामी िषयहरुमा संचािन गनयिा िाकग मागयकनदेश गने। 

• गाँउपाकििािो भािी स्वास्थ्यसंग सम्बन्चन्धत योिना तथा िाययक्रम साथै कनकत कनमायणिो िामिाई 

आिार प्रदान गने। 

 

१.२ प्रसिवेदनको महत्व 

यस प्रकतिेदनिो महत्व यस प्रिार रहेिा छन् :  

• यस् गाँउपाकििािो स्वास्थ्य िाययक्रमहरुिो ितयमान अिस्थाहरु बारेमा सबैिाई तथ्य पुरि 

िानिारी गराई भािी कदनहरुमा सिय सुिभ रुपमा सेिा प्रदान गनय। 

• स्वास्थ्य के्षत्रिो कििासिो िाकग िाययक्रम तथा रणनैकति योिना तिुयमा गनयिो िाकग पाकििािो 

िाकग  कनदेकशिा (guideline) बनाउन र 

• किकभन्न संघ संस्था एिं अनुसन्धानिताय योिनािार स्वास्थ्यिमी र अन्य सरोिारिािाहरुिो िाकग 

पकन थप अध्ययन गनयिो िाकग महत्वपुणय दस्तािेििो रूपमा प्रयोगमा ल्याउन । 

 

१.३ पासिकाको स्वास्थ्यको वसु्त ल्पस्थसि 

नेपाि सरिारिे स्थाकनय सरिार गठन गरे पिात नेपाििो संकबिान २०७२ द्बारा कनकदयष्ट गररएिो नेपािी 

नागरीिहरुिो मौकिि हि र अकििारिो रुपमा रहेिो आिारभुत स्वास्थ्य तथा सरसफाईिो 

अकििारिो सुकनकित गने किमे्मिार स्थाकनय सरिारिाई सुन्चिएिो छ। हरेि नागररििो मौकिि 

अकििारिो रुपमा रहेिो आिारभुत स्वास्थ्यिो सुकनकिततािो िाकग यस् पाकििामा स्वास्थ्य शाखािे 

नेतृत्व गने गरी स्वास्थ्य संस्थाहरु, मकहिा स्वा. स्वयंसेकििा, गाँउघर न्चिकनि तथा खोप न्चिकनिहरुबाट 

स्वास्थ्य सेिाहरु प्रदान गरीन्छ।  

१.४.१ स्वास्थ्य िेवा प्रवाह गने िंस्थाहरुको अवस्था 

सववरर् िंख्या 

िरकारी िंस्था 

स्वास्थ्य चौिी ८ 

आिारभुत स्वास्थ्य िेन्द्र १ 

शहरी स्वास्थ्य िेन्द्र ० 

सामुदायीि स्वास्थ्य इयिाइ ४ 

आयुिेदअस्पताि/िेन्द्र १ 

खोप किन्चननि २६ 

गाँउ घर किन्चननि २१ 

मकहिा स्वास्थ्य स्वयं सेकििा ९८ 
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सनसि गैर िरकारी िंस्था 

अस्पताि तथा नकसयङ्ग होम ० 

पोकिन्चिकनि ० 

औषकि पसि १२ (मधे्य २ दताय भएिो) 

 

१.४.२ वडा अनुिार स्वास्थ्य िंस्थाको िानकारी 

वडा नं स्वास्थ्य िंस्थाको नाम बसथाङ्ग 

िेन्टर 

मसहिा स्वा. स्वयं. 

िेसवकाको िंख्या 

खोप केन्द्र गाँउर्र 

ल्पिसनक 

१ घोरेटा स्वास्थ्य चौिी हो ९ ४ २ 

२ िाफििोट स्वास्थ्य चौिी हो १२ ३ २ 

३ आग्रीगाउँ स्वास्थ्य चौिी हो ११ ३ २ 

४ बिेडीचौर स्वास्थ्य चौिी हो ९ २ २ 

५ आिारभुत स्वास्थ्य सेिा िेन्द्र होइन ६ २ २ 

६ रािम स्वास्थ्य चौिी हो १२ ३ ३ 

७ िाप्रीचौर स्वास्थ्य चौिी हो ११ ३ २ 

८ डाँडाखािी स्वास्थ्य चौिी हो १२ ३ २ 

९ खाकनखोिा स्वास्थ्य चौिी हो १६ ३ ४ 

 िम्मा  ९८    
२६ २१ 

 

१.४.३ स्वास्थ्य िेवाको िासग मानव िंिाधनको अवस्था 

पद स्वीकृि दरवन्दी िंख्या पदपूसिा 

कायारि 

स्थायी करार (िरकारी) 
करार 

(स्थासनय श्रोि) 

मेकडिि अकििृत ० ० ० ० ० 

हे .ई (छैठौ)ं ९ २ २ ० ० 

हे .ई (पाँचौ)ं ८ १३ १३ ० ० 

हे .ई (चौथो) ८ ८ ८ ० ७ 

नकसयङ्ग (छैठौ)ं ० ० ० ० ० 

नकसयङ्ग (पाँचौ) ९ ६ ६ ० ० 

नकसयङ्ग (चौथो) ८ ८ ८ ० १३ 

ल्या. टे/ल्या.अ ० ० ० ० १ 

आयुिेद/िकिराि २ २ ० ० २ 

िा.स. ८ ३ ३ ० १६ 

िम्मा ५२ ४२ ४२ ० ३९ 
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१.५ शुशािन 

सुशासन शासिीय व्यिस्थापनिो त्यो परािाष्ठा हो, िहाँ नागररिहरू सुरकक्षत महसुस गछय न्, न्यायिो 

अनुभूकत गछय न अकििार सिन्न हुन्छन्। साियिकनि सेिा सहि एिं सरि रूपमा नागररि हििा रूपमा 

प्राप्त पकन गनय सक्छन्। िनता प्रकत उत्तरदायी भई कनिायि रुपमा सेिा प्रिाह गनय र नागररि अकििारिो 

सम्मान गनयिो िाकग शुसानिो महत्व सबै के्षत्रमा हुन्छ। असि शासनिो आिारभुत मान्यतािाइ 

आत्मसात गदै पारदशी, सहभाकगतमूिि, ििाफदाही हँुदै कछटो, छरीतो तथा िम खकचयिो ढंगबाट 

सियसािारणमा सेिा प्रिाह गनय र सेिाग्राहीिे सिय सुिभ रुपमा सेिा पाए िा नपाएिो सुकनकित गनुय 

स्थाकनय तहिो किमे्मिारी हुन्छ। स्थाकनय तहिे संघ र प्रदेशिा कनकत, कनयम र कनयमाििी आिारमा 

स्थाकनय स्तरमा सुहाउदो कनकत, कनयम र कनयमाििी बनाएर सेिािो प्रिाह गनुयपने हुन्छ। 

 

पासिकाको सनसि सनयम िथा सनयमाविीको अवस्था  

िुचांक अवस्था (छ/छैन) 

पाकििािो स्वाथ्य कनकत नबनेिो 

पाकििािो स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन बनेिो 

पाकििािो स्वास्थ्य सम्बन्चन्ध पि िा दश बकषयय योिना नबनेिो 

पाकििािो स्वास्थ्य सम्बन्चन्ध बाकषयि योिना बनेिो 

पाकििािो मानि संरचना (Organogram) बनेिो 

पाकििािो अनुगमन मुल्यांिन तथा सुपररिेक्षण कनयमाििी नबनेिो 

पाकििािो कनकि स्वास्थ्य संस्था संचािन तथा व्यस्थापन कनदेकशिा नबनेिो 

 

पासिका र स्वास्थ्य िंस्था स्तरको िसमसिहरुको अवस्था  

िुचांक अवस्था 

पाकििा स्तररय स्वाथ्य सकमकत बनेिो 

पाकििा स्तररयगुणस्तर सुिार सकमकत बनेिो 

पाकििा स्तररय खररद सकमकत बनेिो 

स्वास्थ्य संस्था संचािन तथा व्यिस्थापन सकमकत बनेिो 
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खण्ड २: कायाक्रम प्रगसि 

२.१ पररवार कल्यार् 

२.१.१खोप कायाक्रम 

नेपाि सरिारिो सबैभन्दा बकढ प्राथकमितामा र सफि रहेिो िाययक्रम हो-राकष्टि य खोप िाययक्रम । 

खोप िाययक्रमिे उले्लख्य रुपमा बािमृतु्यदर घटाउन र किकभन्न रोगिाई रोिथाम गनय सहयोग पुयायउने 

गदयछ । कशशु र बाल्य अिस्थामा बािबाकििाहरुिाई उमेर अनुसारिा सबै खोपहरु सही समय र 

मात्रामा कदनु पदयछ । खोप िाययक्रम एि प्रकतिारात्मि सेिा भएिोिे यस िाययक्रमिो उपिन्चि 

कििनिो उत्तराियमा पकन प्राप्त गनय सकिने हुनेभएिोिे यस िाययक्रमबाट तत्काि उपिन्चििो अपेक्षा 

गररदैन । हाि नेपािमा १२ रोग कबरुि ८ प्रिारिा खोपहरु उपिि छन् िसै्त कब.कस.कि, कड.कप.कट-हेब-

कहब, पोकियो, कप.कस.कभ, एफ.आई. कप.कभ, दादुरा/रुबेिा, िे.इय . र रोटा ।  

खोप कायाक्रम अन्तगाि िन्चािन गररएका मुख्य सक्रयाकिापहरू 

• कनयकमत खोप सेिा संचािन । 

• पूणय खोप घोषणा तथा कदगोपना िाययक्रम । 

• स्वास्थ्यिकमयहरूिो िाकग खोप सम्बन्चन्ध ताकिम । 

• खोप सम्बन्चन्ध सुक्ष्म योिना तिुयमा । 

• खोप मकहना संचािन । 

• राकष्टि य खोप अकभयान संचािन । 

• प्रभाििारी िोल्डचेन व्यिस्थापन । 

 

खोप कायाक्रमका मुख्य िुचकहरूको अवस्था 

यस गाउँपाकििािो पकहिो प्राथकमितामा रहेिो खोप िाययक्रमिो प्रगकत कििरण ति ताकििामा 

कदईएिो छ ।  

ताकििा 1 खोप िाययक्रमिो अिस्था 

िुचकहरू आ=ब. २०७५⁄७६ आ=ब. २०७६⁄७७ आ=ब. २०७७⁄७८ 

खोप किरेि 

पुणयखोप पाकििा घोषणा भएको भएको भएको 
कब.कस.िी िभरेि ८१.१ ७७.३ ९२.७ 

कड.पी.टी-हेब-कहब १ िभरेि ८७ ८९.१ ९५.2 

पोकियो १ िभरेि ८७ ८९.१ ९३.५ 

पोकियो ३ िभरेि ८३.६ ८६.५ ८७.१ 

कड.पी.टी-हेब-कहब ३ िभरेि ८३.६ ८८.८ ८९.६ 

कप.कस.भी ३ िभरेि ८३.६ ८६.५ ८७.१ 

एफ.आइ.कप.भी. १ िभरेि ६२.३ ८४.४ ९३ 

एफ.आइ.कप.भी. २ िभरेि ५४.७ ८५.४ ८८.५ 

दादुरा-रूबेिा १ िभरेि ८९.५ ८३ ८६.५ 

िे.इ. िभरेि ७४.४ ७२.७ ७४.९ 

दादुरा-रूबेिा २ िभरेि ७०.३ ६५.६ ७५.८ 

कट.डी २ र २+िभरेि ६३ ६०.१ ७६.४ 

पुणयखोप िभरेि ७६ ६३.७ ७५.८ 
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डर पआउट दर 

कब.कस.िी र दादुरा-रूबेिा १ डि पआउट दर -१०.४ -७.४ ६.७ 

कड.पी.टी-हेब-कहब १ र ३ डि पआउट दर ३.९ ०.३५ ५.९ 

दादुरा-रूबेिा १ र २ डि पआउट दर  ९.४ ९.९ १.१ 

खोप खेरिाने दर  

कब.कस.िी ८९.२ ८७.८ ८६.८ 

कड.पी.टी-हेब-कहब ३५.२ २६.७ ३०.५ 

िे.इ. ५५ ५५.८ ५९.८ 

पोकियो ३५.२ २७.३ ३०.८ 

कप.कस.कभ २७.३ १८.७ २१.१ 

एफ.आइ.कप.कभ. ३८.९ २८.६ २९.८ 

कट.डी ४०.८ ३८.१ ३७.७ 

 

माकथ कदएिो खोपिो तथ्याङ्किाइय हेदाय गत िषयिो तुिनामा सबै खोपिो िभरेि बढेिो देन्चखन्छ । 

दादुरा-रूबेिा १ र २  डि पआउट दर घटेिो र कड.पी.टी-हेब-कहब १ र ३ डि पआउट दर बढेिो देन्चखन्छ । 

साथै खोप खेर िाने दर िेकह मात्रामा बढेिो पाइयन्छ । 

 

मुख्य चुनौिी िथा िमाधानका उपायहरु 

 

मुख्य चुनौिीहरु िमाधानका उपायहरु सिमे्मवारी 

खोप खेरिाने दर बढी Multidose Vial Policy (MDVP) िागु गने स्वास्थ्य शाखा, स्वास्थ्य संस्था प्रमुख 

डि प आउट बकढ खोपिो बारेमा आमाहरु िाई परामशय स्वास्थ्य संस्था प्रमुख 

तथ्याङ्किो गुणस्तर िायम गनुय अनसाइयट िोकचङ्ग तथा अनुगमन पाकििा तथा स्वा.से.िा. 

गुणस्तरीय सेिा प्रिाह स्वास्थ्यिकमयिो क्षमता अकभिृन्चदद पाकििा, स्वा.से.िा., प्रदेश तथा िेन्द्र 

सरिार 

 

२.१.२ पोषर् कायाक्रम 

पोषण सेिा राष्टि  कनमायणिो एि बकियो आिार हो । माकनसिो शारररीि तथा मानकसि कििाश उसिो 

बाल्यिाि मुख्य गरर गभायबस्था देन्चख २ बषय सम्मिो पोषण अबस्थामा कनभयर हने गदयछ । यस उमेर 

समुहमा ८०% भन्दा बकढ मन्चस्तस्किो कबिाश हुने गदयछ । नेपाि सरिारद्वारा पोषण िाययक्रमहरु मुख्य 

गरर गभायिस्था र २ बषय मुकनिा बािबाकििाहरु िेन्चन्द्रत िाययक्रमहरु सिाकित भएिा छन िसिाई 

सुनौिा हिार कदन िाययक्रम पकन भकनन्छ । 

यस गाउँपाकििामा पोषण सुिारिा िाकग स्थाकनय तह स्तररय बहुके्षकत्रय पोषण सुिार सकमकत गठन गरर 

कबकभन्न िाययक्रमहरु सिािन गररएिो छ । यस गाउँपाकििामा कशघ्र िुपोषणिो ब्यबस्थापनिा िाकग 

१ िटा बकहरंग उपचार िेन्द्र समेत सिािन गररएिो छ । 

 

पोषर्कायाक्रम अन्तरगि िन्चािन गररएका मुख्य सक्रयाकिापहरू : 

• कनयकमत िृन्चदद अनुगमन तथा परामशय । 

• कशशु तथा बाल्यिािीन पोषण । 

• कभटाकमन ए तथा अले्बन्डािोि कितरण । 

• बहुके्षकत्रय पोषण योिना । 
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• आमा तथा बाि स्वास्थ्य र पोषण । 

• किद्धािय स्वास्थ्य तथा पोषण । 

• पोषण सम्बन्चन्ध किकभन्न कदिसहरू 

 

पोषर् कायाक्रमको अवस्था 

यस गाउँपाकििािो हाििो पोषण अबस्था तििो ताकििामा प्रसु्तत गररएिो छ ।  

ताकििा 2पोषण िाययक्रमिो अिस्था 

िुचकहरू आ.ब. 

२०७५⁄७६ 

आ.ब. 

२०७६⁄७७ 

आ.ब. 

२०७७⁄७८ 

नयाँ तौि किईएिा ०–११ मकहना सम्मिा बच्चाहरुिो प्रकतशत ९३.६ ९२.५ ९४.६ 

नयाँ तौि किईएिा ०–२३ मकहना सम्मिा बच्चाहरुिो प्रकतशत ६१.८ ६६.९ ६४.९ 

नयाँ तौि किईएिा बच्चाहरुिो अनुपातमा िुपोकषत बच्चाहरुिो अनुपात ०–

२३ मकहना 
२.८ १.८ ०.२ 

िडा िुपोकषत बािबाकििाहरुिो संख्या ४ १ ६ 

मध्यम िुपोकषत बािबाकििाहरुिो प्रकतशत ७.९ ३.९ ०.६ 

िम तौििो िन्म ३.७ ४.५ ८ 

पूणय स्तनपान गराएिो प्रकतशत ४६.६ ३०.९ ३३.५ 

१८० आईरन चक्की खाएिा गभयिकत मकहिािो प्रकतशत ५३ ५२.६ ७०.९ 

िँुिािो औषकि खाएिा गभयिकत मकहिाहरुिो संख्या ५४८ ५०१ ६६२ 

कभटाकमन ए खाएिा सुते्करी आमाहरुिो प्रकतशत ७१.१ ६९.८ ७४.४ 

४५ आईरन चक्की खाएिा सुते्करी आमाहरुिो प्रकतशत ५४.३ ५७ ६७.२ 

आम कभटाकमन ए कबतरण (६ देन्चख ५९ मकहनािा बािबाकििाहरु) 
५३२१ ५२९३ ४०९३ 

आम िुिािो औषकिकबतरण िाययक्रममा  ६ देन्चख ५९ मकहनािा 

बािबाकििाहरुिे िँुिािो औषकि खाएिो प्रकतशत पकहिो चरण ६८.८४ ६७.६६ ६५.९४ 

आम िुिािो औषकिकबतरण िाययक्रममा ६ देन्चख ५९ मकहनािा 

बािबाकििाहरुिे िुोँिािो औषकि खाएिो प्रकतशत दोस्रो चरण ८९.४४ ८२.९२ ६१.८७ 

माकथ पोषणिो तथ्याङ्किाइय हेदाय गत िषयिो तुिनामा नयाँ तौि किईएिा ०–२३ मकहना सम्मिा 

बच्चाहरुिो प्रकतशत घटेिो, िडा िुपोकषत बािबाकििाहरुिो संख्या बढेिो, आम कभटाकमन ए 

कबतरणिो संख्या घटेिो देन्चखन्छ । साथै पोषणिो अरू सुचिहरू उले्लख्य रूपमा बढे– घटेिो पाइयन्छ। 

 

मुख्य चुनौिी िथा िमाधानका उपायहरु 

मुख्य चुनौिीहरु िमाधानका उपायहरु सिमे्मवारी 

Low Birth Weight बढी (िडा 

१,२,६,७,९) 

ANC 4,6,8, र 9 protocol अनुसार कनयकमत िाँच 

बढाउने साथै म.स्वा. स्वयंम.सेकििा द्वारा  ANC तथा 

महत्व बारेमा परामशय बढाउने । 

स्वस्थ्य संस्था प्रमुख र अन्य 

िमयचारी 

िृकि अनुगमन िम (िडा २,३,६,) हरेि मकहना PHC-ORC तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट 

िृिी अनुगमन गने र प्रते्यि मकहनािो १ कदन िृिी 

अनुगमन डे िो रुपमा मनाउने । 

स्वस्थ्य संस्था प्रमुख र अन्य 

िमयचारी 

औषत भेट २ िषय मुकन िम (िडा 

१,७,८,९) 

बच्चा िाई 0-23 मकहना सम्म हरेि मकहना तौि 

अनुगमन गनयिो िागी आमा समुहिो बैठिमा 

स्वास्थ्यिकमय सहभागी गनुयिा साथै FCHV िाई 

सकक्रय बनाउने । 

स्वास्थ्य संस्था प्रमुख,खोप तथा 

गाउँघर न्चिकनिमा सहभागी 

िमयचारी 
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२.१.३ िमुदायमा आधाररि नबिाि िथा बािरोगको एसककृि ब्यबस्थापन 

नेपािमा झाडापखािा कनयन्त्रण िाययक्रम (सन् १९८२) र कसघ्र स्वासप्रश्वास संक्रमण कनयन्त्रण िाययक्रम 

(सन् १९८७) बाि स्वास्थ्यिा िाकग सिािन  गररएिा िाययक्रम हुन्। तत् पिात ५ बषय मुकनिा 

बािबकििािो मृतु्यदरिाई िम गनय IMNCI िाययक्रम, समुदायमा आिाररत बािरोगिो एकििृत 

ब्यबस्थापन, समुदायमा आिाररत नबिात कशशु स्याहार िाययक्रम हुदै हाि समुदायमा आिाररत नबिात 

कशशु तथा बािरोगिो एकििृत ब्यबस्थापन िाययक्रम सन २०१४ देन्चख सिािन गररएिो छ । यस 

िाययक्रमिो मुख्य उदेश्य नबिात कशशु तथा बाि मृतु्यदरिो मुख्य िारि तत्बिो रुपमा रहेिा 

समस्याहरु िसै्त कनमोकनया, झाडापखािा, दादुरा, मिेररया तथा िुपोषणिो ब्यबस्थापन गरर नबिात 

कशशु तथा बाि मृतु्यदर िम गने हो । िाययक्रम अन्तगयत सिािन गररएिा मुख्य कक्रयाििाप र 

उपिन्चिहरु : 

गाउँपाकििािो हाििो समुदायमा आिाररत नबिात कशशु तथा बािरोग एकििृत ब्यबस्थापनिो 

कबबरण ति ताकििामा प्रसु्तत गररएिो छ । 

नबिाि सशशु िथा बािरोगको एसककृि सबबरर् 

समुदायमा आिाररत नबिात कशशु तथा बािरोग एकििृत ब्यबस्थापनिो कबबरण ति ताकििामा प्रसु्तत 

गररएिो छ ।  

 

ताकििा 3 नििात कशशु तथा बािरोगिो एकििृत व्यिस्थापन सेिािो अिस्था 

िुचकहरू आ.ब. 

२०७५⁄७६ 

आ.ब. 

२०७६⁄७७ 

आ.ब. 

२०७७⁄७८ 

नाकभ मिम िभरेि (स्वास्थ्य संस्था र घरमा प्रसुकत) ४४३ ४५१ ४८६ 

व्याके्टररयािो संभाकित गन्चिर संक्रमण भएिा ० देन्चख २ मकहनािा 

कशशुिो प्रकतशत 

५.५ ७.५५ ११.११ 

व्याके्टररयािो संभाकित गन्चिर संक्रमण भएिा मधे्य 

िेन्टामाईकसनिो पकहिो सुई पाएिा कशशुहरुिो प्रकतशत 

६६.७ १५० १६६.७ 

व्याके्टररयािो संभाकित गन्चिर संक्रमण भएिा कशशुहरु मधे्य 

िेन्टामाईकसनिो पूणय सुई पाएिा कशशुहरुिो प्रकतशत 

५० १२५ ४३३.३३ 

िम्मा नििात कशशु मृतू्य संख्या ६ ६ ३ 

५ बषयमुकनिा िाििाकििाहरुमा स्वास प्रश्वासिो नयाँ कबरामी दर 

प्रकत हिार 

१३७०.९ १४२२.७ ११२०.७ 

५ बषयमुकनिा िाििाकििाहरुमा कनमोकनयािा नयाँ कबरामी दर प्रकत 

हिार 

७९.५ ७३.७ २२.८ 

िम्मा स्वास प्रश्वासिो कबरामी मधे्य िडा कनमोकनयािो दर प्रकत 

हिार (५ बषयमुकनिा िाििाकििाहरुमा) 

० ०.०६ ० 

कनमोकनयाबाट मृतु्य हुने ५ बषयमुकनिा िाििाकििाहरुिो संख्या ० ० ० 

एन्चन्टबायोकटिबाट उपचार  पाएिा   कनमोकनयािा  

िाििाकििाहरुिा प्रकतशत 

७२.६ १०६.३ १०० 

५ बषयमुकनिा  िाििाकििाहरुमा  झाडा पखािािा नयाँ कबरामी दर 

प्रकत हिार 
१३.१ १०.५ १०.२ 

िम्मा झाडापखािािा कबरामी मधे्य िडा ििकबयोिनिो दर (५ 

बषयमुकनिा िाििाकििाहरुमा) 

० ० ० 

झाडापखािािा कबरामी मधे्य  किबनिि र किंि चक्की द्वारा 

उपचार पाएिािो प्रकतशत   

९९.८ ९८.२ १००.१ 

झाडापखािाबाट मृतू्य हुने ५ बषयमुकनिा िाििाकििाहरुिो संख्या ० ० ० 

५ बषय मुकनिा िाििाकििाहरुिो िम्मा मृतु्य संख्या ० ० ० 
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माकथ कदएिो तथ्याङ्क अनुसार अकघल्लो िषयिो तुिनामा झाडापखािा तथा श्वासप्रश्वासिा कबरामी दरमा 

िकम भएिो देन्चखन्छ भने कनमोकनया र झाडापखािािो उपचार शत प्रकतशत गररएिो देन्चखन्छ । 

मुख्य चुनौिी िथा िमाधानका उपायहरु 

मुख्य चुनौिीहरु िमाधानका उपायहरु सिमे्मवारी 

गुणस्तरीय सेिा प्रिाह स्वास्थ्यिकमयिो क्षमता अकभिृन्चदद पाकििा, स्वा.से.िा., प्रदेश तथा िेन्द्र 

सरिार 

तथ्याङ्किो गुणस्तर िायम गनुय अनसाइयट िोकचङ्ग तथा अनुगमन स्वा.शा.प्र 

 

२.१.४ पररवार योिना कायाक्रम 

नेपाि सरिार द्वारा न्चस्विृत िाययक्रम तथा गाउँपाकििािो कबकत्तय समाकनिरण तफय िा िाययक्रमहरु 

मधे्यिो महत्वपुणय िाययक्रम पररिार कनयोिन िाययक्रम हाि पररिार कनयोिनिा सेिाहरु सबै िकक्षत 

बगयमा समता मुिि तररिािे पहँुच र उपभोगमा िृद्धी गनुय हो । हाि पररिार कनयोिन सेिाहरु 

गाउँपाकििाद्वारा सिािन गररएिा सबै गाउँघर न्चिकनि, िडा स्वास्थ्य िेन्द्र स्वास्थ्य चौिीहरुमा 

उपिि छन् । यस िाययक्रम अन्तयगत पररिार कनयोिन सम्बन्चन्ध परामशय सेिा, उपचारात्मि सेिा, पे्रषण 

सेिा िगाएत पररिार कनयोिनिा सािनहरु िसै्त कपल्स, कडपो, िन्डम िगायतिा सािनहरु कबतरण 

सेिाहरु उपिि छन् । पररिार कनयोिनिा सािनहरु िसै्त इििान्ट र आई.यू.कस.कड गाउँपाकििा 

अन्तयगत रहेिा स्वास्थ्य चौकिहरुमा उपिि छन् । 

 

कायाक्रम अन्तरगि िन्चािन गररएका मुख्य सक्रयाकिापहरु: 

• स्याटिाइयट न्चिकनि संचािन । 

• स्थायी बन्ध्यािरण कशकिर संचािन । 

• प.कन. सम्बन्चन्ध ताकिम संचािन । 

• प.कन. सािनिो आपुकतय व्यिस्थापन  

 

पररवार योिना कायाक्रमको अवस्था 

गाउपाकििो पररिार कनयोिन सेिािो हाििो अिस्था ति ताकििामा प्रशु्तत गररएिो छ । 

ताकििा 4 पररिार योिना सेिािो अिस्था 

िुचकहरू आ=ब. 

२०७५⁄७६ 

आ=ब. 

२०७६⁄७७ 

आ=ब. 

२०७७⁄७८ 

नयाँ प्रयोगिताय –िन्डम ११७ १२८ १२९ 

नयाँ प्रयोगिताय –कपल्स ३२१ ३४७ ३११ 

नयाँ प्रयोगिताय –कडपो ५०२ ७६२ ७१९ 

नयाँ प्रयोगिताय –इििान्ट १०० ७८ ५६ 

नयाँ प्रयोगिताय –आई.यू.कस.कड ७ २ ० 

नयाँ प्रयोगिताय –स्थायी सािन ४ ० ० 

पररिार कनयोिन सािनिो नयाँ प्रयोगदर 
१६.१ १९.८ १८.३ 

पररिार कनयोिनिो िम्मा प्रयोग दर 
१७ २० २० 
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माकथ कदएिो तथ्याङ्कमा सबै स्थायी तथा अस्थाइय प.कन. सािनिो प्रयोग दर िेही मात्रमा घटेिो देन्चखन्छ 

र पररिार कनयोिनिो  प्रयोग दरमा आ=ब. २०७६⁄७७ िो िसै्त देन्चखन्छ । 

 

मुख्य चुनौिी िथा िमाधानका उपायहरु 

 

२.१.५ िुरसक्षि मािृत्व िथा नबिाि सशशु स्वास्थ्य 

यस िाययक्रमिो मुख्य उदेश्य गभायिस्था र सुते्करी अबस्थािा िारण मकहिामा हुने कबरामीपना, 

अपाङ्गता र मृतु्यदर िम गरर मकहिाहरुिो र नबिात कशशुहरुिो स्वास्थ्यमा सुिार ल्याउनु हो । 

सामान्यतया नेपािमा मातृ मृतु्य मुख्य गरर सुते्करी अबस्थामा हुने रक्तश्राब, सुते्करीमा हुने कबशाक्तता, 

िामो सुते्करी बेथा िागु्न, सािनाि अड्किनु आकद हुन ।यस अबस्थामा मृतु्य मुख्य गरर स्वास्थ्य संस्थामा 

कबरामी किनिा िाकग कढिो कनणयय गनुय, अस्पताि कढिा पुगु्न र अस्पताि पुगेर पकन समायमा उपचार 

नपाउनु आकद िारणिे गदाय हुने गदयछ । यी यस्ता समास्याहरुिो समयमा नै पकहचान गरर समयमा नै 

उपचार सेिा पुयायउने िा परामशय गरर समस्या सामािान गनय सिेमात्र मातृकशशुिो स्वास्थ्यमा ठुिो 

उपिन्चि हाकसि गनय सकिन्छ ।  

यस गाउँपाकििा अन्तयगत रहेिा स्वास्थ्य चौकिमा पकन नेपाि सरिारद्वारा कनिायररत मापदण्ड बमोकिम 

२४ घणे्ट प्रसुकत सेिािा िाकग बकथयङ सेन्टर सिािन गररएिो छ । उक्त बकथयङ्ग सेन्टरहरुबाट आिारभुत 

प्रसुकत सेिािा साथै पुियप्रसुकत सेिा र सुते्करी पिातिो सेिा प्रदान गररदै आएिो छ िसिे गदाय सामान्य 

गभायिस्थािो िकटितािा िारण हुने मातृ मृतु्यदरिाई िम गरेिो छ । 

कायाक्रम अन्तरगि िन्चािन गररएका मुख्य सक्रयाकिापहरु : 

• गभयिकत तथा प्रसुकत िाँच सेिा । 

• संस्थागत प्रसुकत सेिा । 

• न्यानो झोिा कितरण । 

• प्रसुकत प्रोत्साहन तथा यातायात खचय कितरण । 

• िणायिी सुते्करी पोषण । 

• SBA ताकिम संचािन । 

• सेिा उपभोग बढाउन पाकििाद्वारा किकभन्न िाययक्रम संचािन । 

 

िुरसक्षि मािृत्व कायाक्रमको अबस्था 

गाउँपाकििािो हाििो सुरकक्षत मातृत्विो अबस्था ति ताकििामा प्रसु्तत गररएिो छ । 

 

 

 

मुख्य चुनौिीहरु िमाधानका उपायहरु सिमे्मवारी 

िेही स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पररिार 

कनयोिन सेिामा िकम 

प.कन. सेिा सम्बन्चन्ध िाययक्रम स्वास्थ्य 

अमा समुहहरूमा िानिारी गराउने 

स्वस्थ्य संिस्था प्रमुख र अन्य 

िमयचारी 

गुणस्तरीय सेिा प्रिाह अनसाइयट िोकचङ्ग तथा क्षमता अकभिृन्चदद पाकििा तथा िन.स्वा.से.िा. 
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ताकििा 5 सुरकक्षत मातृत्व सेिािो अिस्था 

िुचकहरू आ=ब. 

२०७५⁄७६ 

आ=ब. 

२०७६⁄७७ 

आ=ब. 

२०७७⁄७८ 

शून्य होम डेकिभरी िडा संख्या ० ० ० 

प्रसुकत िेन्द्रिो संख्या ९ ९ ९ 

िुनैपकन समयमा पकहिो पटि गभयिकत िाँच सेिा किएिा गभयिकत 

मकहिाहरुिो प्रकतशत 

६४४ ५८१ ७१२ 

प्रोटोिि अनुसार पकहिो पटि गभयिकत िाँच सेिा किएिा गभयिकत 

मकहिाहरुिो प्रकतशत 

४६५ ४५१ ५८२ 

प्रोटोिि अनुसार ४ पटि गभयिकत िाँच सेिा किएिा गभयिकत 

मकहिाहरुिो प्रकतशत 

३६२ ३६६ ४८० 

दक्ष प्रसुकतिकमयबाट सुते्करी सेिा पाएिा मकहिाहरुिो प्रकतशत २०.४ ३७.९ ५४.१ 

िकटि प्रसुकत सेिा पाएिा सुते्करी मकहिाहरुिो संख्या ० ० ० 

िन्मदा कनश्साकसएिा नििात कशशुहरुिो संख्या २ ० १ 

िन्मदा िमतौि भएिा नििात कशशुहरुिो प्रकतशत १.८ २.६ ५.४ 

संस्थागत प्रसुकत सेिािो प्रकतशत ४९.६ ५७.५ ६७.८ 

दक्ष प्रसुकत प्रकतशत २०.४ ३७.९ ५४.१ 

मातृ मृत्यिो समीक्षा गररएिो र िायय योिनािो कििास भएिो सोंख्या ० ० १ 

पेररनेटि मृत्यिो समीक्षा गररएिो र िायय योिनािो कििास भएिो 

सोंख्या 

० ० १ 

प्रोटोिि अनुसार २४ घंटा कभत्र प्रसुकत पिातिो सेिा किएिो प्रकतशत ४८.९ ५७.६ ६७ 

प्रोटोिि अनुसार ३ पटि प्रसुकत पिातिो सेिा किएिो प्रकतशत ३५.२ ३५.३ ४३.७ 

िम्मा मातृमृतु्य संख्या ० १ १ 

िम्मा नबिात कशशुमृतु्य दर ६ ६ ३ 

संस्थागत सुते्करी भएिा मकहिाहरुिे संस्थागत सुते्करी भए बापत 

प्रोत्सहान रिम प्राप्त गरेिो प्रकतशत 

१०० १०० १०० 

संस्थागत सुते्करी भएिा मकहिाहरुिे प्रोटोिोि अनुसार ४ पटि 

गभयिाँच गरे बापत प्रोत्सहान रिम प्राप्त गरेिो प्रकतशत 

१०० ९९.६ १०० 

बकथयङ सेन्टरमा सुते्करी भए बापत न्यानो झोिा पाएिा नििात कशशुिो 

प्रकतशत 

१०० १०० १०० 

 

माकथ कदएिो तथ्याङ्क अनुसार संस्थागत प्रसुकत, गभयिकत र सुते्करी िाँच तथा दक्ष प्रसुकतिकमयबाट सुते्करी सेिामा 

िृन्चद्ध भएिो देन्चखन्छ । यसैगरी निकशशुिो मृतु्य दरमा िकम  भएिो देन्चखन्छ । 

 

मुख्य चुनौिी िथा िमाधानका उपायहरु 

 

 

मुख्य चुनौिीहरु िमाधानका उपायहरु सिमे्मवारी 

स्वास्थ्य संस्थामा हुने सुते्करी संख्या 

बढेपकन घरमा हुने सुते्करी संख्या िकम 

गने 

स्वास्थ्य संस्थाहरुिे आमा समुह बैठिमा 

परामशय गने 

स्वास्थ्य िाययिताय र स्वास्थ्य संस्था 

प्रमुख 

भौकति पुिायिारिो िमी मापदण्ड अनुसारिो पुिायिार कनमायण तथा 

व्यिस्था 

स्थाकनय  सरिार 

ताकिम प्राप्त िनशन्चक्तिो उपििता सेिा प्रदायिहरुिो क्षमता अकभिृन्चद्ध गने  स्वास्थ्य शाखा, िन.स्वा.सेि 
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२.१.६ मसहिा स्वास्थ्य स्वयं िेसवका कायाक्रम 

सबैिा िाकग स्वास्थ्य िक्ष्य  पुरा गनयिा िाकग तयार गररएिो प्राथकमि स्वास्थ्य सेिािा ४ िटा कसद्घान्त 

मधे्य एि हो सामुदाकयि सहभाकगता । समुदायमा बकढ स्वास्थ्य समस्या हुने बगय र प्राथकमि स्वास्थ्य 

सेिािो कसद्घान्त िाई आिारमाकन नेपािमा पकहिो पटि मकहिा स्वास्थ्य स्वयम सेकबिा िाययक्रम कब.सं. 

२०४५ मा सुरु भएिो कथयो । सबयप्रथम नेपािमा समुदायिो स्वास्थ्य सुिारिो पररिल्पना गरर सिािन 

भएिो यो िाययक्रम कबश्वमा नै एउटा नमुना िाययक्रमिो रुपमा रहेिो छ । मकहिा स्वास्थ्य स्वयम 

सेकबिाहरु हाि स्वास्थ्यिा आिारभुत स्ति हुन िसे्ल गदाय नेपाि िे तय गरेिो सुरकक्षत मातृत्व 

सम्बन्चन्धिो सहश्रािी कबिाश िक्ष्य पुरा गरेिो कथयो ।     

गाउँपाकििामा हाि िनसंख्यािो आिारमा ९८ िना मकहिा स्वास्थ्य स्वयम सेकबिाहरु रहेिा छन । 

यस गाउपाकििा कभत्र रहेि मकहिा स्वास्थ्य स्वयम सेकबिाहरुिे नेपाि सरिारद्वारा िारर गररएिो 

िाययकबबरण अनुसार िाम गने गदयछन । मकहिा स्वास्थ्य स्वयम सेकबिाहरुिे नेपाि सरिार तथा 

गाउपाकििा द्वारा सिािन गरेिा स्वास्थ्य िाययक्रमहरु मा सहयोग गनुयिा साथै िायायक्रमहरु िसै्त 

कभटाकमन ए तथा िुिािो औषकि कबतरण, पररिार कनयोिनिा सािानहरुिो कबतरण, नििात कशशु 

तथा िािरोगिो पकहचान गरर परामशय तथा पे्रषण सेिा, समुदायिो स्वास्थ्य स्थीकत पत्ता िगाई समयमा 

नै स्वास्थ्य कशक्षा प्रदान सेिा आकद सिािन गरर समुदायिो स्वास्थ्य सुिारमा अतुिकनय योगदान 

पुयायएिा छन ।  

 

कायाक्रम अन्तगाि िन्चािन गररएका मुख्य सक्रयाकिापहरु 

• मकहिा स्वा. स्वयं सेकििाहरुिो सकमक्षा । 

• पोसाि तथा प्रोत्साहन रिम कितरण । 

 

मसहिा स्वास्थ्य स्वयं िेसबका कायाक्रमको अवस्था 

गाउँपाकििामा मकहिा स्वास्थ्य स्वयं सेकििा िाययक्रमिो हाििो बसु्तन्चस्थकत ति ताकििामा प्रसु्तत 

गररएिो छ । 

ताकििा 6 मकहिा स्वास्थ्य स्वयं सेकििा िाययक्रमिो अिस्था 

िुचकहरू आ=ब. २०७५⁄७६ आ=ब. २०७६⁄७७ आ=ब. 

२०७७⁄७८ 

आमा समुहिो बैठि सिािन गरेिो प्रकतशत ९९.७ ९० ९५.२ 

िम्मा सेिा पुयायएिो संख्या १६३८२ २२३६३ २४०५० 

प्रकत स्वयम सेकबिािो सेिा ग्राकह अनुपात १६७.१६ २२८.१९ २४५.४१ 

किबनिि कबतरण गरेिा संख्या २९६३ २४७१ १५७५ 

िम्मा किबनिि कबतरण मधे्य मस्वासेिे कितरण गरेिो प्रकतशत ७२.८५ ७५.१७ ६८.०६ 

िम्मा कपल्स कबतरण मधे्य मस्वासेिे कितरण गरेिो प्रकतशत ३१.४७ ३५.२२ २७.७४ 

िम्मा िन्डम कबतरण मधे्य मस्वासेिे कितरण गरेिो प्रकतशत २३.६६ २१.४१ १७.४३ 

मातृ मृतु्यिो िम्मा प्रकतबेदन संख्या ० १ १ 

नििात मृतु्यिो िम्मा प्रकतबेदन संख्या ६ ३ ३ 

घरमा प्रसुकत भएिो मधे्य किकित िन्म भयिा कशशुहरुिो संख्या ११७ ८७ ६४ 
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मसहिा स्वास्थ्य स्वयं िेसवका कोष 

यस आब मा िगाकन भयिो रिम    १००९०५२ 

यस आब िो आन्तमा बांकि रहेिो रिम   ९३७०५२ 

रिम प्रयोग गने मस्वासेहरुिो सङख्या    ९८ 

माकथ कदएिो तथ्याङ्क अनुसार मकहिा स्वास्थ्य स्वयं सेकििाहरुद्वारा प्रदान गररने सेिािो संख्या गत िषयिो 

तुिनामा घटेिो देन्चखन्छ । 

 

मुख्य चुनौिी िथा िमाधानका उपायहरु 

 

मुख्य चुनौिीहरु िमाधानका उपायहरु सिमे्मवारी 

ताकिमिो अभाि ताकिम तथा क्षमता अकभिृन्चद्ध गनुयपने स्वा.सं , पाकििा, स्वा.से.िा.,  

घट्दो मनोबि प्रोत्साहनिा िृयाििापहरु संचािन स्वा.सं, पाकििा 

 

२.१.७ गाउँर्र ल्पिसनक कायाक्रम 

नेपाििा सबै भुगोिमा प्राय माकनसहरुिो बसोबास भएिोिे नेपािमा बसोबास गने  सबै माकनसहरुिाई 

स्वास्थ्य संस्था स्थायी रुपमा स्थापना गरर स्वास्थ्य सेिा प्रदान गनय नसकिने भएिो िे कब.सं. २०५१ मा नयाँ 

अबिारणािो रुपमा सुरुिात गररएिो िाययक्रम हो गाउँघर न्चिकनि िाययक्रम । नेपािमा रहेिा सबै 

समुदायिाई स्वास्थ्यिो पहुचमा ल्याउनिा िाकग स्थापना गररएिो उक्त िाययक्रमबाट हाि कबकभन्न 

प्रिारिा सेिाहरु प्रदान गररन्छ िसै्त प्राथकमि उपचार सेिा, पररिार कनयोिन सेिा, गभयिकत सेिा िाँच 

सेिा, सुते्करी पिातिो सेिा र बच्चािो िृन्चद्ध अनुगमन आकद ।  

गाउँपाकििा भैगोकिि तिरिे िेही भाग समथर भए पकन डाँडािाँडा भएिो िकमन देन्चख कबिट पहाकड 

के्षत्र सम्म फैकिएिो छ । गाउँपाकििामा रहेिा स्वास्थ्य चौकिहरु द्वारा गाउपाकििािो सबै भुगोिमा 

बसोबास गने समुदायिाई आिश्यि आिारभुत स्वास्थ्य सेिा प्रदान गनय नसकिने भएिोिे 

गाउँपाकििािो  सबै िडाहरुमा िडा स्वास्थ्य िेन्द्र स्वास्थ्य चौिीहरु रहेिो छ । िडा स्वास्थ्य िेन्द्र 

स्वास्थ्य चौिी द्वारा समेट्न नसकिने के्षत्रहरुमा गाउँपाकििाबाट हाि िम्मा २१ स्थानमा प्रते्यि मकहना ६ 

गते देन्चख ९ गते सम्म गाउघर न्चिकनि सिािन गररएिो छ ।स्वास्थ्य सेिािाइय समतामुिि बनाउन र 

स्वास्थ्य सेिािोपहँुच पुयायउनिा िाकग यस गाउँपाकििामा सिािन गररएिा गाउँघर न्चिकनिहरुिो 

उपिन्चि ति ताकििामा प्रसु्तत गररएिो छ । 

ताकििा 7 गाउँघर न्चिकनिबाट प्रदान गरयिो सेिािो कििरण 

िुचकहरू आ=ब. 

२०७५⁄७६ 

आ=ब. 

२०७६⁄७७ 

आ=ब. 

२०७७⁄७८ 

गाउँघर न्चिकनि सिािन प्रकतशत ९४.२ ९०.१ ९३.९ 

गाउँघर न्चिकनिबाट सेिा पाएिा सेिाग्राकहिो संख्या ४६१५ ४११६ ४५२१ 

िम्मा सेिाग्राकह मधे्य गाउँघर न्चिकनिबाट सेिा पाएिा 

सेिाग्राकहिो प्रकतशत 

४.६६ ३.७० ४.१९ 
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माकथ कदएिो तथ्याङ्कमा हेदाय गाँउघर न्चिकनिबाट प्रदान गररने सेिािा सबै सुचिहरु बढे िो देन्चखन्छ । 
 

 मुख्य चुनौिी िथा िमाधानका उपायहरु 

 

२.१.८ सकशोरसकशोरहरुको िासग यौन िथा प्रिनन् स्वास्थ्य 

नेपािमा राकष्टि य किशोरकिशोरी स्वास्थ्य तथा कबिास रणकनकत ई.सं. २००० मा नेपाि सरिारद्वारा िारर 

गररएिो कथयो । उक्त रणकनकत बमोकिम किशोरकिशोरीिा िाकग यौन तथा प्रिनन् स्वास्थ्यिा िाकग 

कनदेकशिा िारी गरर नेपाििा सबै स्वास्थ्य चौकि तह सम्म उक्त िाययक्रम सििन गने िक्ष्य किएिो 

कथयो । यस िाययक्रम अनुसार सबै स्वास्थ्य चौिीहरु किशोरकिशोरी मैत्री बनाई स्वास्थ्य सेिािाई समता 

मुिि बनाउने िक्ष्य भयता पकन यस गाउँपाकििा अन्तयगत रहेिा िुनैपकन स्वास्थ्य चौकिहरुमा उक्त 

िाययक्रम सिािन हुनसिेिो छैन । सुखेत किल्लामा रहेिा १३ बटा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा मात्र यो 

िाययक्रम िागु भएिो छ भने अरु संस्थामा यस िाययक्रमिो पहुच पुग्न सिेिो छैन । 

कायाक्रम अन्तरगि िन्चािन गररएका मुख्य सक्रयाकिापहरू : 

• िाययक्रमिो सकमक्षा । 

• सेिा प्रदायििो क्षमता अकभिृन्चद्ध 

 

सकशोरसकशोरहरुको िासग यौन िथा प्रिनन् स्वास्थ्य अवस्थााः  

ताकििा 8 किशोरकिशोरी स्वास्थ्य सेिािो अिस्था 

िुचकहरू आ=ब. २०७५⁄७६ आ=ब. २०७६⁄७७ आ=ब. २०७७⁄७८ 

किशोरकिशोरी मैत्री स्वास्थ्य संस्थािो संख्या   २ २ २ 

िम्मा गभयिाँच मधे्य  िुनैपकन समयमा पकहिो पटि 

गभयिकत िाँच सेिा किएिा २० बषयमुकनिा   

किशोरीहरुिो संख्या   

२२७ २१३ २३६ 

प्रोटोिि अनुसार पकहिो पटि गभयिकत िाँच सेिा 

किएिा २० बषयमुकनिा   किशोरीहरुिो संख्या   
१७२ १६४ १९५ 

गाउँघर न्चिकनिमा प्राथकमि उपचार सेिा पाएिा सेिाग्राकहिो 

संख्या 

१६५० १५३२ १६४५ 

गाउँघर न्चिकनिमा पुबय प्रसुकत सेिा पाएिा सेिाग्राकहिो संख्या २२ २८ १९ 

गाउँघर न्चिकनिमा उत्तर प्रसुकत सेिा पाएिा सेिाग्राकहिो संख्या ३९५ २८१ ३३८ 

गाउँघर न्चिकनिमा कडपो सेिा पाएिा सेिाग्राकहिो संख्या २५५ १९६ २२९ 

गाउँघर न्चिकनिमा तौि किईएिा ५ बषयमुकनिा बािबाकििािो 

संख्या 

१८२९ १७२८ १८०३ 

मुख्य चुनौिीहरु िमाधानका उपायहरु सिमे्मवारी 

गुणस्तरीय सेिािो उपििता प्रदान गररने सेिािो गुणस्तरतामा ध्यान 

कदनु 

सम्बन्चन्धत स्वास्थ्यिकमयहरु 

गाउँघर न्चिकनि कनयकमत सिािन 

नहुनु 

कनयकमत सिािन गने स्वास्थ्य संस्था प्रमुख 
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प्रोटोिि अनुसार ४ पटि गभयिकत िाँच सेिा किएिा 

२० बषयमुकनिा   किशोरीहरुिो संख्या   
१३५ ११८ १४२ 

िम्मा गभयपतन मधे्य  २० बषयमुकनिा   किशोरीहरुिो 

संख्या 

० ० ० 

पररिार कनयोिन सािनिो िम्मा नयाँ प्रयोगिताय मधे्य 

२० बषयमुकनिा  किशोरीहरुिो संख्या   
१२६ २१३ १५७ 

माकथ कदएिो तथ्याङ्क हेदाय पररिार कनयोिन सािनिो िम्मा नयाँ प्रयोगिताय बाहेि उखले्लन्चखत सबै सेिािो 

सुचिहरुमा िृन्चद्ध भएिो पाइयन्छ । 

मुख्य चुनौिी िथा िमाधानका उपायहरु 

 

मुख्य चुनौिीहरु िमाधानका उपायहरु सिमे्मवारी 

गुणस्तरीय तथा प्रभाििारी सेिा 

संचािन 

पुिायिारिो व्यिस्थापन र दक्ष 

स्वास्थ्यिकमयहरुिो उपििता 

पाकििा, स्वा.से.िा. 

 

२.२ महामारी िथा रोग सनयन्त्रर् 

२.२.१ सकटिन्य िथा नेगे्लके्टड टर ोसपकि रोगहरु(Vector Born and Neglected tropical diseases) 

२.२.१.१ औिो 

औिो रोग नेपािमा प्रमुख समस्यािो रुपमा देन्चखए पिात सन् १९५८ मा औिो उनु्मिन िाययक्रमिो 

रुपमा पकहिो िनस्वास्थ्य िाययक्रम सुरु गररएिो कथयो । यस िाययक्रमिो मुख्य िक्ष्य औिो रोगिाई 

नेपािबाट उनु्मिन गनुय रहेिो कथयो तर िाम गदै िाँदा उनु्मिन गनय िेरै समय िागे्न महसुस भई सन् 

१९७८ देन्चख पररमाियन गरर औिो कनयन्त्रण िाययक्रमिो रुपमा सिािन भइरहेिो छ । हाि आएर 

नेपाि सरिारद्वारा राकष्टि य औिो रणकनकति योिना (सन् २०१४—२०२५) िारी गरर सन् २०२५ सम्ममा 

नेपाििाई औिो रोग मुक्त घोषणा गने मुख्य िक्ष्यिा साथ यस संग सम्बन्चन्धत किकभन्न प्रिारिा 

िाययक्रमहरु सिािन भइरहेिा छन् । 

औिो रोग उपचार, रोकथाम र सनयन्त्रर्का िागी िन्चािन गररएका मुख्य कृयाकिापहरू 

• मिेररया रोगिा िाकग अोौषकि उपचार सेिा 

• सबै गभयिकत मकहिाहरूिाइय सुपानेट झुि कितरण सेिा 

• सिाकित कबरामीिो खोि तथा सकभयिेन्स 

• मिेररयािो सिाकित कबरामीिो तुरून्त EWARS प्रणािीद्वारा प्रकतिेदन 

• अनुगमन तथा मुल्याङ्कन 

 

औिो रोगको विामान अवस्थाको सवशे्लषर्ाः   

 

ताकििा 9औिोरोगिो बतयमान अबस्था 

िुचकहरू आ=ब. 

२०७५⁄७६ 

आ=ब. 

२०७६⁄७७ 

आ=ब. 

२०७७⁄७८ 

िम्मा औिो रोगिा कबराकमिो संख्या ० ० ० 

औिोरोगिो पकहचानिा िाकग िाँच गररएिा िम्मा कबरामी संख्या ३२ १०९ ० 

रक्त नमुना स्लाइड पररक्षण प्रकतशत  ० ० ० 
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स्लाइड पोिेकटभ दर  ० ० ० 

बाकषयि पारासाइट इन्चन्सडेन्ट दर  ० ० ० 

िम्मा मिेररया मधे्य कप.एफ कबरामीिो प्रकतशत  ० ० ० 

स्थाकनय मिेररया कबरामी दर  ० ० ० 

आयाकतत मिेररया कबरामी दर  ० ० ० 

िम्मा उपचार गररएिा मिेररया कबरामी  ० ० ० 

माकथ कदएिो सुचिहरू हेदाय गत िषयिो तुिनामा  यस िषयमा औिोरोगिो पकहचानिा िाकग िाँच 

नगररएिो देन्चखन्छ । 

मुख्य चुनौिी िथा िमाधानका उपायहरु 

मुख्य चुनौिीहरु िमाधानका उपायहरु सिमे्मवारी 

ताकिम प्राप्त िनशन्चक्तिो उपििता प्रयोगशािा तथा पारामेकडक्सहरूिाइय 

औिो रोगिो ताकिम संचािन 

ल्याि िो िमयचारी 

 

२.२.१.२ कुष्ठरोग 

िुष्ठरोग परापूियिाि देन्चखनै िनस्वास्थ्यिो प्रमुख समस्यािो रुपमा रहेिो छ । यस रोगिो किरुद्ध 

प्रभािशािी औषकििो भएतापकन कबरामीहरुिे रोग िुिाउने र समयमै उपचारिो िाकग सििय मा 

नआउने िारणिे गदाय यो रोग एउटा सामाकिि चुनौोैतीिा रुपमा रही रहेिोछ । हाि यो रोग 

कनिारणिो न्चस्थकतिाई कनरन्तरता कदनिा िाकग सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट कनाः शुल्क रुपमा एम.कड.टी. उपचार 

सेिािो साथ साथै चेतनामूिि िाययक्रम समेत संचािन गररदै आएिो छ । 

िुष्ठरोग राकष्टि य रणनीकत २०७३–२०७७ मा कनम्न प्रिारिा िक्ष्यहरु पररदृष्य गररएिा छन्ाः  

• नेपाििा सबै किल्लाहरुमा िुष्ठरोगिो प्रिोप  दर(Prevalence Rate) प्रकत १० हिार 

िनसंख्यामा १ भन्दा िम गने । 

• िुष्ठरोगिो नयाँ कबरामीहरु मधे्य बच्चा (० देन्चख १४ िषय) हरुमा असमथयतािो तह २ (Grade II 

disability)िाई शून्य बनाउने । 

• सबै कनदान भएिा िुष्ठरोगिा कबरामीहरुमा तह २ असमथयता (Grade II disability) िाई प्रकत 

१० िाख िनसंख्यामा १ भन्दा िम गने ।िुष्ठरोग प्रभाकितहरुिाई भेदभाि हुने प्रिारिो िानूनी 

प्राििानहरुिाई शून्य बनाउने । 

कुष्ठरोग िम्बल्पि िन्चािन िएका सक्रयाकिापहरुाः   

िाययक्रम अन्तरगत सिािन गररएिा मुख्य कक्रयाििाप र उपिन्चिहरु : 

• िुष्ठरोगिा कबरामीहरूिाइय उपचार सेिा 

• संिास्पद कबरामीिो पकहचानिो िाकग माइयक्रोस्कोकपि सेन्टरमा पे्रषण सेिा 

• िुष्ठरोग सम्बन्चन्ध चौमाकसि, अियिाकषयि तथा िाकषयि सकमक्षा गोकष्ठिो आयोिना 

• कनयकमत अनुगमन तथा सुपररिेक्षण 
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कुष्ठरोगको विामान अवस्थाको सवशे्लषर्ाः   

ताकििा 10 िुष्ठरोगिो अबस्था 

िुचकहरू आ=ब. 

२०७५⁄७६ 

आ=ब. 

२०७६⁄७७ 

आ=ब. 

२०७७⁄७८ 

िम्मा िुष्ठरोग िा कबराकमिो संख्या ० ० ० 

िम्मा िुष्ठरोग कबरामी दर प्रकत १०००० िनसंख्या १ १ १ 

िम्मा िुष्ठरोगी मधे्य MB कबरामी िो प्रकतशत ० ० ० 

िम्मा कबरामी मधे्य १४ बषय मुकनिा बािबाकििाहरुिो प्रकतशत ० ० ० 

प्रकत १ िाख िनसंख्यामा िुष्ठरोगिो तह २ असमथयता भएिो कबरामीिो संख्या ० ० ० 

 

मुख्य चुनौिी िथा िमाधानका उपायहरु 

 

मुख्य चुनौिीहरु िमाधानका उपायहरु सिमे्मवारी 

िुष्ठरोगीहरूिा िाँचमा समस्या समुदायमा कशकिर सिािन गने स्वास्थ्य शाखा 

 

२.३ क्षयरोग 

क्षयरोग किश्विै प्रमुख िनस्वास्थ्य समस्यािो रुपमा रहेिो छ । नेपाििो िूि िनसंख्यािो झणै्ड ४५ 

प्रकतशत माकनसहरु यस रोगबाट संक्रकमत छन्  िसमधे्य ६० प्रकतशत आकथयि दृकष्टिोणिे उत्पादनशीि 

उमेरिा माकनसहरु रहेिा हुन्छन् । नेपािमा प्रकतिषय ४०००० नयाँ क्षयरोगीिा कबरामीहरु देन्चखन्छन् 

िसमधे्य २०००० खिार पोिेकटभ हुन्छन् । ५००० देन्चख ७००० सम्म बषेनी यस रोगबाट मृतु्य हुने गरेिो 

पाईन्छ । त्यसैिे यस िाययक्रमिाई नेपाि सरिारिे राकष्टि य प्राथकमिता प्राप्त िाययक्रमिो रुपमा किएिो 

छ । यसिो प्रभाििारी उपचार र कनयन्त्रणिो िाकग नेपािमा सन् १९९६ देन्चख डट्स किकि द्वारा उपचार 

िाययक्रम संचािन गररएिो छ । क्षयरोगिो उपचारिो िाकग प्रयोगशािा सुकििा भएिो स्थानिाई रोग 

कनदान िेन्द्र तथा सबै स्वास्थ्य चौिीहरुिाई डट्स उपचार िेन्दिो रुपमा संचािन गररदै आएिो छ । 

किश्व स्वास्थ्य सङ्गठनिे क्षयरोगमुक्त  किश्व बनाउने पररिल्पना (Vision) अनुसार सन् २०१६ देन्चख २०५० 

िा िाकग "The END TB Strategy" साियिकनि गरेिो छ । यस रणनीकतिाई आत्मसात् गदै राकष्टि य 

क्षयरोग िाययव्रmमिे  कनम्नानुसारिो पररिल्पना तथा िक्ष्यहरू कनिायरणिो गररएिो छ। 

पररकिनााः  सन् २०५० सम्ममा क्षयरोगिो महामारी अन्त्य गने (To end tuberculosis epidemic by 

2050) । साथै सन् २०५० सम्म नयाँ क्षयरोगिा कबरामी दर १ िना प्रकत १० िाख भन्दा िममा झाने । 

आवसधक िक्ष्याः  सन् २०१५ िो तुिनामा सन् २०२१ सम्ममा क्षयरोगबाट प्रभाकित नयाँ कबरामीिो 

सङ्ख्या २० प्रकतशतिे िम गने । अथायत कबरामी पत्ता िगाउने (Case notification) िो सङ्ख्या सन् 

२०१६ िो िुिाई देन्चख सन् २०२१ िो िुिाई सम्ममा िूि सङ्ख्या २० हिार नयाँ क्षयरोगिा कबरामी 

पत्ता िगाउने । क्षयरोगिा िारणबाट हुने कबरामी दर िम गने र मृतयु हने दर शून्य गने। 

क्षयरोग िम्बल्पि िन्चािन िएका मुख्य कृयाकिापहरू 

• क्षयरोग सम्बन्चन्ध माइयक्रोस्कोकपि क्याि सिािन 
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• स्वास्थ्य चौिीमा माइयक्रोस्कोकपि िेन्द्र सिािन 

• पाकििािा सबै स्वास्थ्य चौिीहरूमा DOTS िेन्द्र सिािन 

• क्षयरोग सम्बन्चन्ध चौमाकसि, अियिाकषयि तथा िाकषयि सकमक्षा गोकष्ठिो आयोिना 

• कनयकमत अनुगमन तथा सुपररिेक्षण 

 

 

क्षयरोग कायाक्रमको विामान अवस्थाको सवशे्लषर्ाः   
 

ताकििा 11क्षयरोगिो बतयमान अबस्था 

िुचकहरू आ.ब. 

२०७५⁄७६ 

आ.ब. 

२०७६⁄७७ 

आ.ब. 

२०७७⁄७८ 

िेश नोकटकफिेसन दर प्रकत १ िाख िनसंख्यामा  ७५.७ ४८.५ ४४.४ 

क्षयरोगिो उपचार सफिता दर ५५.६ ९२.९ ९२.९ 

क्षयरोगिो कनिो हुने दर ० ० ८७.५ 

क्षयरोगिो पुरा अिकि औषकि खाने दर १९ २२ ४ 

िम्मा MDR क्षयरोगिा कबरामी संख्या ० ० ० 

क्षयरोगबाट मृत्य भएिो कबरामीिो संख्या ० ० ० 

माकथ कदएिो तथ्याङ्किाइय किशे्लषण गदाय गत िषयिो तुिनामा यस िषय िेश नोकटकफिेशन दर िेही 

संख्यामा घटेिो भएपकन अपेकक्षत रूपमा िेश फाइयन्चन्डङ्ग भएिो देन्चखंदैन । 

 

मुख्य चुनौिी िथा िमाधानका उपायहरु 

 

२.४ एच.आई.सि.एड्ि िथा यौनरोग 

नेपािमा सन् १९८८ मा पकहिो िेश देन्चखए पकछ एचआईभी िाई पकन िनस्वास्थ्यिो समस्यािो रुपमा 

किई यस िाययक्रम िागु गररएिो हो । हाि नेपािमा एचआईभी िेन्चन्द्रिृत महामारी (Concentrated 

Epidemic) िो रुपमा रहेिो छ । किशेष गरी नेपािमा ८० प्रकतशत भन्दा बढी एचआईभीिो संक्रमण  

असुरकक्षत यौन सििय िो माध्यमबाट सने गरेिो पाईएिो छ । त्यसैगरी सुईद्वारा िागु पदाथय किनेहरु, 

यौन िमी मकहिाहरु, पुरुष समकिंगीहरु उच्च िोन्चखमिो समूहमा रहेिा छन् भने आप्रिासी 

िामदारहरु, र यौनिमी मकहिािा ग्राहिहरु पकन बढी िोन्चखमिो रुपमा रहेिा र ती िाट अन्य 

माकनसहरुमा एचआईभी िो संक्रमण फैकिने गरेिो हुदाँ उनीहरु सेतु (Bridge) िो रुपमा िाम गरर 

रहेिा छन् । सन् २०१६ िो तथ्यांि अनुसार  नेपािमा एचआईभीिो Prevalence rate ०.१७ प्रकतशत 

रहेिो छ ।  

 

िक्ष्याः  एचआईभी रोिथाम, उपचार, हेरचाह र सहयोगमा सियव्यापी पहँुच पु¥याउने । 

मुख्य चुनौिीहरु िमाधानका उपायहरु सिमे्मवारी 

नू्यन िेश फाइन्चन्डङ्ग सिृय खोिपड्ताििो साथै क्षयरोग िाययक्रमिाइय 

प्रभाििारी रूपमा िायायन्व्यन गनुयपने 

पाकििा, रा.के्ष.िे. 
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उदे्दश्याः   

• मुख्य समूहहरु ९० प्रकतशतिो पकहचान, कसफाररस तथा पररक्षण गने ।  

• एचआईभी भएिो कनदान भएिा ९० प्रकतशत व्यन्चक्तहरुिो उपचार गने ।  

• एचआईभी  कनदान भएिा मधे्य ९० प्रकतशत व्यन्चक्तहरुिाई एन्चन्ट रेटि ोभाईरि कनरन्तर 

उपचारमा राखे्न ।  

• आमाबाट बच्चामा हुने संक्रमणिो कनिारण गने र आमाहरुिाई िीकित तथा स्वस्थ राखे्न।  

• िन्मिात कसफकिस उनू्मिन गने ।  

• नयाँ एचआईभी संक्रमणमा ७५ प्रकतशतिे िमी ल्याउने । 

 

एच.आई.सि.एड्ि िने माध्यामहरु िाई नू्यसनकरर् गना िन्चािन िएका मुख्य कृयाकिापहरू: 

• सबै गभयिकत सेिा किने मकहिाहरूिाइय कनाः शुल्क एच.आइय.कभ. िाँच सेिा 

• स्वास्थ्य चौिीमा सबै शंिास्पद कबरामीिाइय कनाः शुल्क एच.आइय.कभ. िाँच सेिा 

• स्वास्थ्य चौिीमा यौनरोगिो िाँच सेिा 

• सबै स्वास्थ्य चौिीमा कनाः शुल्क उपचार सेिा 

• स्वास्थ्य कशक्षा तथा परामशय सेिा 

• एच.आइय.कभ./एड्स तथा यौनरोग सम्बन्चन्ध ताकिम सिािन 

• कनयकमत अनुगमन तथा सुपररिेक्षण 

 

एच.आई.सि.एड्ि िथा यौनरोगको विामान अवस्थाको सवशे्लषर्ाः  

ताकििा 12एच.आई.कभ एड्स तथा यौनरोगिो अबस्था 

िुचकहरू आ=ब. 

२०७५⁄७६ 

आ=ब. 

२०७६⁄७७ 

आ=ब. 

२०७७⁄७८ 

िम्मा समुदायमा आिाररत PMTCT  िेन्द्र ९ ९ ९ 

PMTCT िेन्द्रबाट सेिा किएिा िम्मा गभयिकत मकहिाहरुिो संख्या ४६१ ३३२ ३७८ 

PMTCT +ve गभयिकत मकहिाहरुिो संख्या ० ० ० 

िम्मा एच.आई.कभ कबरामीिो संख्या ० ० ० 

िम्मा यौनरोग िाँच गररएिो संख्या ० ० ० 

िम्मा सामुदाकयि स्याहार िेन्द्रिो संख्या   ० ० ० 

िम्मा ART िेन्द्र संख्या   ० ० ० 

ART मा आिद्ध भएिो सेिाग्राहीहरुिो िम्मा संख्या ० ० ० 

AIDS बाट मृतु्य भएिािो िम्मा संख्या ० ० ० 

 

माकथ कदएिो तथ्याङ्किाइय किशे्लषण गदाय गत िषयिो तुिनामा यस िषय PMTCT िेन्द्रबाट सेिा किएिा 

िम्मा गभयिकत मकहिाहरुिो संख्या िेही संख्यामा बढेिो देन्चखंन्छ । 

मुख्य चुनौिी िथा िमाधानका उपायहरु 

मुख्य चुनौिीहरु िमाधानका उपायहरु सिमे्मवारी 

पररक्षणमा समस्या िाँच तथा कनदानमा िृन्चदद गनय किकभन्न 

िृयाििापहरू संचािन गनुयपने 

पाकििा, अस्पताि तथा NCASC 

PMTCT kit िो अभाि समयमा सम्बन्चन्धत कनिाय सँग माग गने स्वा.शा.प्र, स्वा.सं. 
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२.५ आँखा िथा दन्त स्वास्थ्य िेवााः  

आँखा सम्बन्चन्ध यस गाउँपाकििािो सुचांििो अिस्था  

ताकििा 13आँखा सम्बन्धी मुख्य रोगहरूिो अिस्था 

 

िुचांक 

२०७७।०७८ 

मसहिा पुरुष िम्मा 

Traumatic eye disease ६ १ ७ 

Uveitis ० ० ० 

Macular degeneration (age related) ० ० ० 

Amblyopia (Lazy eye) ० ० ० 

Squint ० ० ० 

Retinitis pigmentosa ० ० ० 

Night blindness/visual disturbance ० ० ० 

Retinoblastoma ० ० ० 

 

माकथ कदएिो तथ्याङ्किाइय किशे्लषण गदाय यस िषयमा आँखा सम्बन्चन्ध सेिा किने िेरै िम देन्चखंन्छ । 

 

दन्त िेवा िम्बल्पि यि गाउँपासिकाको िुचांकको अवस्थााः  

ताकििा 14 दन्त सेिािो अिस्था 

िुचांक २०७७।०७८ 

मसहिा पुरुष िम्मा 

Dental caries २१२ १४९ ३६१ 

Toothache ३७० २३३ ६०३ 

Periodontal disease (gum disease) ३० १६ ४६ 

Other disorder of teeth ० ० ० 

Oral ulcer (Aphthous & herpectic) ३२ १६ ४८ 

Tooth impaction ३ ५ ८ 

Hypoplasia ० ० ० 

Leukoplakia ० ० ० 

Fungal infection (candiadiasis) १३ ४ १७ 

Oral space infection and abscess ८३ ६३ १४६ 

 

माकथ कदएिो तथ्याङ्किाइय किशे्लषण गदाय गत िषय भन्दा यस िषयमा उखले्लन्चखत सबै दन्त सेिािो 

सुचिहरुमा िृन्चद्ध भएिो पाइयन्छ।  

 

मुख्य चुनौिी िथा िमाधानका उपायहरु 

मुख्य चुनौिीहरु िमाधानका उपायहरु सिमे्मवारी 

िनचेतनािो अभाि िनचेतना सम्बन्धी िाययक्रम संचािन पाकििा तथा सम्बन्चन्धत कनिायहरू 

सेिा सियशुिभ उपििता सेिािो किस्तार गनुयपने पाकििा तथा सम्बन्चन्धत कनिायहरू 
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२.६ िडक दुर्ाटना 

मृतु्यिो िारणमधे्य सडि दुघयटना पकन एि प्रमुख िारण रहेिो छ । सडि दुघयटनािा िारण बषेनी 

िेरैिो ज्यान िाने, अपांग अशक्त भई बाच्न बाध्य हुनु पने अिस्थािो सृिना हँुदा प्रत्यक्ष रुपमा व्यन्चक्तगत 

तथा पाररिारीि स्वास्थ्यमा असर परेिो अिस्था छ । बड्दो सिारी सािनिो चाप, साघुरो र अव्यिन्चस्थत 

सडि, िमिोर कनयमन नै सडि दुघयटनािा प्रमुख िारणहरु रहेिो देन्चखन्छ । यस्ता समस्याहरुिाई 

नू्यकनिरण गनय हरेि तहब र कनिायबाट पहि गररनु पने आाििो आिश्यक्ता हो ।  

िडक दुर्ाटना नू्यनीकरर्का िासग गररएका मुख्य कृयाकिापहरू 

• सडि दुघयटना नू्यनीिरण सम्बन्धी िनचेतना िाययक्रम । 

 

िडक दुर्ाटनाको विामान अवस्थाको सवशे्लषर्ाः  
ताकििा 15 सडि दुघयटनािो अिस्था 

िुचांक 

२०७७।०७८ 

मसहिा पुरुष िम्मा 

िम्मा सडि दुघयटना संख्या  
५ १६ १७ 

सडि दुघयटनामा घाइते भएिािो संख्या  
५ १६ १७ 

सडि दुघयटनामा मृतु्य भएिािो संख्या  
० ० ० 

अन्य िारणिे दोुघयटना भएिा व्यन्चक्तिो संख्या  
० ० ० 

माकथ कदएिो तथ्याङ्किाइय किशे्लषण गदाय यस िषयमा सडि दुघयटना संख्या देन्चखन्छ । 

मुख्य चुनौिी िथा िमाधानका उपायहरु 

मुख्य चुनौिीहरु िमाधानका उपायहरु सिमे्मवारी 

बढ्दो सिारी सािनिो चाप, साघुरो र 

अव्यिन्चस्थत सडि 

साबिाकन पूि सिारी सािन चिाउने, 

िनचेतनामूिि िाययक्रम संचािन 

नागररीि, स्थाकनय सरिार 

 

२.७ कोसिड—१९ 

हाि किश्वभरी फैकिरहेिा नयाँ िोरोना भाइरसिो संक्रमणबाट िागेिो रोगिाई किश्व स्वास्थ्य संगठनिे 

“िोकभड १९” िो नाम कदएिो छ र यसिाई किश्वव्यापी महामारीिो रुपमा घोषणा गररसकिएिो छ 

।िोरोना भाइरस श्वाशप्रश्वाशिो माध्यमबाट सने रोग हो । यो संक्रकमत व्यन्चक्त्तिे खोक्दा िा हाछँु् गदाय 

नाि िा मुखबाट कनस्कने कछट्टािो माध्यमबाट एि व्यन्चक्त्तबाट अिो व्यन्चक्त्तमा सदयछ । यो नयाँ प्रिाकतिो 

भाइरस हो िुन मानि िाकतमा पकहिे पकहचान भएिो कथएन। यस भाइरसिे माकनस र पशुहरूमा संक्रमण 

गदयछ। यस भाइरसिे सामान्य रुघाखोिी देन्चख गिीर प्रिारिो तीव्र श्वासप्रश्वास Severe Acute 

Respiratory Syndrome (SARS) सम्म गराउन सक्दछ । 

COVID-19 को विामान अवस्थााः  

• यो रोग िमनत २०७६ पौष १५ (३१ डडसेभबर २०१९) मा पदहिो पटि चचनिो हुबेई िो िुहान 

शहरमा देन्चखएिो । 

• २०७६ पौष २४ (२०२० िनिरी ०९) गते किश्व स्वास्थ्य संगठनिे िुहानिा कबरामीहरुमा नंया िोरोना 

भाइरस भेट्टाएिो भनै्द त्यसिाइ Novel Coronavirus 2019-nCoV भने्न घोषणा गराएिो । 
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• २०७६ माघ ९ गते (२३ िनिरी २०२०) नेपािमा COVID-19 िो पकहिो रोगी पत्ता िागेिो कथयो 

िो चीनिो हुबेइ प्रान्तबाट आएिा कथए । 

• २०७६ माघ १६ गते (३० िनिरी २०२०) मा किश्व स्वास्थ्य संगठनिे Public Health Emergency 

of International Concern भकन घोषणा गरेिो । 

• २०७६ फाल्गनु २८ (११ माचय २०२०) गते किश्व स्वास्थ्य संगठनिे िोरोना भाइरसिो प्रिोपिाइ 

पेने्डकमि (किश्वव्यापी महामारी) भकन घोषणा गरेिो । 

• २०७६ चैत्र २ सम्म किश्वभरमा १४२५३९ िना संक्रकमत भेटीएिा र ५३९३ िनािो मृतु्य भइसिेिो 

छ । 

• हािसभम (२०७६ चैर २) यो रोग किश्विा १३५ राष्टि हरूमा फेिा पररसिेिो छ र अझै अन्य 

राष्टि हरूमा फैिने क्रम िारीरहेिो छ । 

कोसिड—१९ रोग िम्बिी गररएका मुख्य मुख्य कृयाकिापहरू 

• हेल्थ डेस्क संचािन । 

• पररक्षण, कनदान तथा उपचार । 

• िनचेतना अकभिृन्चदद । 

• RRT पररचािन । 

• क्षमता अकभिृन्चदद । 

• Isolation तथा Quarantine िो व्यिस्थापन । 

• िनस्वास्थ्य मापदण्डिो पािनािो सुकनकितता । 

• सुरक्षा सामाग्री कितरण । 

• िोकभड १९ किशेष अस्पताि स्थापना तथा संचािन । 

कोसिड—१९ रोगको विामान अवस्थाको सवशे्लषर्ाः  

 ताकििा 16िोकभड—१९ रोगिो अिस्था 

माकथ कदएिो तथ्याङ्क हेदाय पाकििामा िोकभड १९ िो रोिथाम तथा कनयन्त्रणमा िेही हद सफिता प्राप्त 

भएिो देन्चखन्छ । 

मुख्य चुनौिी िथा िमाधानका उपायहरु 

 

२.८ निने रोग िथा मानसिक स्वास्थ्य 

निने रोगाः  नसने रोगहरु िसमा मुख्यताः  हृदयरोग, क्यान्सर, मिुमेह र कदघयिाकिन स्वासप्रस्वास सम्बन्चन्ध 

रोगहरु मृतु्यिो िारितत्व देन्चखन्छ । सन् २०१६मा एि अप्रत्यक्ष अनुमान अनुसार िाकषयि १२७ हिार 

िुचांक २०७७/७८ 

िोकभड—१९ रोग  िाँच गराएिा संख्या  ७७७ 

िोकभड—१९ रोग  पोिेकटभ आएिा संख्या २१ 

िोकभड—१९ रोगबाट गन्चिर समस्यामा गएिा संख्या  ४ 

िोकभड—१९ रोगिो उपचार गराएिा व्यन्चक्तिो संख्या  ६ 

िोकभड—१९ रोगबाट मृत्य भएिा संख्या  ३ 

मुख्य चुनौिीहरु िमाधानका उपायहरु सिमे्मवारी 

नयाँ प्रिारिो महामारीिो 

सामना 

माकथल्लो कनिायद्वारा प्राप्त कनदेकशिािो 

िायायन्व्यन 

        स्वा.से.िा., पाकििा 



  
 

34 
 

व्यन्चक्तहरुिो मृतु्य यस्ता नसने खाििा रोगबाट भएिो कथयो िसिे िुि मृतु्यिो ६६ प्रकतशत कहस्सा 

ओगटेिो कथयो । िेही िषय देन्चख नेपािमा नसने रोगिो बोझ बढी रहेिो पररन्चस्थकतमा यसिो कनयन्त्रण 

तथा रोिथामिा िदमहरु चानन आिश्यि देन्चखन्छ । 

निने रोग िम्बिी मुख्य कृयाकिापहरू 

• नसने रोग सम्बन्चन्ध िनचेतनामूिि िाययक्रम संचािन । 

 

निने रोगहरुको विामान अवस्थाको सवशे्लषर्ाः  

ताकििा 17नसने रोगिो अिस्था 

िुचांक 

 

२०७७।०७८ 

मसहिा पुरुष िम्मा 

उच्च रक्तचापिो सेिा किएिािो संख्या ३३० २५२ ५८२ 

कसओकपडी िो सेिा किएिािो संख्या १७९ २०८ ३८७ 

क्यान्सर रोगिो सेिा किएिािो संख्या ० ० ० 

मिुमेह रोगिो सेिा किएिािो संख्या ४३ ३७ ८० 

 

माकथिो तथ्याङ्कमा हेदाय नसने रोगिा किरामीहरूिो संख्यामा पुरूषिो तुिनामा मकहिामा िेही मात्रामा 

बढी भएिो देन्चखन्छ । 

 

मुख्य चुनौिी िथा िमाधानका उपायहरु 

 

मुख्य चुनौिीहरु िमाधानका उपायहरु सिमे्मवारी 

नसने रोगिो औषिीहरु समयमा 

आपुकतय नहुनु 

नसने रोगिो औषिी समयमा नै 

पठाउनु पने । 

मेकडिि स्टोर र िनस्वास्थ्य सेिा 

िायायिय 

चेतना स्तरमा िमी देन्चखनु िनचेतना अकभिृन्चददिा 

िृयाििापहरू संचािन गनुय 

पाकििा तथा स्वा.सं 

 

मानसिक स्वास्थ्याः  मानकसि रोगिो व्यापिता तथा यसिो बोझ किश्वव्यापी रुपमा अकिश्वसनीय रुपमा 

उच्च रहदै आएिो छ । मध्यम तथा िम आय भएिा राष्टि हरुमा ७६ देन्चख ८५ प्रकतशत गन्चिर प्रिृकतिा 

मानकसि रोगीहरुिे उपचार नपाएिो देन्चखन्छ । बहुके्षकत्रय िायय योिनािे नसने रोगिो रोिथाम तथा 

कनयन्त्रण (२०१४–२०२०) िा िाकग गररएिो एि प्रके्षपणमा नसने रोगहरुमधे्य िगभग १८ प्रकतशत भाग 

मानकसि रोगिे ओगटेिो देन्चखन्छ। 

 

मानसिक स्वास्थ्य िम्बिी गररएका मुख्य कृयाकिापहरू 

• मानकसि स्वास्थ्य सम्बन्चन्ध स्वास्थ्यिकमयहरूिाइय ताकिम । 

• औषकि तथा उपचार सेिा संचािन । 
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मानसिक स्वास्थ्य िम्बिी िमस्या विामान अवस्थाको सवशे्लषर्ाः   

ताकििा 18मानकसि स्वास्थ्य सेिािो अिस्था 

प्रमुख ५ अवस्थाहरु २०७७/७८ 

मसहिा पुरुष िम्मा 

Depression ७५ २८ १०३ 

Other Anxiety १२ ८ २० 

Epilepsy ६ ११ १७ 

Acute psychotic disorder ४ १० १४ 

Conversive disorder (Hysteria) ७ ० ७ 

 

माकथ कदएिो तथ्याङ्क अनुसार Epilepsy र Acute psychotic disorder बाहेि अन्य मानकसि स्वास्थ्य सम्बन्चन्ध 

समस्या पुरूषिो तुिनामा मकहिामा बढी देन्चखएिो छ । 

 

मुख्य चुनौिी िथा िमाधानका उपायहरु 

 

२.९ महामारी िथा रोग प्रकोपाः  

सबै खािे प्रिोप तथा िोन्चखम भईरहने देशहरुमा नेपाि पकन पदयछ । िातािरण पररितयनिो िोन्चखममा 

नेपाि किश्वमा चौथो स्थानमा पदयछ भने भुिििो िोन्चखममा ११ औ ंस्थानमा पदयछ । प्रािृकत किपतदा 

िसै्त भुिि, पकहरो, बाकढ, भुक्षय आकद तथा महामारी रोगहरु िसै्त बडय फु्ल, स्वाईन फु्ल, डेंगु, स्क्रब 

टाईफस, पखािा, हैिा आकदबाट नेपाि िामो समयदेन्चख नै कपकडत भएिो िामो ईकतहास छ । नेपािमा 

किपद िोन्चखम नू्यकनिरण तथा व्यिस्थापन ऐन २०१७ िाई आिार माकन किपद िोन्चखम नू्यकनिरण तथा 

व्यिस्थापन कनती २०१८ पाररत भएिो छ । किपद िोन्चखम नू्यकनिरण तथा व्यिस्थापनिा िाकग 

कदघयिाकिन सुकनकितता गनय यो कनती पाररत भएिो हो । 

 

कायाक्रम अन्तरगि िन्चािन गररएका मुख्य सक्रयाकिापहरु : 

• महामारी रोग कनयन्त्रण सम्बन्चन्ध अकभमुन्चखिरण । 

• RRT पररचािन । 

• महामारी कनयन्त्रणिो िाकग प्रकतिायय योिना अद्धािकिि 

 

 

मुख्य चुनौिीहरु िमाधानका उपायहरु सिमे्मवारी 

समयमा औषिी आपुकतय नहुनु आपुकतयिो िागी समन्वय गने स्वास्थ्य शाखा िनस्वास्थ्य सेिा 

िायायिय र साझेदारी संघ संस्था 

चेतना स्तरमा िमी देन्चखनु िनचेतना अकभिृन्चददिा 

िृयाििापहरू संचािन गनुय 

पाकििा तथा स्वा.सं 
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महामारी िथा रोग प्रकोपको अवस्था 

महामारी तथा रोग प्रिोप सम्बन्चन्ध यस गाँउपाकििामा आ.ि. २०७७।०७८ मा भएिा घटनािा बारेमा 

किसृ्तत कििरण तििो ताकििामा प्रसु्तत गररएिो छाः  

ताकििा 19महामारी तथा रोग प्रिोपिो कििरण 

महामारी वा सवपिको सववरर् िुरुवाि समसि िम्मा सपसडि 

िनिंख्या 

कैसियि 

िोकभड १९ रोग २०७६ चैत्र ३१५१३  

 

माकथ कदएिो तथ्याङ्क हेदाय पाकििामा िोकभड १९ िो महामारी उले्लन्चखत रूपमा देन्चखन्छ । 

 

मुख्य चुनौिी िथा िमाधानका उपायहरु 

 

२.१० उपचरात्मक िेवा 

उपचरात्मक िेवाको िानकारी  

आिारभूत मानि अकििारिो रूपमा सिै नागररिहरुिाई स्वास्थ्यिो अकििार सुकनकित गनय गुणस्तरीय 

स्वास्थ्य सेिामा सिैिो पहुच बृन्चद्ध गरी स्वास्थ्य सेिा उपिव्ि गराउन  यस गाउँपािीिामा प्राथकमि 

तहमा सामुदाकयि स्वास्थ्य इिाई,आिारभूत स्वास्थ्य सेिा िेन्द्र,स्वास्थ्य चौिी र आयुिेकदिऔषिािय 

रहेिा छन् । त्यसिा साथै गाउँघर न्चल्ककनि िो माध्यम बाट समुदाय स्तरमा समेत कबरामीहरुिो रोग 

कनदान, उपचार तथा पे्रषण िायय भै रहेिो छ । आम नागररिहरुिाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेिािो 

उपििता एिं पँहुच बढाउन यो पािीिा िकटबद्ध छ । पािीिािे सबै उपचारात्मि स्वास्थ्य कििािाई 

अकत महत्विासाथ अगाडी बढाईरहेिो छ । िसिो मुख्य उिेश्य माकनसहरुिो कबरामी हुने दर िम 

गने, रोगबाट हुने मृतु्य  दर िम गनय, पे्रषण प्रणािीिाई प्रयोग एिं सुन्चद्धकढिरण गदै िैिानु िा साथै 

किकभन्न रोगहरुिो कनयन्त्रण र रोिथाम गने हो । 

उपचरात्मि सेिा सुिारिा िाकग गररएिा मुख्य िाययक्रम र उपििीहरूाः  

ि) सिूणय स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट बकहरंग सेिा, अन्तरंग सेिा, अत्यािश्यि स्वास्थ्य सेिा िगायत अन्य 

उपचारात्मि स्वास्थ्य सेिा प्रदान गरीएिो  

ख) किकभन्न िाडयहरुमा स्वास्थ्य कशकिर माफय त स्वास्थ्य सेिा प्रिाह  

ग) भौकति सुकििा किस्तार, पुनय कनमायण तथा ममयत 

घ) स्वास्थ्य संस्थाहरुिो िनसन्चक्त व्यिस्थापन 

ङ) उपचारात्मि स्वास्थ्य सेिा प्रिाह किस्तार तथा सुदृढीिरण 

छ) स्वास्थ्य संस्थामा आिश्यि औिार, उपिरण र औषिी व्यिस्थापन 

मुख्य चुनौिीहरु िमाधानका उपायहरु सिमे्मवारी 

स्थानीय तहमा प्रिोप व्यिस्थापन 

प्रकतिायय योिना कनमायण तथा 

िायायन्व्यन 

प्रिोप व्यिस्थापन प्रकतिायय योिना 

स्थानीय तहमा कनमायण तथा 

िायायन्व्यन 

पाकििा 
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ि) स्वास्थ्य संस्था संचािन तथा व्यिस्थापन सकमकत गठन तथा पररचािन   

झ) स्वास्थ्य संस्थािो फोहोर मैिा व्यिस्थापन, किधु्यत, खानेपानी तथा ढि कनिासिो व्यिस्थापन 

 

क. बसहरंग िथा अकल्पिक िेवा 

यस गाँउपािीिा अन्तरगतिा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट दैकनि रुपमा कनरन्तर बकहरंग तथा आिन्चिि 

स्वास्थ्य सेिा संचािनमा रहेिो छ यस आ.ि.मा िम्मा ३९१९४ िना कबरामी(नयाँ) िाई सेिा प्रदान 

गररएिो छ । िुन  िूि िन संख्यािो १२४.४ प्रकतशत हो । िसमधे्य मकहिा  २३४५१र पुरुष १५७४३ 

रहेिा छन् । 

 

बसहरंग िेवा िम्बिी िुचांकको अवस्था 

ताकििा 20बकहरंग सेिा सम्बन्धी सुचांििो अिस्था 

िुचकहरू आ=ब. २०७५⁄७६ आ=ब. 

२०७६⁄७७ 

आ=ब. 

२०७७⁄७८ 

िम्मा सेिाग्राहीिो संख्या ४२२१९ ५२४७६ ५१८१८ 

िम्मा सेिाग्राही मधे्य नयाँ सेिाग्राहीिो प्रकतशत ८३ .९  ७८.८६ ७५ .६३  

नयाँ सेिाग्राही मधे्य मकहिा सेिाग्राहीिो प्रकतशत ६४ ६४ ६० 

नयाँ सेिाग्राही मधे्य िेष्ठ नागरीि सेिाग्राहीिो प्रकतशत १३.०९ ९.४४ १२.८५ 

 

प्रमुख १० रोगहरू (२०७७/७८) 

 

यस पािीिािो पकहिो दश रोगिो कतन बषयिो अिस्थािाइय किशे्लषण गररएिो छ । आ ब २०७५/७६ 

मा  Headache रोगपकहिो नम्वरमा कथयो भने दोस्रोमा APD र तेस्रो नम्बरमा  URTI कथयो । 

यसै गरी आ.ब. २०७६/७७ मा URTI,Headache & APD क्रमश पकहिो , दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा कथए भने 

आ.ब. २०७७/७८ मा Headache,APD & URTI रोगहरु पकहिो, दोस्रो र तेस्रोनम्बरमा छन् । किगत तीन 

आकथयि िषयिो Top Ten  रोगिो अिस्थािो किसृ्तत कििरण तििो ताकििामा कदइयएिो छ ।  

ताकििा 21प्रमुख १० रोगहरू 

क्र.िं २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 

1 Headache URTI Cases Headache 

2 APD Headache APD 

3  (URTI) Cases APD URTI Cases 

4  LRTI Cases LRTI) Cases LRTI Cases 

5 Diarrhoea Cases  Diarrhoea Falls/Injuries/Fractures 

6 Backache Backache Rhinitis Cases 
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7 Typhoid (Enteric Fever)  Typhoid (Enteric Fever) Cases Backache 

8 Gastro-Enteritis (AGE)  Falls/Injuries/Fractures Diarrhoea Cases 

9 Abdominal pain Rhinitis Cases 
Typhoid (Enteric Fever) 
Cases 

10 Rhinitis Cases Bronchial Asthma Bronchial Asthma 

 

मुख्य चुनौिी िथा िमाधानका उपायहरु 

 

२.११ आयुवेद िथा बैकल्पिक सचसकत्सा 

आयुिेद संसारिै सबभन्दा पुरानो कचकित्सा पद्धकत हो । यसिो प्रादुभायि िेद बाट भएिो माकनन्छ । 

आयुिेद कचकित्सा पद्धकतिो किशेषता आफ्नै प्रिारिो छ ।रोग िागेिो व्यन्चक्तिो उपचार र स्वस्थ 

व्यन्चक्तिो स्वास्थ्य रक्षा गने बहुआयाकमि कसिान्तिो उद्घोष गदै पूिीय सभ्यतािो प्रादुभायि संगै 

कबिकसत भएिो आयुिेद कचकित्सा पिकत अकहिे किश्वभर प्रकसद्ध पद्धकतिो रुपमा स्थाकपत हुदैछ। परापूिय 

िािदेन्चख स्वास्थ्य रक्षा र रोगिो उपचार गदै आएिो आयुिेद तथा िैिन्चल्पि कचकित्सािो किकशष्टता 

आकहिेिो बढ्दो नसने रोग तथा मानकसि तनाििा समस्याहरुिाई व्यिस्थापन गनयमा प्रयोग गनुय अझ 

बढी आबश्यि रहेिो छ।राकष्टि य आयुिेद स्वास्थ्य नीकत २०५२ अनुसार आयुिेद नेपाििो मौकिि राकष्टि य 

कचकित्सा पद्धती हो।कहमािय र ििस्रोत िसै्त सिदािो रुपमा आयुिेद कचकित्सािो परिरा, 

पाणु्डकिकप,अकभिेख र प्रशस्त पाईने खकनि, िान्तिर िकडबुटीिो प्रयोगिे नेपािमा महत्वपूणय स्थान 

किएिो छ । 

 

आयुवेद िम्बिी  गररएका मुख्य कृयाकिापहरू 

• स्थानीय िकडबूकटिो िच्चा पदाथय संििन गरी िायायिय पररसर कभत्र चूणय औषकि कनमायण 

• पूबयिमय तथा पििमयिा िेही सेिा संचािन 

 

आयुवेद िेवा केन्द्रहरू  

ताकििा 22आयुिेद सेिा िेन्द्रहरूिो कििरण 

 

 

 

मुख्य चुनौिीहरु िमाधानका उपायहरु सिमे्मवारी 

िेही स्वास्थ्य संस्थाहरुमा Enteric 

Fever & Headache reporting िेरै 

आएिो । 

 OPD मा आएिो किरामीहरुिो 

किसृ्ततरुपमा िानिारी किएर मात्र 

Diagnosis गने । 

स्वास्थ्य संस्था प्रमुख 

केन्द्रहरू िंख्या 

आयुिेद औषिािय १ 

आयुिेद स्वास्थ्य िेन्द्र ० 

स्थानीय आयुिेद औषिािय  ० 

िम्मा  ० 
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आयुवेद िेवा केन्द्रको मानव श्रोिको अवस्था 

ताकििा 23आयुिेद सेिा िेन्द्रिो मानि श्रोतिो अिस्था 

पद शे्रर्ी/िह 
स्वीकृि दरबन्दी 

िंख्या 
पदपूसिा ररक्त करार 

आयुिेद कचकित्सि  ० ० ० ० 

िकिराि पाँचौ १ १ ० ० 

बैद्य चौथो १ १ ० ० 

 

आयुवेद िेवा केन्द्रको िौसिक श्रोिको अवस्था 

गि ३ वषाको आयुवेद िेवाग्राहीको सववरर् 

ताकििा 24 गत ३ िषयिो सेिाग्राहीिो कििरण 

िेवाका सकसिमहरू २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 

बकहरंग सेिा ३०६७ ३९३० ३९३९ 

पििमय सेिा ८ २८ २८ 

स्तानपायी आमा सेिा ७ ७७ ९१ 

िेष्ठ नागरीि सेिा २१ १२१ १२१ 

उपचारात्मि सेिा ४ १० १० 

गाउँघर न्चिकनि ११८ ३१६ ३१६ 

 

मुख्य चुनौिी िथा िमाधानका उपायहरु 

 

मुख्य चुनौिीहरु िमाधानका उपायहरु सिमे्मवारी 

सेिाग्राही समस्या आयुिेद सम्बन्चन्ध िानिारी गराउने आयुिेद र स्वास्थ्य शाखा 
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खण्ड ३: अन्य कायाक्रम 

३.१ िामासिक िुरक्षा कायाक्रम 

३.१.१ िामासिक स्वास्थ्य सवमा 

सबै नेपािी नागररििाई सियसुिभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेिािो पहँुच र उपयोगमा सुिार ल्याई 

सामाकिि स्वास्थ्य बीमािो माध्यमबाट सबैिा िाकग स्वास्थ्य सेिा सुकनकित गने उिेश्यिा साथ नेपाि 

सरिारिे आ.ि.०७२/०७३ देन्चख स्वास्थ्य बीमा िाययक्रम संचािनमा ल्याएिो छ । यसिे स्वास्थ्य सेिा 

उपयोगिा क्रममा अकनयोकित रुपमा भइरहेिो व्यन्चक्तगत खचयिाई व्यिन्चस्थत गदै उपिव्ि स्रोतिो 

प्रभाििारी व्यिस्थापन गनय मित गदयछ । यस िाययक्रमिे स्वास्थ्यमा सियव्यापी पहँुच (Universal 

Coverage) तफय  नेपाििाई सशक्त बनाउँदै सन् २०३० सम्म कदगो कििास िक्ष्य प्राप्त गनय महत्वपूणय 

भूकमिा खेनने आशा किइएिो छ ।  

स्वास्थ्य सवमा कायाक्रममा गररएका मुख्य कृयाकिापहरू 

स्वास्थ्य किमािाययक्रम अन्तरगत सिािन गररएिा मुख्य कक्रयाििापहरू यस प्रिार रहेिा छन् : 

• कबकमतहरुिाई स्वास्थ्य उपचार सेिा प्रिाह 

 

स्वास्थ्य िेवा प्रवाहको अवस्था 

बीमा व्यिस्थापन सूचना प्रणािीिो तथ्याङ्क अनुसार आ.ि. २०७७/७८ िो अन्त्य सम्ममा    िना 

सेिाग्राहीहरुिे साना र ठूिा प्रिृकतिा रोगहरुिो उपचारिा िाकग स्वास्थ्य सेिा उपभोग गरेिो देन्चखन्छ 

। आ.ि. २०७७/७८ मा उपचार भएिा प्रमुख दश रोगहरु कनम्नानुसार रहेिो छ (सम्वन्चन्धत पाकििािो 

िास्तकिि तथ्याड्ढ उले्लख गने) । 

१. Primary Hypertension 

२. Other unspecified infectious diseases 

३. Abdominal and pelvic pain 

४. Gastritis and Duodenitis 

५. Acute Respiratory Infections 

६. Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus 

७. Unspecified Diabetes Mellitus 

८. Dental Caries 

९. Pain, not elsewhere classified 

१०. Unknown and unspecified causes of morbidity 

मुख्य चुनौिी िथा िमाधानका उपायहरु 

 

मुख्य चुनौिीहरु िमाधानका उपायहरु सिमे्मवारी 

नकििरण गने सेिाग्राहीिो संख्या 

िम हुनु 

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेिािो सुकनकितता 

हुनुपने 

दताय सहयोगी तथा सेिा प्रदायि 

संस्था 

दताय सहयोगीिो कनसृ्कयता प्रोत्साहन गने खाििा िाययक्रमहरु 

ल्याउनु पने 

राकष्टि य कबमा बोडय तथा पाकििा 

 

३.१.२ सवपन्न नागररक औषसध उपचार कायाक्रम  

गाउँपाकििािे किपन्न नागररिहरुिाई औषकि उपचार िापत आकथयि सहायता पु¥याउने अकभप्रायिे 

किपन्न नागररि औषकि उपचार िोष कनयदेकशिा २०७५ बमोकिम किकभन्न ८ प्रिारिा िडा रोगिो उपचार 

सहुकियत प्रदान गदै आईरहेिो छ । यो सेिािो िाकग किपन्न नागररििे कनयदेकशिािो अनुसुची २ 

बमोकिम स्थाई िसोिास रहेिो िडा िायायियमा कनिेदन कदई कसफाररस किनु पने व्यिस्था छ । 
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आ.ब. २०७७/७८ मा सवसिन्न रोगको िासग उपचार िहुसियि प्रदान गररएको सववरर्ाः  

ताकििा 25आ.ब. २०७७/७८ मा किकभन्न रोगिो िाकग उपचार सहुकियत प्रदान गररएिो कििरण 

सववरर् मसहिा पुरूष िम्मा 

मुटुरोग १ २ ३ 

किड्नी १ १ २ 

क्यान्सर ० २ २ 

टाउिोिो घाउ ० ० ० 

स्पाइिनिो घाउ १ ० १ 

अल्जाइमर ० ० ० 

पारकिन्सन ० ० ० 

कसिेि सेि एकनकमया ० ० ० 

 

मुख्य चुनौिी िथा िमाधानका उपायहरु 

 

३.१.३ िैंसगक िमानिा िथा िामासिक िमावेशीकरर् 

राकष्टि य स्वास्थ्य नीकत अनुरुप किशेषगरी किपन्न र कपछकडएिा िगयहरुिाई स्वास्थ्य सेिािो पहँुचमा ल्याउने 

रहेतापकन किद्यमान एकििृत स्वास्थ्य व्यिस्थापन सूचना प्रणािीमा सबै सेिाहरुिो पहँुच र उपभोगिो  

किसृ्तत अिस्था िानिारीमा आउन गरेिो छैन ।  प्राप्त प्रकतिेदनिा िेही सुचिहरु अनुसारिो  िातीगत 

तथा िैंकगि िकगयिरण तथ्यांि  किशे्लषण गररएिो छ ।  

कायाक्रम अन्तरगि िन्चािन गररएका मुख्य सक्रयाकिापहरु : 

• िकक्षत समूहिा सेिाग्राहीहरुिाई सेिा प्रदान 

 

िैंसगक िमानिा िथा िामासिक िमावेशीकरर् िम्बिी िुचांकको अवस्था 

ताकििा 26िैंकगि समानता तथा सामाकिि समािेशीिरण सेिा कििरण 

िुचांक दसिि िनिािी मधेशी मुल्पिम ब्राह्मर्/के्षत्री अन्य 

िनसंख्या प्रकतशत       

पुणय खोप पाएिो  १६९ ५५ ० ० २२३ १०५ 

निकशशु तथा बािरोगिोएिीिृत 

व्यिस्थापन सेिाकिएिा 

१५११ १९८ ० ० १७७३ २२२ 

२ बषयभन्दा मुकनिा िम तौि भएिा २२ ११ ० ० ४९ २० 

स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूकत गराएिा संख्या १५६ ३८ १ ० १७४ ७२ 

सुरकक्षत गभयपतन सेिा पाएिा संख्या ० ० ० ० ० ० 

नयाँ एच  .आई .भी .  कबरामीिो संख्या ० ० ० ० ० ० 

नयाँ िुष्ठरोगीहरुिो संख्या १ ० ० ० ० ० 

नयाँ क्षयरोग कबरामीहरुिो संख्या ६ १ ० ० २ २ 

िैंकगि कहंसाबाट कपकडतिो संख्या  २४ ३ ० ० २० १६ 

 

मुख्य चुनौिीहरु िमाधानका उपायहरु सिमे्मवारी 

स्वास्थ्य सम्बन्चन्ध िानिारी नहुनु Non communicable disesases 

सम्बन्चन्ध िनचेतनामुिि िाययक्रम गने 

स्वास्थ्य शाखा, स्वास्थ्य संस्था प्रमुख 
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 मुख्य चुनौिी िथा िमाधानका उपायहरु 

 

३.२ मानव स्रोि व्यवस्थापन 

िनशल्पक्त उपिब्धिाको सववरर् 

ताकििा 27 स्थाकनय तह अन्तरगतिा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा िाययरत िमयचारीहरूिो न्चस्थकत 

पद 
स्वीकृि दरवन्दी 

िंख्या 
पदपूसिा 

कायारि 

स्थायी 
करार 

(िरकारी) 

करार 

(स्थासनय श्रोि) 

मेकडिि अकििृत ० ० ० ० ० 

हे .ई (छैठौ)ं ९ २ २ ० ० 

हे .ई (पाँचौ)ं ८ १३ १३ ० ० 

हे .ई (चौथो) ८ ८ ८ ० ७ 

नकसयङ्ग (छैठौ)ं ० ० ० ० ० 

नकसयङ्ग (पाँचौ) ९ ६ ६ ० ० 

नकसयङ्ग (चौथो) ८ ८ ८ ० १३ 

ल्या. टे/ल्या.अ ० ० ० ० १ 

आयुिेद/िकिराि २ २ ० ० २ 

िा.स. ८ ३ ३ ० १६ 

िम्मा ५२ ४२ ४२ ० ३९ 

 

िासिम 
ताकििा 28 ताकिम सम्बन्धी कििरण 

िासिमको नाम यो वषा िासिम 

पाएकाको िंख्या 

िम्मा िासिम पाएका 

कमाचारीको िंख्या 

िासिम पाउन 

बाँकी 

स्वास्थ्यकमीको 

िंख्या 

एउटा स्वास्थ्यकमी पसन  यो 

सवषयमा िासिम नपाएका 

स्वास्थ्य िंस्थाको िंख्या 

SBA १ १० १२ ० 

Implant १ ९ १८ ० 

IUCD ० ६ १६ ० 

CoFP ० १ ३८ ० 

HMIS ० ३५ १६ ० 

DHIS2 १ ९ ३५ ० 

LMIS ० ३ ४० ० 

PEN Package ० २९ २२ ० 

ASRH ० ४ ४१ ० 

Immunization १ 1 ० ० 

IPC ० 3 ० ० 

 

मुख्य चुनौिीहरु िमाधानका उपायहरु सिमे्मवारी 

िैंकगि कबभेदीिरण प्रचकित िानूनिो प्रभाििारी िायायन्वयन सम्बद्ध सबै सरोिारिािा कनिायहरु 

गररबी समाबेशी तथा समतामूिि िाययक्रमिो 

कनरन्तरता 

३ िटै तहिा सरिार 
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मुख्य चुनौिी िथा िमाधानका उपायहरु 

 

मुख्य चुनौिीहरु िमाधानका उपायहरु सिमे्मवारी 

सबै स्वास्थ्यिमीहरुिाई ताकिम 

उपिि गराउन नसकु्न 

सबै स्वास्थ्यिमीहरुिाई ताकिम 

कदनुपने 

राकष्टि य स्वास्थ्य ताकिम िेन्द्र,स्वासेकन 

ताकिम  पिात पकन अपेकक्षत िक्ष्य 

हाकसि नहुनु 

ताकिम पिातिो अनुगमन तथा 

मूल्यांिन गररनुपने 

राकष्टि य स्वास्थ्य ताकिम िेन्द्र,स्वासेकन 

तथा स्वासेिा 

 

३.३ िौसिक िंरचना िथा अन्य पुवााधार 

ताकििा 29 स्थाकनय तह अन्तरगतिा स्वास्थ्य संस्थािो भौकति संरचना तथा अन्य पुिायिार 

िुचक अवस्था 

आफ्नो स्वाकमत्वमा िग्गा रहेिो स्वास्थ्य संस्थािो प्रकतशत ७६.९ 

आफ्नै भिन भएिो स्वास्थ्य संस्थािो प्रकतशत ७६.९ 

स्वास्थ्य मन्त्राियिो मापदण्ड अनुसार भिन भएिो स्वास्थ्य संस्थािो प्रकतशत ३८.४६ 

योिना अनुसार कनमायण सिन्न भएिा स्वास्थ्य संस्थािो प्रकतशत २३ 

ममयत भएिा भएिा स्वास्थ्य संस्थािो प्रकतशत (भते्किा मध्य) ० 

खानेपानीिो कनयकमत उपिि भएिो संस्थािो प्रकतशत १०० 

टेकिफोन(चािु अिस्थामा) उपिि भएिो संस्थािो प्रकतशत ० 

२४ घन्टा किद्िुतिो उपिि भएिो संस्थािो प्रकतशत १५.८ 

सौयय उिाय (चािु अिस्थामा) उपिि भएिो संस्थािो प्रकतशत ८४.६ 

इन्टरनेट(चािु अिस्थामा) उपिि भएिो संस्थािो प्रकतशत ६९ 

िम्प्युटर (चािु अिस्थामा)उपिि भएिो स्वास्थ्य संस्थािो संख्या ९ 

एमु्बिेन्स (चािु अिस्थामा)उपिि भएिो स्वास्थ्य संस्थािो संख्या ० 

मोटरबाटोसंगै िोकडएिा स्वास्थ्य संस्थािो संख्या १२ 

 

मुख्य चुनौिी िथा िमाधानका उपायहरु 

मुख्य चुनौिीहरु िमाधानका उपायहरु सिमे्मवारी 

भिन कनमायण िाययमा कढिाई सम्बन्चन्धत कनिायिे ध्यान कदनुपने सम्बद्ध कनिाय सबै 

बत्ती,ईन्टरनेटिो ब्यबस्थापन नभएिा संस्थाहरुमा योिनामा राखी 

भएिा संस्थाहरुमा ममयत तथा संभार 

हुनुपने 

सम्बद्ध कनिाय सबै 
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३.४ आसथाक व्यवस्थापन 

आकथयि व्यिस्थापनिो िाकग मानि स्रोतिो अिस्था 

ताकििा 30आकथयि व्यिस्थापनिो िाकग मानि स्रोतिो अिस्था 

पद स्वीकृि दरबन्दी िंख्या पदपूसिा िंख्या करार िंख्या 

िे.अ १ १ ० 

स.िे.पा ० ० ० 

अ.िे.प १ १ ० 

 

िुत्रको प्रयोगको अवस्था 

ताकििा 10सुत्रिो प्रयोगिो अिस्था 

िुचक अवस्था 

सुत्र कनरन्तर प्रयोग भएिो भएिो 

सुत्रसम्बन्धी ताकिम पाएिो  भएिो 

 

गि ३ वषाको आसथाक व्यवस्थापनका िुचकहरू 

ताकििा 32आकथयि व्यिस्थापनिो अिस्था 

िुचकहरू २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 

पाकििािो िुि बिेट (रू.)  ४८०२५९००० ५५५५२०७६० 

स्वास्थ्य बिेट )सबै स्रोत(  ३०५८१३७१ ४४१०१००० ५८३४८००० 

सशतय स्वास्थ्यमा छुट्याएिो बिेट २५९१६००० ३४३७३००० ४१२४८००० 

समानीिरणबाट किकनयोकित स्वास्थ्य बिेट ४६६५३७१ ९७२८००० १७१००००० 

अन्य श्रोतबाट कबकनयोकित स्वास्थ्य बिेट ० ० ० 

प्रकत संस्था औसत स्वास्थ्य बिेट (रू.) २३५२४१३.१५ ३३९२३८४.६१ ४४८८३०७.६९ 

प्रकत व्यन्चक्त औसत स्वास्थ्यिो बिेट (रू.)    

बिेट खचय (%) ९९.५० ९०.९५ ७५.२७ 

िम्मा बेरूिु (रू.)    

 

मुख्य चुनौिी िथा िमाधानका उपायहरु 

मुख्य चुनौिीहरु िमाधानका उपायहरु सिमे्मवारी 

बिेट तथा िाययक्रम कढिो प्राप्त हुनु समय मै बिेट  व्यिस्थापनिा िाकग 

कनरन्तर समन्वय गने  

स्थाकनय सरिार 

िाययक्रम संचािन कनदेकशिा  कढिो 

प्राप्त हुनु 

समय मै िाययक्रम संचािन कनदेकशिा 

उपिव्ि गराउने  

स्वास्थ्य सेिा किभाग 

 

३.५ स्वास्थ्य के्षत्रको िावािसनक िुनुवाई 

स्थानीय कनिाय र सेिाग्राहीिा बीचमा दोहोरो सम्वाद स्थाकपत गनय र त्यस्तो सम्वादबाट स्वास्थ्य के्षत्रिो 

कििासमा नागररििो रचनात्मि प्रकतकनकित्व गराई पारदकशयतािो माध्यमद्वारा स्थानीय कनिायिो 

स्वास्थ्य सेिाप्रिाहिाई गुणस्तरीय र प्रभाििारी बनाई किमे्मिारीिो संस्कार बसाउन गररने िायय नै 

साियिकनि सुनुिाइय हो ।  
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स्वास्थ्य के्षत्रको िावािसनक िुनुवाई िम्बिी मुख्य कृयाकिापहरूाः  

स्वास्थ्य के्षत्रिो साियिकनि सुनुिाईाः  िाययक्रमसंग २०७७ असार मसान्तसम्म आबद्ध सुकचिृत सेिा 

प्रदायि स्वास्थ्य संस्थािो नामाििी तििो ताकििामा प्रसु्तत गररएिो छ । 

 

स्वास्थ्य के्षत्रमा िावािसनक िुनुवाई िम्विी िुचकहरू र अवस्थााः  

 

ताकििा 11साियिकनि सुनुिाईिो अिस्था 

िुचकहरू अवस्था 

स्वास्थ्य संस्थािो हाता कभत्र दन्चखने ठाउँमा नागररि बडापत्र राखेिो संस्थाहरुिो 

प्रकतशत 

४६ 

सेिाग्राहीिो गुनासो तथा सुझाि संििनिो िाकग सुझाि पेकटिा राखेिो स्वास्थ्य 

संस्थाहरुिो प्रकतशत  

८ 

िाकषयि रुपमा िम्तीमा १ पटि साियिकनि सुनुिाइ िाययक्रम संचािन गरेिा 

स्वास्थ्य संस्थाहरुिो प्रकतशत 

२३ 

 

मुख्य चुनौिी िथा िमाधानका उपायहरु 

 

३.६ िामासिक पररक्षर्ाः  

स्वास्थ्य सेिाप्रदायि कनिायिो नीकत, कनयम, िाययक्रम िायायन्वयन, व्यिहार, स्रोत पररचािनिो 

कनयकमतता, पारदकशयता र प्रभाििाररताबारे सेिाग्राही, सेिाप्रदायि र सरोिारिािाहरू सबैिो 

िारणािा आिारमा गररने किशे्लषणात्मि िेखािोखा नै सामाकिि पररक्षण हो । सुशासनिा आिारभूत 

पक्षहरूिाई समेटेर आमनागररििाई स्वास्थ्य सेिा प्रदान गनुयपदयछ भने्न मान्यतामा सामाकिि 

परीक्षणिा किकि र प्रकक्रयाहरू कनिायरण गररन्छ ।  

 

िामासिक पररक्षर् िम्बिी मुख्य कृयाकिापहरूाः  

• सामाकिि पररक्षण सम्बन्चन्ध अकभमून्चखिरण 

• सामाकिि पररक्षण  

िामासिक पररक्षर्का िुचकहरूको अवस्थााः  
 

ताकििा 34सामाकिि पररक्षणिो अिस्था 

िुचकहरू अवस्था 

िाकषयि रुपमा सामाकिि पररक्षण गरेिा स्वास्थ्य संस्थाहरुिो प्रकतशत 0 

सामाकिि परीक्षण िायययोिना िायायन्वयनमा रहेिा स्वास्थ्य संस्थाहरुिो प्रकतशत 0 

मुख्य चुनौिीहरु िमाधानका उपायहरु सिमे्मवारी 

अकििांश स्वास्थ्य संस्थाहरुिे 

साबयिकनि सुनुिाई नगनुय 

अकनबाययरुपमा सबैिे साबयिकनि 

सुनुिाई गनुयपने 

सम्बन्चन्धत स्वास्थ्य संस्था तथा पाकििा 
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३.७ स्वास्थ्य िुचना व्यवस्थापन 

३.७.१ स्वास्थ्य व्यवस्थापन िुचना प्रर्ािी (HMIS) 

स्वास्थ्य व्यिस्थापन सुचना प्रणािी स्वास्थ्य के्षत्रमा िाययरत िडा स्तरिा मकहिा स्वास्थ्य स्वयंसेकििा देन्चख 

िेन्द्रस्तर सम्मिा स्वास्थ्य संस्थाहरूिे आफूिे दैकनि रूपमा प्रिाह गरेिा स्वास्थ्य सेिाहरूिो अकभिेख 

तथा प्रकतिेदन गने, तथ्याड्ढिो प्रशोिन गने, किशे्लशण गने र प्राप्त सुचनािो  आिारमा कनणययमा पुगे्न 

प्रिृया हो । यस सूचना प्रणािीमा सरिारी स्वास्थ्य संस्थािा अकतररक्त नीकि तथा गैह्रसरिारी के्षत्रिाट 

संचािनमा रहेिा स्वास्थ्य संस्थाहरुिाई समेत समेकटएिो छ । 

 

स्वास्थ्य व्यवस्थापन िुचना व्यवस्थापन िम्बिी मुख्य कृयाकिापहरू 

• नयाँ कनयुक्त भएिा तथा पकहिा अकभमुन्चखिरण नकिएिा स्वास्थ्यिमीहरुिा िाकग स्वास्थ्य 

व्यिस्थापन सूचना प्रणािी (HMIS) तािीम संचािन 

• म्प्ष्ि्ि तािीम संचािन स्वास्थ्य संस्थामा स्रोत र सािन (ईन्टरनेट, िम्प्युटर, िमयचारीिाई 

ताकिम) िो व्यिस्था गरी DHIS2 िागू   

• स्वास्थ्य संस्थाहरुमा HMIS सम्वन्धी स्थिगत अनुकशक्षण  

• स्वास्थ्य संस्थाहरुमा तथ्याड्ढ प्रमाकणिरण 

 

स्वास्थ्य व्यवस्थापन िुचना व्यवस्थापनका िुचकहरू 

ताकििा 35स्वास्थ्य व्यिस्थापन सुचना व्यिस्थापनिो अिस्था 

िुचकहरू अवस्था 

कनयकमत समयमा प्रकतिेदन बुझाउने स्वास्थ्य संस्थािो प्रकतशत १३ 

DHIS2 ताकिम प्राप्त व्यन्चक्त भएिो स्वास्थ्य संस्थािो प्रकतशत ७६.९२ 

स्वास्थ्य संस्था आफैिे DHIS2 मा प्रकतिेदन गनेिो प्रकतशत १०० 

DHIS2 मासमयमा प्रकतिेदन गनेिो प्रकतशत ९२.३ 

 

मुख्य चुनौिी िथा िमाधानका उपायहरु 

 

 

३.७.२ आपूसिा व्यवस्थापन िूचना प्रर्ािी (LMIS) 

आपूकतय व्यिस्थापन सूचना प्रणािीिे कनकित अिकिमा प्राप्त भएिा, कनिासा र खचय गररएिा तथा बाँिी 

रहेिा औषिी, औिार, उपिरण, सािनहरू िगायतिा रसतहरूिो सूचना माकथल्लो तहिाई योिना 

तिुयमा, अनुगमन तथा मूल्यांिनिो िाकग उपिि गराउने तथा प्राप्त सूचनािो किशे्लषण तल्लो तहसम्म 

उपिि गराउने िायय गदयछ ।  

 

 

मुख्य चुनौिीहरु िमाधानका उपायहरु सिमे्मवारी 

समय मै ररपोकटयङ्ग नहुनु ताकिमिो ब्यबस्था तथा बकत्त तथा 

इन्टरनेटिो कनयकमतता हुनुपने 

पाकििा तथा एचएमआइएस सेक्सन 

तथ्यांििो गुणस्तर िायम हुन नसकु्न डाटा भेरीकफिेसन तथा अनसाइट 

िोकचङ्ग संचािन 

स्वास्थ्य सेिा िायायिय तथा पाकििा 
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आपूसिा व्यवस्थापन िूचना प्रर्ािी िम्बिी मुख्य कृयाकिापहररूाः  

• LMIS तािीम संचािन 

• आपूकतय व्यिस्थापन सूचना प्रणािीिो कनयकमत अनुगमन, किद्यमान समस्याहरू पकहचान तथा 

कनरािरण 

• स्वास्थ्य संस्थाहरुमा LMIS सम्वन्धी स्थिगत अनुकशक्षण 

 

आपूसिा व्यवस्थापन िुचना व्यवस्थापनका िुचकहरू 
 

ताकििा 36आपूकतय व्यिस्थापन सुचना व्यिस्थापनिोो अिस्था 

िुचकहरू अवस्था 

कनयकमत समयमा प्रकतिेदन बुझाउने स्वास्थ्य संस्थािो प्रकतशत १०० 

eLMIS ताकिम प्राप्त व्यन्चक्त भएिो स्वास्थ्य संस्थािो प्रकतशत ० 

स्वास्थ्य संस्था आफैिे eLMIS मा प्रकतिेदन गनेिो प्रकतशत ० 

eLMIS मासमयमा प्रकतिेदन गनेिो प्रकतशत १०० 

 

मुख्य चुनौिी िथा िमाधानका उपायहरु 

मुख्य चुनौिीहरु िमाधानका उपायहरु सिमे्मवारी 

स्वास्थ्य संस्थाहरूमा eLMIS ताकिम 

प्राप्त व्यन्चक्त नभएिो 

eLMIS ताकिम िो िाकग पहि गने पाकििा 

 

३.७.४ मािृ मृतु्य िथा पेररनेटि मृतु्य सनगरानी िथा प्रसिकाया 

मातृ तथा पेररनेटि मृतु्य कनगरानी तथा प्रकतिायय एउटा स्वास्थ्य सूचना प्रणािी हो िसिे मातृ तथा 

प्रररनेटि मृतु्यिा कनरूपण गनय सकिने उपायहरू र िारणाहरूिो कनयकमत पकहचान गने, सूचना कदने, 

गणना गने िाययिा साथै प्राप्त सूचनाहरूिै प्रयेगबाट भकिषयिा सिाकित मृतु्यहरूिाइ बचाउन गनुय 

पने िाययहरूिाइ समािेश गरेिो हुन्छ । िनस्वास्थ्य सुिार गने अभ्यासिा िाकग कनगरानीिाइ योिना 

तिुयमा िायायन्वयन तथा मूल्याँिन गने अिार पकन हो । कनगरानीबाट प्राप्त प्रमाणिो अिारमा बचाउन 

सकिने हरयि मातृमृतु्य घटाउनु नै मातृ तथा पेररनेटि मृतु्य कनगरानी तथा प्रकतिाययिो मुख्य िक्ष्य हो ।  

मािृ िथा पेररनेटि मृतु्य सनगरानी िथा प्रसिकृयािम्बिी मुख्य कृयाकिापहरू 

• स्वास्थ्यिमीहरूिाइ ताकिम  

• प्रकतिेदनिो िाकग ल्यापटप खररद 

• िायययोिना बनाएिो संख्या 

मािृ िथा पेररनेटि मृतु्य सनगरानी िथा प्रसिकृयाका िुचकहरू (२०७७/७८) 

आ.ब. २०७७/ ७८ मा यस पाकििा अन्तरगतिो भएिा मातृ तथा पेररनेटि मृतु्य कनगरानी तथा 

प्रकतिृयािो अिस्था ति ताकििामा प्रसु्तत गररएिो छ ।  
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ताकििा 37मातृ तथा पेररनेटि मृतु्य कनगरानी तथा प्रकतिृयािो अिस्था 

  

मुख्य चुनौिी िथा िमाधानका उपायहरु 

 

३.८ प्रयोगशािा िेवा व्यवस्थापन 

प्रयोगशािा िेवा िम्बिी मुख्य कृयाकिापहरू 

• ताकिम तथा अकभमून्चखिरण संचािन 

• प्रयोगशािा सामाग्री तथा िेकमिि खररद 

प्रयोगशािा िेवाका िुचकहरू (२०७७/७८) 

अ.ब. २०७७/ ७८ मा यस पाकििा अन्तरगतिो प्रयोगशािािो सेिा प्रिाह तथा प्रयोगशािािो अिस्था 

ति ताकििामा प्रसु्तत गररएिो छ 
ताकििा 38 प्रयोगशािा सेिािो अिस्था 

िुचकहरू २०७७/७८ 

पाकििामा भएिा प्रयोगशािाहरूिो संख्या १ 

स्वास्थ्य तथा िनसंख्या मन्त्राियिे तय गरेिो स्तर अनुसारिो प्रयोगशािाहरूिो संख्या नभएिो 

प्रयोगशािािो िाकग कनश्रकचत गररएिा िमयचारीिो संख्या १ 

अ.ब. २०७७/ ७८ मा प्रयोगशािामा पररक्षर्हरूको सववरर् 

Haematology Immunology Bio-chemistry Bacteriology Virology 

२४२ १०४ ७६ ९७ १९८ 

Parasitology Drug Analysis Hormone/Endocrine Histopathology/Cytology Immuno-

Histochemistry 

० ० ० ० ० 

 

मुख्य चुनौिी िथा िमाधानका उपायहरु 

िुचकहरू अवस्था 

१२ देन्चख ५५ िषयिा सुकचत गररएिा मकहिाहरूिो मृतु्यिो संख्या १० 

स्क्रीकनंग गररएिा मृतु्य भएिो संख्या १० 

गभयिकत अिस्थामा मृतु्य भएिो संख्या १ 

भियि अटोप्सी गररएिािो संख्या १ 

एम्प्च् सकमकतिे सकमक्षा गरेिा मातृ मृतु्य संख्या १ 

एम्प्च् सकमकतिे सकमक्षा गरेिा मातृ मृतु्य मधे्य िायय योिना बनाएिो संख्या १ 

िायय योिना बनाएिो मधे्य िायायन्वयन गररएिा संख्या १ 

मुख्य चुनौिीहरु िमाधानका उपायहरु सिमे्मवारी 

समयमै सिारी सािनिो उपििता 

नहुनु 

एमु्बिेन्सिो सुिभ उपििता हुनुपने पाकििा 

मुख्य चुनौिीहरु िमाधानका उपायहरु सिमे्मवारी 

ताकिम प्राप्त िनशन्चक्त िकम ताकिम िो व्यिस्थापन गने िन.स्वा.सेिा, प्रदेश सेिा िाययिय 
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३.९ आपुसिा व्यवस्थापन 

कनिायररत समयताकििा अनुसार किकभन्न तहहरूमा सामानहरू पररचािन गने प्रिृया नै 

आपूकतयव्यिस्थापन हो । आपूकतय व्यिस्थापनिा महत्वपूणय ६ िटा कसद्धान्तहरू ठीि सामान, ठीि 

पररमाणमा, ठीि स्थानमा, ठीि समयमा, ठीि मूल्यमा र ठीि अिस्थामा । रहेिा छन् । स्थाकनय तहिा 

स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चाकहने सिूणय सामाग्रीहरूिो अपूकतय व्यिस्थापन गने किम्मा स्थाकनय तहिो रहेिो 

छ । 

आपुसिा व्यवस्थापन िम्बिी मुख्य कृयाकिापहरू 

• औषकि तथा औिार उपिरण खररद तथा ढुिानी 

• कनयकमत अकभिख तथा प्रकतबेदन 

 

आपुसिा व्यवस्थापनको अवस्था 

अ.ब. २०७७/ ७८ मा यस पाकििा अन्तरगतिो आपुकतय व्यिस्थापनिो अिस्था ति ताकििामा प्रसु्तत 

गररएिो छ । 
ताकििा 39आपुकतय व्यिस्थापनिो अिस्था 

िुचांक अवस्था 

पाकििािो खररद सकमकत गठन भएिो भएिो 

पाकििािे खररद अकििारी तोिेिो र किमे्मिारी प्रदान गररएिो भएिो 

पाकििािो एकििृत खररद योिना उपिि भएिो नभएिो 

पाकििािो िाकषयि खररद योिना तयार भएिो िा नभएिो नभएिो 

िाकषयि खररद योिना िाकषयि िाययक्रम तथा बिेट कनमायण प्रकक्रयमा पेस भएिो िा नभएिो नभएिो  

औषिी िन्य मािसामान खररद तथा आपुकतय व्यिस्थापन सहिीिरण पुन्चस्तिा २०७४ उपिि 

भएिो िा नभएिो 

भएिो 

औषिी तथा उपिरण खररद गदाय प्राकिकिि से्पकसकफिेसन स्वीिृत गररएिो भएिो 

औषिी व्यिस्थापनिो राम्रो अभ्यास गरररहेिा स्वास्थ्य संस्थाहरूिो प्रकतशत १५ 

आपुकतय व्यिस्थापन सम्बन्धी ताकिमा व्यन्चक्त (प्राप्त िन्चम्तमा एि िना)भएिो स्वास्थ्य संस्थािो 

प्रकतशत 

8 

स्वास्थ्य व्यिस्थापन सुचना प्रणािी िो िाकग चाकहने टुिहरू उपिितािो अिस्था भएिो 

आपुकतय व्यिस्थापन सुचना प्रणािी िो िाकग चाकहने टुिहरू उपिितािो अिस्था भएिो 

गत िषय शुन्य मौज्दात भएिा अत्यािश्यि औषिीहरूिो संख्या ५ 
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गि वषा शुन्य मौज्दाि िएका अत्यावश्यक औषाधीहरूको सववरर् 

 

 

 

शुन्य मौज्दाि िएका औषधीहरूको नाम शुन्य मौज्दाि िएको िमय पुिी गने िंस्था 

Tab Zinc प्रथम चौमाकसि स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र 

Chlorampheramin 4 mg प्रथम चौमाकसि स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र 

Tab Salbutamol प्रथम चौमाकसि स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र 

Tab metformin प्रथम चौमाकसि           स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र 

PILLS प्रथम चौमाकसि स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र 

Tab Vitamin B Complex दोस्रो चौमाकसि स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र 

Tab Amlodipine 5 mg प्रथम चौमाकसि स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र 

Tab Atenolol १ िषय स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र 

Oint.neomycin १ िषय स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र 

Eye Drop Cipro प्रथम चौमाकसि स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र 

Charcoal Activated Powder १ िषय स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र 

Silver Ointment दोस्रोचौमाकसि स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र 

Tab amlod 5mg दोस्रो चौमाकसि स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र 

ORS प्रथम चौमाकसि स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र 

Condom प्रथम चौमाकसि स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र 

Clove oil दोस्रो चौमाकसि स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र 

Tab Tinidazole 500mg प्रथम चौमाकसि स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र 

Ibuprofen प्रथम चौमाकसि स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र 

Benzoic acid प्रथम चौमाकसि स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र 

Aciloc प्रथम चौमाकसि स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र 

Doxycycline 100mg cap प्रथम चौमाकसि स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र 

Tab Promethazine १ िषय स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र 

Tab Nefidipine 5 mg दोस्रो चौमाकसि स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र 

Furosemide 20/40mg tab प्रथम चौमाकसि स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र 
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मुख्य चुनौिी िथा िमाधानका उपायहरु 

 

३.१० अनुगमन मुल्याङ्कन िथा िुपररवेक्षर् 

िायायिनयन गररएिा िाययक्रमहरूिो उपििी तथा प्रभाििारीता मापन, स्वास्थ्य सेिा प्रिाहिो 

प्रभाििारीतािो मापन, सिास्थ्य सेिािो गुणस्तरतािो मापन गनय स्वास्थ्य सेिा प्रदायि स्वास्थ्य संस्था 

तथा िमयचारीिो अनुगमन तथा मुल्यांिन तथा सुपरीिेक्षण अिश्यिता पदयछ र यो िाययहरू स्थाकनय 

कनिायिे िेन्चन्द्रय तथा प्रादे्रकशि तहिे तयार पारेिो कनदेशनहरूिो स्थाकनयिरण गरेर िायायन्व्यन गदयछ 

।  

अनुगमन मुल्याङ्कन िथा िुपररवेक्षर्िम्बिी मुख्य कृयाकिापहरू 

• अनुगमन भ्रमण 

• अनुगमन चेिकिष्ट छपाइ 

अनुगमन मुल्याङ्कन िथा िुपररवेक्षर्को अवस्था 

आ.ब. २०७७/ ७८ मा यस पाकििा अन्तरगतिो अनुगमन मुल्याङ्कन तथा सुपररिेक्षणिो अिस्था ति 

ताकििामा प्रसु्तत गररएिो छ । 
ताकििा 40 अनुगमन मुल्याङ्कन तथा सुपररिेक्षणिो अिस्था 

िुचकहरू अवस्था 

अनुगमन मुल्याङ्कन तथा सुपररिेक्षण उपिि भएिो भएिो 

अनुगमन मुल्याङ्कन तथा सुपररिेक्षण सकमकत िा उपसकमकत भएिो नभएिो 

पाकििा स्तररय माकसि स्वास्थ्य बैठि बसेिो संख्या 12 

पाकििा स्तररय चैमाकसि स्वास्थ्य बैठि बसेिो संख्या नभएिो 

पाकििा स्तररय िाकषयि स्वास्थ्य सकमक्षा िाययक्रम भएिो 1 

कनयकमत तथ्यांि गुणस्तर िेखािेखा गरेिो स्वास्थ्य संस्था 6 

व्यिस्थापकिय सुपररिेक्षण गरेिो स्वास्थय संस्थािो संख्या 6 

प्राकिकिि सुपररिेक्षण गरेिो स्वास्थय संस्थािो संख्या 6 

िुनै पकन सुपररिेक्षण नगरेिो स्वास्थ्य संस्थािो संख्या 2 

बैठि, िेखािोखा तथा सुपररिेक्षण पिात िायययोिना बनेिो  6 

मुख्य चुनौिी िथा िमाधानका उपायहरु 

 

 

मुख्य चुनौिीहरु िमाधानका उपायहरु सिमे्मवारी 

समय मै औषकि खररद तथा आपूकतय 

गनय नसकु्न 

समय मै औषकि खररद तथा आपूकतय 

गनेपने 

पाकििा तथा स्वास््थ सेिा िायायिय 

मुख्य चुनौिीहरु िमाधानका उपायहरु सिमे्मवारी 

अनुगमन मुल्याङ्कन तथा सुपररिेक्षण 

सकमकत िा उपसकमकत नभएिो 

अनुगमन मुल्याङ्कन तथा सुपररिेक्षण 

सकमकत िा उपसकमकत गठन गने 

स्वास्थ्य शाखा 
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िाझेदार िंस्थाहरु  

यस पाकििामा रहेिासाझेदार संस्थाहरूिो कििरण ति ताकििामा कदइएिो छ । 

ताकििा 41साझेदार संस्थाहरूिो कििरण 

िंस्था/पररयोिनाको नाम काया के्षत्र पररयोिनाको िमय (िाि) प्रासवसधक के्षत्र 

स्वास्थ्यिो िाकग सक्षम प्रणािी पाकििा सबै िुिाइय २०२२ शुशासन, सेिािो गुणस्तर, मातृ तथा िाि स्वास्थ्य 

सुहारा पाकििा सबै सेपे्टम्बर २०२२ पोषणमा सुिार र स्वास्थ्य सेिामा पहुच िाययक्रम 

किड्स नेपाि पाकििा सबै माचय २०२२ क्षयरोग िाययक्रम 

    

    

    

   s 
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सिम्ता गाँउपासिका अन्तगाि स्वास्थ्य िंस्था प्रमुखहरूको नामावसि िथा िम्पका  नम्बरहरूाः  

  

स्वास्थ्य िंस्थाको नाम  स्वास्थ्य िंस्था प्रमुखको नाम  पद  िम्पका  नंम्वर 

घोरेटा स्वास्थ्य चौिी  
िकित प्रिास मल्ल कस.अ.हे.ि. 

९८६८०९७२४६ 

िाफििोट स्वास्थ्य चौिी िोिेन्द्र बहादुर शाही कस.अ.हे.ि. 
९८४४८१६८२७ 

आकग्रगाउँ स्वास्थ्य चौिी सृिना सापिोटा हे.अ. 
९८६८६५५८४८ 

बिेकडचौर स्वास्थ्य चौिी कटिाराम राित हे अ 
९८१२४७५७५९ 

रािम स्वास्थ्य चौिी पुनम कि.सी. हे.अ. 
९८६८१८१४२७ 

िाकप्रचौर स्वास्थ्य चौिी सन्तोष बुढा हे.अ. 
९८४८०५९८३ 

डाँडाखिी स्वास्थ्य चौिी कडल्ली सापिोटा हे.अ 
९८४८६५६५८१ 

खाकनखोिा स्वास्थ्य चौिी सुिास ठाडा हे.अ 
९७४८१०५८५४ 

खनेटा सामुदाकयि स्वास्थ्य 

इिाइ 

राम प्रसाद शमाय अ.हे.ि. 

९८४८०८९५७६ 

दुपायिा सामुदाकयि स्वास्थ्य 

इिाइ 

महेन्द्र चन्द अ.हे.ि. 

९८६८१६६७१० 

बाँखिय  सामुदाकयि स्वास्थ्य 

इिाइ 

िीरेन्द्र पोखरेि अ.हे.ि. 

९८६५६५९२११ 

आिारभूत स्वास्थ्य सेिा 

िेन्द्र आिी 

िन बहादुर महतारा अ.हे.ि. 

९८६८३८८६०६ 

बैसपानी सामुदाकयि 

स्वास्थ्य इिाइ 

प्रसान्त सोनी अ.हे.ि. 

९८६८३८८६०६ 
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सिम्ता गाउँपासिका स्वास्थ्य शाखामा कायारि कमाचारीहरूको नामावसि िथा िम्पका  नम्बरहरूाः  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क्र.सं.   नाम  पद  तह/शे्रणी सििय  नम्बर ईमेि िैकफयत  

१ िीरेन्द्र पुन स्वास्थ्य शाखा प्रमुख छैटौ ९८६८२५५९१६ Punbirendra6666@gmail.com  

२ सन्तोष बुढा हे.इ  पाचौ ं ९८०२५६४११६   

३ गगन बहादुर हकचङ कस.अ.हे.ि पाचौ ं ९८५८०५५१०१ gaganhunching221@gmail.com  

४ रेमिकि नेपािी कस.अ.न.मी. पाचौ ं ९८४८०७५३२६   
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अनुिुची 

 बाकषयि िक्ष्य तथा प्रगकत कििरण  
(अनुसुची २ संग सम्बन्चन्धत) 

 

बिेटउप-कशषयि :                                                                                        

िाययक्रम:सशतय तफय िा िाययक्रम 

सि .नं

. 
कृयाकिाप एकाई 

वासषाकिक्ष वासषाकिौसिक प्रगसि वासषाकखचा कै 

पररमा

र् 
िार बिेट पररमार् िार प्रसिशि रकम प्रसिशि  

१ .पंूिीगि खचा अन्तरगिका कायाक्रमहरू 

  
 माग र िायय प्रिृकतिो अिारमा अिारभुत स्वास्थ्य सेिा 

िेन्द्र भिन कनमाणयिो भुक्तानी 
 संख्या  १   ३७००        ५४३.८  १४.७०   

 फकनयचर कफचसय तथा उपयोगी सामाग्री खचय संख्या १  ८५    ० ०  

 

खोप िेन्द्रबाट गुणस्तररय खोप  सेिा प्रदान गनय खोप 

िेन्द्रिा ब्यिस्थापनिो िाकग फकनयचर ब्यिस्था, सम्बन्चन्धत 

िडा खोप  समन्वय सकमकत माफय त तयारी एिं खररद,३०० 

खोप  िेन्द्रमा प्रकत खोप  िेन्द्र रू १०००० दरिे िन्चम्तमा 

टेिि १, िकसय १ र  सानो बेि १ 

पटि १  ४०    ० ०  

            

ि. पंूिीगत खचय िाययक्रमिो िम्मा     ३८२५       ५४३.८ १४.२१    

२ .चािु खचा अन्तरगिका कायाक्रमहरू 

 

राकष्टि य मकहिा स्वास्थ्य स्वयंसेकििा िाययक्रम (पोशाि 

प्रोत्साहन, यातायात खचय, िाकषयि सकमक्षा गोष्ठी र कदिस 

मनाउने खचय समेत 

पटि ४  १४००    १३९०.७०५ ९९.३४  

 कबरामीिो िाकग ओ.कप.कड.कटिट दताय    ९०    ९० १००  

 
स्वास्थ्य संस्था नभएिा िडाहरूमा आिारभुत स्वास्थ्य सेिा 

िेन्द्रहरूमा अहेब, अनमी तथा िास िरार सेिा शुल्क 
पटि २  ५००    ५०० १००  

 

स्वास्थ्य चौिीिो नु्यनतम मापदण्ड िाययक्रम िाययन्वयन, 

सुकद्रढीिरण तथा सकमक्षा (स्वास्थ्य चौिीिो नु्यनतम 

मापदण्ड िाययक्रमिो सकमक्षा) 

   ३००    ३०० १००  
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स्थानीय तह कभत्रिा स्वास्थ्यिमीहरू, म.स्वा.स्वय.से. िा 

िाकग आिन्चिि सेिा अन्तगयत आँखा, नाि, िान, घाटी 

तथा मुख स्वास्थ्य सम्वन्चन्ध प्राथकमि उपचार बारे 

अकभमुन्चखिरण िा ताकिम 

   ८५    ८५ १००  

 

उपचार िेन्द्रहरूमा आिन्चिि अिस्थामा औषिी एिं 

ल्याब सामाग्री ढुिानी, िाययक्रमिा िाकग आिश्यि 

से्टशनरी, ट्यािी सीट िगायतिा फमय फरमेट फोटोिपी, 

िाययक्रमिो कनयकमत अनुगमन तथा मुल्यांिन, स्थिगत 

खनुकशक्षण, क्षयरोगिा कबरामीिो चौमाकसि िोहटय 

किशे्लषण र इय कट.कब रकिस्टि ेसन 

पटि ३  १५६    १५५.४७० ९९.६६  

 

पोषण संिेदनकशि (खानेपानी तथा सरसफाइय, िृकष, पशु, 

कििास, मकहिा िाििाकििा, कशक्षा, शासकिय प्रिन्ध 

के्षत्र)िा िाययक्रम संचािन 

पटि २  ४६६    ९९.४४० २१.३४  

 

पाकििा स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरूिो माकसि सूचना 

संििन,भेररकफिेशन एिं गुणस्तर सुिार साथै चौमाकसि 

एिं िाकषयि सकमक्षा 

पटि ५  २००    २०० १००  

 िमु्यकनकट डट्स संचािन खचय संख्या १  ३०    ० ०  

 गाँउघर न्चिकनि तथा नसने रोग व्यिस्थापन िाययक्रम संख्या ४  ३५०    ३१८.३०५ ९०.९४  

 पोषण कबशेष स्वास्थ्य के्षत्रमा िाययक्रम संचािन पटि १  ३८५    ० ०  

 

समुदायमा आिाररत नििात कशशु तथा बाि रोगिो 

एिीिृत व्यिस्थापन (IMNCI) िाययक्रम सकमक्षा तथा 

स्वास्थ्य संस्थाहरूमा onsite coaching 

 २  १००    ९८.६९० ९८.६९  

 

पाकििा स्तरमा खोप र सरसफाइय प्रिद्रिन िाययक्रमिो 

सकमक्षा, सूक्ष्मयोिना अध्यािकिि र पाकििा खोप समन्वय 

सकमकतिो अकभमुन्चखिरण समेत पाकििा स्तरमा २ कदन, 

िडा खोप समन्वय सकमकतिो स्वास्थ्य संस्था, िडा स्तमा 

अकभमुन्चखिरण १ कदन तथा पूणय खोप सुकनक्ष्रततािो िाकग 

घरिुरी सर 

संख्या 
२ 

 २२१    २२१ १००  

 मातृ तथा निकशशु िाययक्रम  पटि ५  २५०    २४८.८३७ ९९.५३  

 

किकभन्न सरूिा रोग, नसने रोग, िुनोकटि, मानकसि स्वास्थ्य 

सम्वन्चन्ध अन्तरकक्रया िाययक्रम तथा कदिसहरू 

(Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer Days, 

आत्महत्या रोिथाम कदिस, मानकसि स्वास्थ्य कदिस, 

अल्जाइयमर कदिस, रेकबि कदिस, किश्व औिो कदिस) मनाउने 

पटि ५  १२५    १९ १५.२०  
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आकथयि न्चस्थकत िमिोर रहेिा पुनाः  उपचारमा रहेिा 

पी.कब.सी. कबरामीहरूिाइय उपचार अिकिभर पोषण खचय 

तथा सििय  परीक्षण 

संख्या १  ६    ० ०  

 

िोकभड १९ िगायत किकभन्न महामारीिन्य रोगहरूिो 

रोिथाम, कनयन्त्रण तथा RRT कनगरानीिा िाकग 

सरोिारिािा सँग अन्तकक्रया तथा , स्वास्थ्यिमी पररचािन 

संख्या १  २५    २५ १००  

 
मातृ तथा निकशशु िाययक्रम अन्तगयत  सुरक्षा, गभयिती 

उते्प्रणा सेिा, न्यानो झोिा र कनशुल्क गभयपतन िाययक्रम  
पटि ४  १६७२    १६७२ १००  

 पोषण िाययक्रम पटि १०  ११३९    ८१६.९८० ७१.७३  

 

पशुपंक्षी आदीबाट हुने इयनु्फएन्िा, बडय फु्ल, AMR, 

कसकष्टसिोकसस, टक्सोप्लाज्मोकसस आदी किकभन्न सरूिारोग 

सम्वन्चन्ध रोिथाम तथा कनयन्त्रण िा िाकग सचेतना िाययक्रम 

पटि १  २०    ० ०  

 िमू्यकनकत डट्स संचािन खचय  १  ३८    ० ०  

 

कबिािय स्वास्थ्य कशक्षा, आमा समूह तथा स्थानीय तहमा 

स्वास्थ्यिा िाकग सामाकिि व्यिहार पररितयन प्रिध्रदयन 

अकभयान 

पटि २  १००    ० ०  

 

आिारभुत तथा आिन्चिि सेिािा सुकन्ततिा िाकग 

औषिीिो आपूकतय र उपयोग, सम्वन्चन्ध िाययक्रमहरूिो 

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन (अनुगमन मूल्याङ्कन तथा िाययक्रम 

िायायन्वयन भ्रमण खचय 

संख्या १०  ९९    ९९ १००  

 
आिारभुत तथा आिन्चिि सेिािा िाकग औषिी र स्वास्थ्य 

सुरक्षा सामाग्री (PPEबाहेि) खररद 
संख्या ४  १७००    १६९८.८१४ ९९.९३  

 अत्यािश्यि औषिी खररद संख्या १  ५००    ४९९.६३६ ९९.९३  

 
औषिी िगायत सामग्रीिो ढुिानी तथा ररयाकिंग र कितरण 

समेत 
संख्या १२  १२६    १२६ १००  

            

ख .चािु खचय िाययक्रमिो िम्मा       १००८३    ८६४१.३७७ ८५.७  

ग.चािु खचय िाययक्रमिो (ि र ख) िम्मा              

३ .कायाक्रम खचाको िम्मा(क+ख)       १३९०८    ८६४६.८१५ ६२.१७  

४ .उपभोग खचय            

५ .िायायिय संचािन खचय            

६ .कुि िम्मा खचा            
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िाययक्रम:कनशतय तफय िा िाययक्रम 

बिेट उप शीषाक    

सि .नं. कृयाकिाप एकाई 
वासषाकिक्ष वासषाकिौसिक प्रगसि वासषाकखचा कैसियि 

पररमार् िार बिेट पररमार् िार प्रसिशि रकम प्रसिशि  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

१ .पंूिीगि खचा अन्तरगिका कायाक्रमहरू 

 
 स्वास्थ्य चौिी तथा स्वास्थ्य इयिाइ ममयत तथा 

सिार 
 संख्या  १    २००        १७५.१५०  ८७.५८   

 स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औिार तथा उपिरण खररद संख्या २  ५००    ४९९.९२४ ९९.९८  

 स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औिार तथा उपिरण खररद संख्या २  ३००    ११८.८९० ३९.६३  

 फकनयचर खररद संख्या १  १००    १०० १००  

            

ि .पंूिीगत खचय िाययक्रमिो िम्मा     ११००        ८९३.९६४  ८१.२६    

२ .चािु खचा अन्तरगिका कायाक्रमहरू 

 मकहिा स्वास्थ्य स्वयंसेकििा यातायात खचय संख्या १२  ४७०.४    १७६.४ ३७.५०  

 कभटाकमन ए िाययक्रम  संख्या २  ५०    ३३ ६६  

 मानकसि स्वास्थ्य सम्बन्चन्ध िाययक्रम खचय संख्या १  ०    ० ०  

 उपाध्यक्ष िोषेिी िाययक्रम संख्या १  ४००    ४०० १००  

 मानकसि स्वास्थ्य सम्बन्चन्ध िनचेतना िाययक्रम खचय संख्या १  ५०    ४.१ ८.२०  

 िेष्ठ नागररि स्वास्थ्य कशकिर सिािन संख्या १  २००    ० ०  

 

गाउँघर न्चिकनि तथा खोप न्चिकनि सिािन 

यातायात खचय संख्या 
१०  २००    १९९.३ ९९.६५  

 स्वास्थ्य संस्था अनुगमन  तथा भ्रमण खचय संख्या १०  १००    १७ १७  

 िोरोना राहत िोष संख्या १  ६०००    ६००० १००  

 

ल्याि संचािनिा िाकग आिश्यि सामाग्री तथा 

िेकमिि खररद संख्या 
२  १००    ९९.४०९ ९९.४१  

 

स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कनशुल्क कबतरणिा िाकग 

औषिी खररद पटि 
४  ४०००    ३९९९.६८५ ९९.९९  
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 स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषिी ढुिानी खचय  १०  ९९.६    ९९ ९९.४०  

            

            

ख .चािु खचय िाययक्रमिो िम्मा    ११६७०    ११०२७.८९४ ९४.४९  

३ .कायाक्रम खचाको िम्मा(क+ख)       
१२७७० 

१२७७ 
   ११९२१.८५८ ९३.३५   

४ .उपभोग खचय            

          

५ .िायायिय संचािन खचय            

६ .कुि िम्मा खचा    
२६६७८ 

२९०१२ 
   

२०५६८.६७३ 

२३६४२.२५८ 

७७.०९ 

८१.४९ 
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 िसक्षि िनिंख्या (आ.व. २०७७।७८) 

 

 

िुचकहरू वाडा नं १ वाडा नं २ वाडा नं ३ वाडा नं ४ वाडा नं ५ वाडा नं ६ वाडा नं ७ वाडा नं ८ वाडा नं ९ 

िम्मा िकक्षत िनसंख्या ३७०९ ४२७६ ३९६२ २४०१ २५१७ ४३३८ ३४५५ २९९३ ३८६२ 

िम्मा सिाकित गिायिती ९२ १०६ ९८ ६० ६३ १०८ ८६ ७४ ९६ 

सिाकित िीकित िन्म ७८ ९० ८३ ५१ ५३ ९२ ७३ ६३ ८१ 
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Breast feeding week 

COVID 19 व्यावस्थापन 

IPC Training 


