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Health Office-Barahatal 
 

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

 

Programme Indicators (Percentage) 

 Barahatal Rural Municipality 

FY 

2075/076 

FY 

2076/077 

FY 

2077078 

Reporting Status         

Health Post 5 5 5  

EPI Clinics 26 26 24  

PHC/ORC 11 11 11  

FCHV 87 87 87  

Immunization Program     

BCG Coverage 60.8 53.3 61.4  

DPT-HepB-Hib 3 Coverage 69.7 67.2 80.5 
 

Measles/Rubella 2 Coverage 55 59.9 76.3 
 

TD 2&2+ Coverage 54.6 54.1 60.5 
 

Full Immunization 58.7 56.4 78.5 
 

Drop-out rate DPT-HepB-Hib 1 Vs. 3 10.9 6.2 3.3  

Drop-out rate DPT-HepB-Hib 1 Vs. MR 2 12.2 11 -1.6 
 

Nutrition Program     

Newborns with low birth weight (<2.5kg) 0.81 4.3 4.9  

Children aged 0-23 mths. registered for 

GM 
4.4 5.7 3.4  

Average # of visits among children aged 0-

23 mths. registered for GM 
    

Children aged 0-23 mths. registered for 

GM who were Underweight 
    

Pregnant women who received 180 day 

supply of IFA 
56.7 54.6 53.5  

PP women who received Vit.A 

supplementation 
257 284 255  

IMNCI Program     

PSBI cases received complete dose of 

Gentamicin 
73.3 62.5 91.7  

Incidence of Pneumonia among children U5 

years (per 1000) 
88.4 62.9 28.3  

Pneumonia cases treated with antibiotics 74.4 75.7 100  

Diarrhoea incidence rate among children 

U5 years (per 1000) 
537.2 431 513.2  

Diarrhoea cases treated with Zinc & ORS 98.7 98.5 99.2 ➔ 

Safe-Motherhood Program     

Pregnant women who had at least one 

ANC checkup 78 77 74.3 
 

Pregnant women who had 4 ANC 

checkups as per protocol 66.5 70.4 66.5 
 

Institutional deliveries  38 34.7 36.2  

Births attended by a Skilled Birth Attendant 

(SBA)  
24.2 11.9 24.1  

Women who had 3 PNC checkups as per 

protocol 
24.1 15.3 8.8  

Women receiving ANC incentives 100 100 100 ➔ 
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Women receiving Maternity incentives 100 100 100 ➔ 

Total Maternal deaths 5 7 1  

Total Neonatal deaths 2 0 0  

Family Planning Program     

Contraceptive Prevalence Rate (CPR) 33.8 25.4 22.3 ➔ 

Disease Control Program     

TB - Case notification rate (All form of TB) 22.2 69.5 71.3  

TB - Treatment success rate 100 100 100 ➔ 

Incidence of Leprosy per 10,000 population 0 0 0 ➔ 

Pregnant women who tested for HIV at 

ANC checkup 
278 101 158  

Curative Services     

OPD NEW visit among total population 88.9 95.6 75.3  
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खण्ड १ पररचय 

१.१ गाँउपार्लकाको पररचय 

 

• भौगोकलक अवस्था 

सुखेत किल्लाका ९ वटा स्थानीय कनकायहरू मधे्य 
बराहताल गाउँपाकलका साकवकको कनवााचन के्षत्र नं 
३ अन््रतगत पदाछ । सुखेत किल्लाको पकिममा 
अवक्लस्थत बराहताल गाउँपाकलको के्षत्रफल ४५५.०९ 
वगा कक.मी. र वीरेन्द्रनगर नगरपाकलका देक्लख ९ 
कोषको दुरीमा रहेको छ । यस गाउँपाकलकाको 
पूवामा वीरेन्द्रनगर, दकक्षणमा भेरी नदी तथा 
कैलालीको किल्लाको भाग, उत्तरतफा  कणााली नदी 
तथा दैलेख किल्लाको भाग,पकिममापञ्चपुरी 
नगरपाकलकाको भाग रहेको छ । समुद्री सतहको 
६०० कमटर देक्लख १२०० कमटर सम्मको उचाइमा 
अवक्लस्थत यस बराहताल गाउँपाकलकाको केन्द्र कवन्दु वा सदरमुकाम वा व्यापाररक के्षत्रका रूपमा बड्डीचौर 
बिार रहेको छ । यो गाउँपाकलका सुखेत उपत्यकाको कवस्ताररत के्षत्रको रूपमा रहेको छ र िेरैिसो 
िंगल के्षत्र रहेको गाउँपाकलकाको मोहडा दकक्षणकतर ढले्कर रहेकोछ । यो गाउँपाकलका किल्लाको पकिमको 
केन्द्र हो भने पकिम नाकाबाट वीरेन्द्रनगर तथा सुखेत उपत्यकाकोप्रवेशद्वार पकन हो । यो गाउँपाकलका 
प्राकृकतक स्रोत सािनको कहसाबले िनी र नमुनायोग्य माकनन्छ । 

 

 

अवक्लस्थत  

के्षत्रफल ४५५.९  

देशान्तर २८°४२’४६.८१” 

आक्षांश ८१°३०’१९.९”  

तापक्रम 

      अकिकतम ३७.५  

      नु्यनतम ५.९  

औषत वषाा १००  ML 

कसमाना पूवामा वीरेन्द्रनगर, दकक्षणमा भेरी नदी तथा कैलालीको किल्लाको भाग, 

उत्तरतफा  कणााली नदी तथा दैलेख किल्लाको भाग,पकिममा पञ्चपुरी 

नगरपाकलका 

िम्मा वडाको संख्या १०  

सदरमुकाम बड्डीचौर 

नकद भेरी नकद, कणााकल नकद 

िम्मा घरिुरीको संख्या ५४४८  

िम्मा िनसंख्या 

मकहला १३८१६  

पुरुष १२९८६  

मुख्य िमा कहन्दु  
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• गाँउपार्लकाको िनसांल्पखक र्ववरण 

गाउँपाकलकाको उमेर, कलङ्ग र वडा अनुसार िनसंख्या कवतरण 

 

उमेर र ल िंगको आधारमा जनसिंख्या विबरण                                        जालिगि  आधारमा जनसिंख्या 
विबरण    

 

 

िार्ड अनुसार जनसिंख्या विबरण  
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१.१ प्रर्िवेदन ियार पानुिको उदे्दश्य 

यस् प्रकतवेदन तयार पानुाको मुख्य उदेश्य यस बाराहताल गाँउपाकलकाको स्वास्थ्यको वसु्तक्लस्थकत सबैलाई 

िानकारी गराउनु हो।  साथै  

• गाँउपाकलकाको बतामान स्वास्थ्य अवस्था बारे िानकारी गराउने। 

• गाँउपाकलकाको स्वास्थ्यका कवकभन्न कायाक्रम अन्तगातका मुख्य सुचकहरुबारेमा िानकारी गराउने 

हो। 

• गाँउपाकलकामा यस् आ.व. मा संचालन गरेका स्वास्थ्यका कवकभन्न कायाक्रमहरु बारेमा िानकारी 

गराउने। 

• गाँउपाकलकाका स्वास्थ्यका कवकभन्न समस्या तथा स्वास्थ्य के्षत्रमा आईपरेका समस्याहरु र समािान 

गना चालेका कवकभन्न पहलहरु बारे अवगत गराउने। 

• गाँउपाकलका स्वास्थ्यका कायाक्रमहरु आगामी वषाहरुमा संचालन गनाका लाकग मागाकनदेश गने। 

• गाँउपाकलकाको भावी स्वास्थ्यसंग सम्बक्लन्धत योिना तथा कायाक्रम साथै कनकत कनमााणको कामलाई 

आिार प्रदान गने। 

 

१.२ प्रर्िवेदनको महत्व 

यस प्रकतवेदनको महत्व यस प्रकार रहेका छन् :  

• यस् बराहताल गाँउपाकलकाको स्वास्थ्य कायाक्रमहरुको वतामान अवस्थाहरु बारेमा सबैलाई तथ्य 

पुरक िानकारी गराई भावी कदनहरुमा सवा सुलभ रुपमा सेवा प्रदान गना। 

• स्वास्थ्य के्षत्रको कवकासको लाकग कायाक्रम तथा रणनैकतक योिना तिुामा गनाको लाकग पाकलकाको 

लाकग  कनदेकशका (guideline) बनाउन र 

• कवकभन्न संघ संस्था एवं अनुसन्धानकताा योिनाकार स्वास्थ्यकमी र अन्य सरोकारवालाहरुको लाकग 

पकन थप अध्ययन गनाको लाकग महत्वपुणा दस्तावेिको रूपमा प्रयोगमा ल्याउन । 

 

१.३ पार्लकाको स्वास्थ्यको वसु्त ल्पस्थर्ि 

नेपाल सरकारले स्थाकनय सरकार गठन गरे पिात नेपालको संकबिान २०७२ द्बारा कनकदाष्ट गररएको नेपाली 

नागरीकहरुको मौकलक हक र अकिकारको रुपमा रहेको आिारभुत स्वास्थ्य तथा सरसफाईको 

अकिकारको सुकनकित गने किमे्मवार स्थाकनय सरकारलाई सुक्लिएको छ। हरेक नागररकको मौकलक 

अकिकारको रुपमा रहेको आिारभुत स्वास्थ्यको सुकनकितताको लाकग यस् पाकलकामा स्वास्थ्य शाखाले 

नेतृत्व गने गरी स्वास्थ्य संस्थाहरु, मकहला स्वा. स्वयंसेकवका, गाँउघर क्लिकनक तथा खोप क्लिकनकहरुबाट 

स्वास्थ्य सेवाहरु प्रदान गरीन्छ।  

१.४.१ स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गने संस्थाहरुको अवस्था 

र्ववरण संख्या 

सरकारी संस्था 

स्वास्थ्य चौकी ५  

आिारभुत स्वास्थ्य केन्द्र ५  

शहरी स्वास्थ्य केन्द्र ० 

सामुदायीक स्वास्थ्य इाकाइ ४ 

आयुवेदअस्पताल/केन्द्र ०  

खोप ककक्लननक २४  

गाँउ घर ककक्लननक ११  

मकहला स्वास्थ्य स्वयं सेकवका ८७  
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र्नर्ि गैर सरकारी संस्था 

अस्पताल तथा नकसाङ्ग होम ० 

पोकलक्लिकनक ० 

औषकि पसल ५   

 

१.४.२ वडा अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको िानकारी 

वडा नं स्वास्थ्य संस्थाको नाम बर्थिङ्ग 

सेन्टर 

मर्हला स्वा. स्वयं. 

सेर्वकाको संख्या 

खोप केन्द्र गाँउर्र 

ल्पिर्नक 

१ आिारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र वडा १,   छैन  ७  ३  १  

२ स्वास्थ्य चौकी हररहरपुर  छ  ८  २  १  

२  सामुदाकयक स्वास्थ्य इकाई पग्मा      छैन   ०  ०  ०  

३ आिारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र वडा ३,  छैन   १०  २  १  

४ स्वास्थ्य चौकी तरङ्ग  छ   ८  ३  २ 

५ स्वास्थ्य चौकी कुनाथारी  छ   ११  १  ०  

५  सामुदाकयक स्वास्थ्य इकाई चेपांग  छ   ०  १  ०  

६ आिारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र वडा ६ , 

कबउरेनी   

छैन   ७  २  १  

७  स्वास्थ्य चौकी पोखररकाडा  छ   ८  ४  २ 

७ सामुदाकयक स्वास्थ्य इकाई नयाबन  छैन   ०  ०   ०  

८ आिारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र वडा ८ ,  छैन   १०  २  १  

९ स्वास्थ्य चौकी लेखगाउँ  छ   ९  १  ०  

९  सामुदाकयक स्वास्थ्य इकाई थारी  छैन   ०  १  ०  

१०  आिारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र वडा १०  छैन   ९  २  २  

 िम्मा  ८७  २४  ११  

 

१.४.३ स्वास्थ्य सेवाको लार्ग मानव संसाधनको अवस्था 

पद 

कायिरि 

स्थायी करार (सरकारी) 
करार 

(स्थार्नय श्रोि) 

मेकडकल अकिकृत ०  ० ० 

हे .ई (छैठौ)ं ६  ० ० 

हे .ई (पाँचौ)ं ७   ० ० 

हे .ई (चौथो) ३   ०   ७  

नकसाङ्ग (छैठौ)ं ०  ० ० 

नकसाङ्ग (पाँचौ) ३   ० ० 

नकसाङ्ग (चौथो) ५  ० १४  

ल्या. टे/ल्या.अ ० ० ५  
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आयुवेद/ककवराि ० ० ०  

का.स. ३  ० १६  

िम्मा २७  ०  ४२  

 

 

१.५ शुशासन 

सुशासन शासकीय व्यवस्थापनको त्यो पराकाष्ठा हो, िहाँ नागररकहरू सुरकक्षत महसुस गछा न्, न्यायको 

अनुभूकत गछा न अकिकार सिन्न हुन्छन्। सावािकनक सेवा सहि एवं सरल रूपमा नागररक हकका रूपमा 

प्राप्त पकन गना सक्छन्। िनता प्रकत उत्तरदायी भई कनवााि रुपमा सेवा प्रवाह गना र नागररक अकिकारको 

सम्मान गनाको लाकग शुसानको महत्व सबै के्षत्रमा हुन्छ। असल शासनको आिारभुत मान्यतालाइ 

आत्मसात गदै पारदशी, सहभाकगतमूलक, िवाफदाही हँुदै कछटो, छरीतो तथा कम खकचालो ढंगबाट 

सवासािारणमा सेवा प्रवाह गना र सेवाग्राहीले सवा सुलभ रुपमा सेवा पाए वा नपाएको सुकनकित गनुा 

स्थाकनय तहको किमे्मवारी हुन्छ। स्थाकनय तहले संघ र प्रदेशका कनकत, कनयम र कनयमावली आिारमा 

स्थाकनय स्तरमा सुहाउदो कनकत, कनयम र कनयमावली बनाएर सेवाको प्रवाह गनुापने हुन्छ। 

 

पार्लकाको र्नर्ि र्नयम िथा र्नयमावलीको अवस्था  

सुचांक अवस्था (छ/छैन) 

पाकलकाको स्वाथ्य कनकत नबनेको 

पाकलकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन नबनेको 

पाकलकाको स्वास्थ्य सम्बक्लन्ध पन्च वा दश बकषाय योिना नबनेको 

पाकलकाको स्वास्थ्य सम्बक्लन्ध बाकषाक योिना बनेको 

पाकलकाको मानव संरचना (Organogram) बनेको 

पाकलकाको अनुगमन मुल्यांकन तथा सुपररवेक्षण कनयमावली नबनेको 

पाकलकाको कनकि स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यस्थापन कनदेकशका नबनेको 

 

पार्लका र स्वास्थ्य संस्था स्तरको सर्मर्िहरुको अवस्था  

सुचांक अवस्था 

पाकलका स्तररय स्वाथ्य सकमकत बनेको 

पाकलका स्तररयगुणस्तर सुिार सकमकत बनेको 

पाकलका स्तररय खररद सकमकत बनेको 

स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन सकमकत बनेको 
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खण्ड २: कायिक्रम प्रगर्ि 

२.१ पररवार कल्याण 

२.१.१खोप कायिक्रम 

नेपाल सरकारको सबैभन्दा बकढ प्राथकमकतामा र सफल रहेको कायाक्रम हो-राकष्टि य खोप कायाक्रम । 

खोप कायाक्रमले उले्लख्य रुपमा बालमृतु्यदर घटाउन र कवकभन्न रोगलाई रोकथाम गना सहयोग पुयााउने 

गदाछ । कशशु र बाल्य अवस्थामा बालबाकलकाहरुलाई उमेर अनुसारका सबै खोपहरु सही समय र 

मात्रामा कदनु पदाछ । खोप कायाक्रम एक प्रकतकारात्मक सेवा भएकोले यस कायाक्रमको उपलक्लि 

किवनको उत्तरािामा पकन प्राप्त गना सककने हुनेभएकोले यस कायाक्रमबाट तत्काल उपलक्लिको अपेक्षा 

गररदैन । हाल नेपालमा १२ रोग कबरुि ८ प्रकारका खोपहरु उपलि छन् िसै्त कब.कस.कि, कड.कप.कट-हेब-

कहब, पोकलयो, कप.कस.कभ, एफ.आई. कप.कभ, दादुरा/रुबेला, िे.इा. र रोटा ।  

खोप कायिक्रम अन्तगिि सन्चालन गररएका मुख्य र्क्रयाकलापहरू 

• कनयकमत खोप सेवा संचालन । 

• पूणा खोप घोषणा तथा कदगोपना कायाक्रम । 

• स्वास्थ्यककमाहरूको लाकग खोप सम्बक्लन्ध ताकलम । 

• खोप सम्बक्लन्ध सुक्ष्म योिना तिुामा । 

• खोप मकहना संचालन । 

• राकष्टि य खोप अकभयान संचालन । 

• प्रभावकारी कोल्डचेन व्यवस्थापन । 

 

खोप कायिक्रमका मुख्य सुचकहरूको अवस्था 

यस गाउँपाकलकाको पकहलो प्राथकमकतामा रहेको खोप कायाक्रमको प्रगकत कववरण तल ताकलकामा 

कदईएको छ ।  

ताकलका 1 खोप कायाक्रमको अवस्था 

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

खोप किरेि 

पुणाखोप पाकलका घोषणा भएको भएको भएको 

कब.कस.िी कभरेि ६०.८  ५३.३  ६१.४  

कड.पी.टी-हेब-कहब १ कभरेि ७८.२ ७१.६ ८३.२ 

पोकलयो १ कभरेि ७८.२ ७१.६ ७९.४ 

पोकलयो ३ कभरेि ६९.७ ६७.५ ७५.३ 

कड.पी.टी-हेब-कहब ३ कभरेि ६९.७  ६७.२  ८०.५  

कप.कस.भी ३ कभरेि ६६.२  ७०.१  ७५.८  

एफ.आइ.कप.भी. १ कभरेि ६१.३  ७१.१  ८२.७  

एफ.आइ.कप.भी. २ कभरेि ५१.८ ६६.६ ८०.६ 

दादुरा-रूबेला १ कभरेि ६६ ७०.४ ७७.९ 

िे.इ. कभरेि ६०.९  ६७.७  ७०.६  

दादुरा-रूबेला २ कभरेि ५५  ५९.९  ७६.३  

कट.डी २ र २+कभरेि ५४.६  ५४.१  ६०.५  

पुणाखोप कभरेि ५८.७  ५६.४  ७८.५  
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डर पआउट दर 

कब.कस.िी र दादुरा-रूबेला १ डि पआउट दर -८.५ -३१.९ -२६.३ 

कड.पी.टी-हेब-कहब १ र ३ डि पआउट दर १०.९ ६.२ ३.३ 

दादुरा-रूबेला १ र २ डि पआउट दर  १२.२ ११ -१.६ 

खोप खेरिाने दर  

कब.कस.िी ८६.५ ८७.६ ८६.७ 

कड.पी.टी-हेब-कहब ३१.८ २९.६ ३१.१ 

िे.इ. ६०.३ ५५.४ ५५.९ 

पोकलयो ३२.१ २९.२ ३०.१ 

कप.कस.कभ २०.६ १३.९ १४.७ 

एफ.आइ.कप.कभ. ४०.३ ३५.१ ३३.५ 

कट.डी ४६.२ ४३.१ ५०.१ 

 

माकथ कदएको खोपको तथ्याङ्कलाइा हेदाा गत वषाको तुलनामा सबै खोपको कभरेि बढेको देक्लखन्छ । 

साथै खोप खेर िाने दर केकह मात्रामा बढेको पाइान्छ । 

 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िमे्मवारी 

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

डि प आउट बकढ खोपको बारेमा आमाहरु लाई परामशा स्वास्थ्य संस्था प्रमुख 

तथ्याङ्कको गुणस्तर कायम गनुा अनसाइाट कोकचङ्ग तथा अनुगमन पाकलका तथा स्वा.से.का. 

गुणस्तरीय सेवा प्रवाह स्वास्थ्यककमाको क्षमता अकभवृक्लदद पाकलका, स्वा.से.का., प्रदेश तथा केन्द्र 

सरकार 

 

२.१.२ पोषण कायिक्रम 

पोषण सेवा राष्टि  कनमााणको एक बकलयो आिार हो । माकनसको शारररीक तथा मानकसक कवकाश उसको 

बाल्यकाल मुख्य गरर गभााबस्था देक्लख २ बषा सम्मको पोषण अबस्थामा कनभार हने गदाछ । यस उमेर 

समुहमा ८०% भन्दा बकढ मक्लस्तस्कको कबकाश हुने गदाछ । नेपाल सरकारद्वारा पोषण कायाक्रमहरु मुख्य 

गरर गभाावस्था र २ बषा मुकनका बालबाकलकाहरु केक्लन्द्रत कायाक्रमहरु सन्चाकलत भएका छन िसलाई 

सुनौला हिार कदन कायाक्रम पकन भकनन्छ । 

यस गाउँपाकलकामा पोषण सुिारका लाकग स्थाकनय तह स्तररय बहुके्षकत्रय पोषण सुिार सकमकत गठन गरर 

कबकभन्न कायाक्रमहरु सन्चालन गररएको छ । यस गाउँपाकलकामा कशघ्र कुपोषणको ब्यबस्थापनका लाकग 

१ वटा बकहरंग उपचार केन्द्र समेत सन्चालन गररएको छ । 

 

पोषणकायिक्रम अन्तरगि सन्चालन गररएका मुख्य र्क्रयाकलापहरू : 

• कनयकमत वृक्लदद अनुगमन तथा परामशा । 

• कशशु तथा बाल्यकालीन पोषण । 

• कभटाकमन ए तथा अले्बन्डािोल कवतरण । 

• बहुके्षकत्रय पोषण योिना । 

• आमा तथा बाल स्वास्थ्य र पोषण । 
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• कवद्धालय स्वास्थ्य तथा पोषण । 

• पोषण सम्बक्लन्ध कवकभन्न कदवसहरू 

 

पोषण कायिक्रमको अवस्था 

यस गाउँपाकलकाको हालको पोषण अबस्था तलको ताकलकामा प्रसु्तत गररएको छ ।  

ताकलका 2पोषण कायाक्रमको अवस्था 

सुचकहरू आ.ब. 

२०७५⁄७६ 

आ.ब. 

२०७६⁄७७ 

आ.ब. 

२०७७⁄७८ 

नयाँ तौल कलईएका ०–११ मकहना सम्मका बच्चाहरुको प्रकतशत १.२ ०.९ १.५ 

नयाँ तौल कलईएका ०–२३ मकहना सम्मका बच्चाहरुको प्रकतशत ४.४ ५.७ ३.४ 

नयाँ तौल कलईएका बच्चाहरुको अनुपातमा कुपोकषत बच्चाहरुको अनुपात ०–

२३ मकहना 
२ २.४ २ 

कडा कुपोकषत बालबाकलकाहरुको संख्या ८ ० २ 

मध्यम कुपोकषत बालबाकलकाहरुको प्रकतशत २ २.४ २ 

कम तौलको िन्म ०.८१ ४.३ ४.९ 

पूणा स्तनपान गराएको प्रकतशत ३१.१ ४६.५ ६०.३ 

१८० आईरन चक्की खाएका गभावकत मकहलाको प्रकतशत ५६.७ ५०.६ ५३.५ 

िँुकाको औषकि खाएका गभावकत मकहलाहरुको संख्या ४९४ ५१९ ४९६ 

कभटाकमन ए खाएका सुते्करी आमाहरुको संख्या २५७ २८४ २५५ 

४५ आईरन चक्की खाएका सुते्करी आमाहरुको संख्या २७६ २८१ २५९ 

आम कभटाकमन ए कबतरण (६ देक्लख ५९ मकहनाका बालबाकलकाहरु) 
४७६२ ३८११ ३५०९ 

आम िुकाको औषकिकबतरण कायाक्रममा  ६ देक्लख ५९ मकहनाका 

बालबाकलकाहरुले िँुकाको औषकि खाएको संख्या ४३२० ३३८७ ३०७४ 

माकथ पोषणको तथ्याङ्कलाइा हेदाा गत वषाको तुलनामा नयाँ तौल कलईएका ०–२३ मकहना सम्मका 

बच्चाहरुको प्रकतशत घटेको, कडा कुपोकषत बालबाकलकाहरुको संख्या बढेको, आम कभटाकमन ए 

कबतरणको संख्या घटेको देक्लखन्छ । साथै पोषणको अरू सुचकहरू उले्लख्य रूपमा बढे– घटेको पाइान्छ। 

 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

 

 

 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िमे्मवारी 

वृकि अनुगमन कम  हरेक मकहना PHC-ORC तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट 

वृिी अनुगमन गने र प्रते्यक मकहनाको १ कदन वृिी 

अनुगमन डे को रुपमा मनाउने । 

स्वस्थ्य संस्था प्रमुख र अन्य 

कमाचारी 

औषत भेट २ वषा मुकन कम  बच्चा लाई 0-23 मकहना सम्म हरेक मकहना तौल 

अनुगमन गनाको लागी आमा समुहको बैठकमा 

स्वास्थ्यककमा सहभागी गनुाका साथै FCHV लाई 

सकक्रय बनाउने । 

स्वास्थ्य संस्था प्रमुख,खोप तथा 

गाउँघर क्लिकनकमा सहभागी 

कमाचारी 
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२.१.३ समुदायमा आधाररि नबिाि िथा बालरोगको एर्ककृि ब्यबस्थापन 

नेपालमा झाडापखाला कनयन्त्रण कायाक्रम (सन् १९८२) र कसघ्र स्वासप्रश्वास संक्रमण कनयन्त्रण कायाक्रम 

(सन् १९८७) बाल स्वास्थ्यका लाकग सन्चालन  गररएका कायाक्रम हुन्। तत् पिात ५ बषा मुकनका 

बालबकलकाको मृतु्यदरलाई कम गना IMNCI कायाक्रम, समुदायमा आिाररत बालरोगको एकककृत 

ब्यबस्थापन, समुदायमा आिाररत नबिात कशशु स्याहार कायाक्रम हुदै हाल समुदायमा आिाररत नबिात 

कशशु तथा बालरोगको एकककृत ब्यबस्थापन कायाक्रम सन २०१४ देक्लख सन्चालन गररएको छ । यस 

कायाक्रमको मुख्य उदेश्य नबिात कशशु तथा बाल मृतु्यदरको मुख्य कारक तत्बको रुपमा रहेका 

समस्याहरु िसै्त कनमोकनया, झाडापखाला, दादुरा, मलेररया तथा कुपोषणको ब्यबस्थापन गरर नबिात 

कशशु तथा बाल मृतु्यदर कम गने हो । कायाक्रम अन्तगात सन्चालन गररएका मुख्य कक्रयाकलाप र 

उपलक्लिहरु : 

गाउँपाकलकाको हालको समुदायमा आिाररत नबिात कशशु तथा बालरोग एकककृत ब्यबस्थापनको 

कबबरण तल ताकलकामा प्रसु्तत गररएको छ । 

नबिाि र्शशु िथा बालरोगको एर्ककृि र्बबरण 

समुदायमा आिाररत नबिात कशशु तथा बालरोग एकककृत ब्यबस्थापनको कबबरण तल ताकलकामा प्रसु्तत 

गररएको छ ।  

 

ताकलका 3 नविात कशशु तथा बालरोगको एकककृत व्यवस्थापन सेवाको अवस्था 

सुचकहरू आ.ब. 

२०७५⁄७६ 

आ.ब. 

२०७६⁄७७ 

आ.ब. 

२०७७⁄७८ 

नाकभ मलम कभरेि (स्वास्थ्य संस्था र घरमा प्रसुकत) ८७.१ ९५.२ ९२.९ 

व्याके्टररयाको संभाकवत गक्लिर संक्रमण भएका ० देक्लख २ मकहनाका 

कशशुको प्रकतशत 

२० १५.४ २१.८ 

व्याके्टररयाको संभाकवत गक्लिर संक्रमण भएका मधे्य 

िेन्टामाईकसनको पकहलो सुई पाएका कशशुहरुको प्रकतशत 

७३.३ ६२.५ ९१.७ 

व्याके्टररयाको संभाकवत गक्लिर संक्रमण भएका कशशुहरु मधे्य 

िेन्टामाईकसनको पूणा सुई पाएका कशशुहरुको प्रकतशत 

७३.३ ७५ ६६.७ 

िम्मा नविात कशशु मृतू्य संख्या ० ० ० 

५ बषामुकनका वालवाकलकाहरुमा स्वास प्रश्वासको नयाँ कबरामी दर 

प्रकत हिार 

६६८.७ ७८६.१ ६३०.३ 

५ बषामुकनका वालवाकलकाहरुमा कनमोकनयाका नयाँ कबरामी दर प्रकत 

हिार 

८८.४ ६२.९ २८.३ 

िम्मा स्वास प्रश्वासको कबरामी मधे्य कडा कनमोकनयाको दर प्रकत 

हिार (५ बषामुकनका वालवाकलकाहरुमा) 

० ० ० 

कनमोकनयाबाट मृतु्य हुने ५ बषामुकनका वालवाकलकाहरुको संख्या ० ० ० 

एक्लन्टबायोकटकबाट उपचार  पाएका   कनमोकनयाका  

वालवाकलकाहरुका प्रकतशत 

७४.४ ७५.७ १०० 

५ बषामुकनका  वालवाकलकाहरुमा  झाडा पखालाका नयाँ कबरामी दर 

प्रकत हिार 
५३७.२ ४३१ ५१३.२ 

िम्मा झाडापखालाका कबरामी मधे्य कडा िलकबयोिनको दर (५ 

बषामुकनका वालवाकलकाहरुमा) 

० ० ०.३१ 

झाडापखालाका कबरामी मधे्य  किबनिल र किंक चक्की द्वारा 

उपचार पाएकाको प्रकतशत   

९८.७ ९८.५ ९९.२ 

झाडापखालाबाट मृतू्य हुने ५ बषामुकनका वालवाकलकाहरुको संख्या ० ० १ 

५ बषा मुकनका वालवाकलकाहरुको िम्मा मृतु्य संख्या ० ० १ 
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माकथ कदएको तथ्याङ्क अनुसार अकघल्लो वषाको तुलनामा झाडापखाला तथा श्वासप्रश्वासका कबरामी दरमा 

ककम भएको देक्लखन्छ भने कनमोकनया र झाडापखालाको उपचार ९८ प्रकतशत भन्दा बडी गररएको देक्लखन्छ 

। 

 

 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िमे्मवारी 

गुणस्तरीय सेवा प्रवाह स्वास्थ्यककमाको क्षमता अकभवृक्लदद पाकलका, स्वा.से.का., प्रदेश तथा केन्द्र 

सरकार 

तथ्याङ्कको गुणस्तर कायम गनुा अनसाइाट कोकचङ्ग तथा अनुगमन स्वा.शा.प्र 

 

२.१.४ पररवार योिना कायिक्रम 

नेपाल सरकार द्वारा क्लस्वकृत कायाक्रम तथा गाउँपाकलकाको कबकत्तय समाकनकरण तफा का कायाक्रमहरु 

मधे्यको महत्वपुणा कायाक्रम पररवार कनयोिन कायाक्रम हाल पररवार कनयोिनका सेवाहरु सबै लकक्षत 

बगामा समता मुलक तररकाले पहँुच र उपभोगमा वृद्धी गनुा हो । हाल पररवार कनयोिन सेवाहरु 

गाउँपाकलकाद्वारा सन्चालन गररएका सबै गाउँघर क्लिकनक, वडा स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य चौकीहरुमा 

उपलि छन् । यस कायाक्रम अन्तागत पररवार कनयोिन सम्बक्लन्ध परामशा सेवा, उपचारात्मक सेवा, पे्रषण 

सेवा लगाएत पररवार कनयोिनका सािनहरु िसै्त कपल्स, कडपो, कन्डम लगायतका सािनहरु कबतरण 

सेवाहरु उपलि छन् । पररवार कनयोिनका सािनहरु िसै्त इिलान्ट र आई.यू.कस.कड गाउँपाकलका 

अन्तागत रहेका स्वास्थ्य चौककहरुमा उपलि छन् । 

 

कायिक्रम अन्तरगि सन्चालन गररएका मुख्य र्क्रयाकलापहरु: 

• स्याटलाइाट क्लिकनक संचालन । 

• स्थायी बन्ध्याकरण कशकवर संचालन । 

• प.कन. सम्बक्लन्ध ताकलम संचालन । 

• प.कन. सािनको आपुकता व्यवस्थापन  
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पररवार योिना कायिक्रमको अवस्था 

गाउपाकलको पररवार कनयोिन सेवाको हालको अवस्था तल ताकलकामा प्रशु्तत गररएको छ । 

ताकलका 4 पररवार योिना सेवाको अवस्था 

सुचकहरू आ=ब. 

२०७५⁄७६ 

आ=ब. 

२०७६⁄७७ 

आ=ब. 

२०७७⁄७८ 

नयाँ प्रयोगकताा –कन्डम २८५ ३७४ ३२६ 

नयाँ प्रयोगकताा –कपल्स २०४ २९६ १८४ 

नयाँ प्रयोगकताा –कडपो ४३९ ४०१ ५१५ 

नयाँ प्रयोगकताा –इिलान्ट ६७ ११९ १६६ 

नयाँ प्रयोगकताा –आई.यू.कस.कड १० ० १ 

नयाँ प्रयोगकताा –स्थायी सािन ६ २२ १७ 

पररवार कनयोिन सािनको नयाँ प्रयोगदर 
१५.२ १७.८ १९.४ 

पररवार कनयोिनको िम्मा प्रयोग दर 
३३.८ २५.४ २२.३ 

माकथ कदएको तथ्याङ्कमा सबै स्थायी तथा अस्थाइा प.कन. सािनको प्रयोग दर केही मात्रमा घटेको देक्लखन्छ 

र पररवार कनयोिनको  नयाँ प्रयोग दरमा बडेको देक्लखन्छ । 

 

 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

२.१.५ सुरर्क्षि मािृत्व िथा नबिाि र्शशु स्वास्थ्य 

यस कायाक्रमको मुख्य उदेश्य गभाावस्था र सुते्करी अबस्थाका कारण मकहलामा हुने कबरामीपना, 

अपाङ्गता र मृतु्यदर कम गरर मकहलाहरुको र नबिात कशशुहरुको स्वास्थ्यमा सुिार ल्याउनु हो । 

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

लामो सुते्करी बेथा लागु्न, सालनाल अड्ककनु आकद हुन ।यस अबस्थामा मृतु्य मुख्य गरर स्वास्थ्य संस्थामा 

कबरामी कलनका लाकग कढलो कनणाय गनुा, अस्पताल कढला पुगु्न र अस्पताल पुगेर पकन समायमा उपचार 

नपाउनु आकद कारणले गदाा हुने गदाछ । यी यस्ता समास्याहरुको समयमा नै पकहचान गरर समयमा नै 

उपचार सेवा पुयााउने वा परामशा गरर समस्या सामािान गना सकेमात्र मातृकशशुको स्वास्थ्यमा ठुलो 

उपलक्लि हाकसल गना सककन्छ ।  

यस गाउँपाकलका अन्तागत रहेका स्वास्थ्य चौककमा पकन नेपाल सरकारद्वारा कनिााररत मापदण्ड बमोकिम 

२४ घणे्ट प्रसुकत सेवाका लाकग बकथाङ सेन्टर सन्चालन गररएको छ । उक्त बकथाङ्ग सेन्टरहरुबाट आिारभुत 

प्रसुकत सेवाका साथै पुवाप्रसुकत सेवा र सुते्करी पिातको सेवा प्रदान गररदै आएको छ िसले गदाा सामान्य 

गभाावस्थाको िकटलताका कारण हुने मातृ मृतु्यदरलाई कम गरेको छ । 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िमे्मवारी 

केही स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पररवार 

कनयोिन सेवामा ककम 

प.कन. सेवा सम्बक्लन्ध कायाक्रम स्वास्थ्य 

अमा समुहहरूमा िानकारी गराउने 

स्वस्थ्य संस्था प्रमुख र अन्य कमाचारी 

गुणस्तरीय सेवा प्रवाह अनसाइाट कोकचङ्ग तथा क्षमता अकभवृक्लदद पाकलका तथा िन.स्वा.से.का. 
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कायिक्रम अन्तरगि सन्चालन गररएका मुख्य र्क्रयाकलापहरु : 

• गभावकत तथा प्रसुकत िाँच सेवा । 

• संस्थागत प्रसुकत सेवा । 

• न्यानो झोला कवतरण । 

• प्रसुकत प्रोत्साहन तथा यातायात खचा कवतरण । 

• कणााली सुते्करी पोषण । 

• SBA ताकलम संचालन । 

• सेवा उपभोग बढाउन पाकलकाद्वारा कवकभन्न कायाक्रम संचालन । 

 

सुरर्क्षि मािृत्व कायिक्रमको अबस्था 

गाउँपाकलकाको हालको सुरकक्षत मातृत्वको अबस्था तल ताकलकामा प्रसु्तत गररएको छ । 

ताकलका 5 सुरकक्षत मातृत्व सेवाको अवस्था 

सुचकहरू आ=ब. 

२०७५⁄७६ 

आ=ब. 

२०७६⁄७७ 

आ=ब. 

२०७७⁄७८ 

शून्य होम डेकलभरी वडा संख्या 0 0 1 

प्रसुकत केन्द्रको संख्या ५ ५ ६ 

कुनैपकन समयमा पकहलो पटक गभावकत िाँच सेवा कलएका गभावकत 

मकहलाहरुको प्रकतशत 

७८ ७७ ७४.३ 

प्रोटोकल अनुसार पकहलो पटक गभावकत िाँच सेवा कलएका गभावकत 

मकहलाहरुको प्रकतशत 

६६.५ ७०.४ ६६.५ 

प्रोटोकल अनुसार ४ पटक गभावकत िाँच सेवा कलएका गभावकत 

मकहलाहरुको प्रकतशत 

५९.४ ५२.१ ५५.६ 

दक्ष प्रसुकतककमाबाट सुते्करी सेवा पाएका मकहलाहरुको प्रकतशत २४.२ ११.९ २४.१ 

िकटल प्रसुकत सेवा पाएका सुते्करी मकहलाहरुको संख्या ० ० १४ 

िन्मदा कनश्साकसएका नविात कशशुहरुको संख्या ० ० ० 

िन्मदा कमतौल भएका नविात कशशुहरुको संख्या 2 10 12 

संस्थागत प्रसुकत सेवाको प्रकतशत ३८ ३४.७ ३६.२ 

दक्ष प्रसुकत प्रकतशत २४.२ ११.९ २४.१ 

मातृ मृत्यको समीक्षा गररएको र काया योिनाको कवकास भएको सोंख्या ० ० ० 

पेररनेटल मृत्यको समीक्षा गररएको र काया योिनाको कवकास भएको 

सोंख्या 

० ० ० 

प्रोटोकल अनुसार २४ घंटा कभत्र प्रसुकत पिातको सेवा कलएको प्रकतशत ३८ ३३.९ ३५.१ 

प्रोटोकल अनुसार ३ पटक प्रसुकत पिातको सेवा कलएको प्रकतशत २४.१ १५.३ ८.८ 

िम्मा मातृमृतु्य संख्या ५ ७ १ 

िम्मा नबिात कशशुमृतु्य दर २ ० ० 

संस्थागत सुते्करी भएका मकहलाहरुले संस्थागत सुते्करी भए बापत 

प्रोत्सहान रकम प्राप्त गरेको प्रकतशत 

१०० १०० १०० 

संस्थागत सुते्करी भएका मकहलाहरुले प्रोटोकोल अनुसार ४ पटक 

गभािाँच गरे बापत प्रोत्सहान रकम प्राप्त गरेको प्रकतशत 

१०० १०० १०० 

बकथाङ सेन्टरमा सुते्करी भए बापत न्यानो झोला पाएका नविात कशशुको 

प्रकतशत 

१०० १०० १०० 

 

माकथ कदएको तथ्याङ्क अनुसार मातृमृतु्य संख्या ,नवकशशुको मृतु्य दरमा ककम  भएको देक्लखन्छ । 
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मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

 

 

२.१.६ मर्हला स्वास्थ्य स्वयं सेर्वका कायिक्रम 

सबैका लाकग स्वास्थ्य लक्ष्य  पुरा गनाका लाकग तयार गररएको प्राथकमक स्वास्थ्य सेवाका ४ वटा कसिान्त 

मधे्य एक हो सामुदाकयक सहभाकगता । समुदायमा बकढ स्वास्थ्य समस्या हुने बगा र प्राथकमक स्वास्थ्य 

सेवाको कसद्घान्त लाई आिारमाकन नेपालमा पकहलो पटक मकहला स्वास्थ्य स्वयम सेकबका कायाक्रम कब.सं. 

२०४५ मा सुरु भएको कथयो । सबाप्रथम नेपालमा समुदायको स्वास्थ्य सुिारको पररकल्पना गरर सन्चालन 

भएको यो कायाक्रम कबश्वमा नै एउटा नमुना कायाक्रमको रुपमा रहेको छ । मकहला स्वास्थ्य स्वयम 

सेकबकाहरु हाल स्वास्थ्यका आिारभुत स्ति हुन िसे्ल गदाा नेपाल ले तय गरेको सुरकक्षत मातृत्व 

सम्बक्लन्धको सहश्रािी कबकाश लक्ष्य पुरा गरेको कथयो ।     

गाउँपाकलकामा हाल िनसंख्याको आिारमा ८७ िना मकहला स्वास्थ्य स्वयम सेकबकाहरु रहेका छन । 

यस गाउपाकलका कभत्र रहेक मकहला स्वास्थ्य स्वयम सेकबकाहरुले नेपाल सरकारद्वारा िारर गररएको 

कायाकबबरण अनुसार काम गने गदाछन । मकहला स्वास्थ्य स्वयम सेकबकाहरुले नेपाल सरकार तथा 

गाउपाकलका द्वारा सन्चालन गरेका स्वास्थ्य कायाक्रमहरु मा सहयोग गनुाका साथै कायााक्रमहरु िसै्त 

कभटाकमन ए तथा िुकाको औषकि कबतरण, पररवार कनयोिनका सािानहरुको कबतरण, नविात कशशु 

तथा वालरोगको पकहचान गरर परामशा तथा पे्रषण सेवा, समुदायको स्वास्थ्य स्थीकत पत्ता लगाई समयमा 

नै स्वास्थ्य कशक्षा प्रदान सेवा आकद सन्चालन गरर समुदायको स्वास्थ्य सुिारमा अतुलकनय योगदान 

पुयााएका छन ।  

 

कायिक्रम अन्तगिि सन्चालन गररएका मुख्य र्क्रयाकलापहरु 

• मकहला स्वा. स्वयं सेकवकाहरुको सकमक्षा । 

• पोसाक तथा प्रोत्साहन रकम कवतरण । 

 

 

 

 

 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िमे्मवारी 

स्वास्थ्य संस्थामा हुने सुते्करी संख्या 

बढेपकन घरमा हुने सुते्करी संख्या 

ककम गने 

स्वास्थ्य संस्थाहरुले आमा समुह 

बैठकमा परामशा गने 

स्वास्थ्य कायाकताा र स्वास्थ्य संस्था 

प्रमुख 

भौकतक पुवाािारको कमी मापदण्ड अनुसारको पुवाािार कनमााण 

तथा व्यवस्था 

स्थाकनय  सरकार 

ताकलम प्राप्त िनशक्लक्तको 

उपलिता 

सेवा प्रदायकहरुको क्षमता अकभवृक्लद्ध 

गने  

स्वास्थ्य शाखा, िन.स्वा.सेव 
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मर्हला स्वास्थ्य स्वयं सेर्बका कायिक्रमको अवस्था 

गाउँपाकलकामा मकहला स्वास्थ्य स्वयं सेकवका कायाक्रमको हालको बसु्तक्लस्थकत तल ताकलकामा प्रसु्तत 

गररएको छ । 

ताकलका 6 मकहला स्वास्थ्य स्वयं सेकवका कायाक्रमको अवस्था 

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

२०७७⁄७८ 

आमा समुहको बैठक सन्चालन गरेको प्रकतशत ९८ ८३.४ ९३.८ 

िम्मा सेवा पुयााएको संख्या १३३९१ ११८६६ १३८०६ 

प्रकत स्वयम सेकबकाको सेवा ग्राकह अनुपात १३.७ ११.९ १३.८ 

किबनिल कबतरण गरेका संख्या १०४७ ८८४ १००९ 

िम्मा किबनिल कबतरण मधे्य मस्वासेले कवतरण गरेको प्रकतशत ६०.१७ ५७.३५ ६३.१३ 

िम्मा कपल्स कबतरण मधे्य मस्वासेले कवतरण गरेको प्रकतशत ४७.७४ ५६.२९ ६६.९३ 

िम्मा कन्डम कबतरण मधे्य मस्वासेले कवतरण गरेको प्रकतशत ४१.४० ३५.५१ ४१.७४ 

मातृ मृतु्यको िम्मा प्रकतबेदन संख्या १ ० ० 

नविात मृतु्यको िम्मा प्रकतबेदन संख्या ३ ७ १ 

घरमा प्रसुकत भएको मधे्य किकवत िन्म भयका कशशुहरुको संख्या ४७ ७६ ७६ 

मर्हला स्वास्थ्य स्वयं सेर्वका कोष 

यस आब मा लगाकन भयको रकम    &*)&)) 

यस आब को आन्तमा बांकक रहेको रकम   #^()*) 

रकम प्रयोग गने मस्वासेहरुको संख्या   *& 

माकथ कदएको तथ्याङ्क अनुसार मकहला स्वास्थ्य स्वयं सेकवकाहरुद्वारा प्रदान गररने सेवाको संख्या गत वषाको 

तुलनामा बढेको देक्लखन्छ । 

 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िमे्मवारी 

ताकलमको अभाव ताकलम तथा क्षमता अकभवृक्लद्ध 

गनुापने 

स्वा.सं , पाकलका, स्वा.से.का.,  

घट्दो मनोबल प्रोत्साहनका कृयाकलापहरु 

संचालन 

स्वा.सं, पाकलका 

 

 

 

 



  
 

22 
 

२.१.७ गाउँर्र ल्पिर्नक कायिक्रम 

नेपालका सबै भुगोलमा प्राय माकनसहरुको बसोबास भएकोले नेपालमा बसोबास गने  सबै माकनसहरुलाई 

स्वास्थ्य संस्था स्थायी रुपमा स्थापना गरर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गना नसककने भएको ले कब.सं. २०५१ मा नयाँ 

अबिारणाको रुपमा सुरुवात गररएको कायाक्रम हो गाउँघर क्लिकनक कायाक्रम । नेपालमा रहेका सबै 

समुदायलाई स्वास्थ्यको पहुचमा ल्याउनका लाकग स्थापना गररएको उक्त कायाक्रमबाट हाल कबकभन्न 

प्रकारका सेवाहरु प्रदान गररन्छ िसै्त प्राथकमक उपचार सेवा, पररवार कनयोिन सेवा, गभावकत सेवा िाँच 

सेवा, सुते्करी पिातको सेवा र बच्चाको वृक्लद्ध अनुगमन आकद ।  

गाउँपाकलका भैगोकलक तवरले केही भाग समथर भए पकन डाँडाकाँडा भएको िकमन देक्लख कबकट पहाकड 

के्षत्र सम्म फैकलएको छ । गाउँपाकलकामा रहेका स्वास्थ्य चौककहरु द्वारा गाउपाकलकाको सबै भुगोलमा 

बसोबास गने समुदायलाई आवश्यक आिारभुत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गना नसककने भएकोले 

गाउँपाकलकाको  सबै वडाहरुमा वडा स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य चौकीहरु रहेको छ । वडा स्वास्थ्य केन्द्र 

स्वास्थ्य चौकी द्वारा समेट्न नसककने के्षत्रहरुमा गाउँपाकलकाबाट हाल िम्मा २१ स्थानमा प्रते्यक मकहना ६ 

गते देक्लख ९ गते सम्म गाउघर क्लिकनक सन्चालन गररएको छ ।स्वास्थ्य सेवालाइा समतामुलक बनाउन र 

स्वास्थ्य सेवाकोपहँुच पुयााउनका लाकग यस गाउँपाकलकामा सन्चालन गररएका गाउँघर क्लिकनकहरुको 

उपलक्लि तल ताकलकामा प्रसु्तत गररएको छ । 

ताकलका 7 गाउँघर क्लिकनकबाट प्रदान गराको सेवाको कववरण 

 

माकथ कदएको तथ्याङ्कमा हेदाा गाँउघर क्लिकनकबाट प्रदान गररने सेवाका सबै सुचकहरु बढे को देक्लखन्छ । 
 

 मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

सुचकहरू आ=ब. 

२०७५⁄७६ 

आ=ब. 

२०७६⁄७७ 

आ=ब. 

२०७७⁄७८ 

गाउँघर क्लिकनक सन्चालन प्रकतशत ८९.२ ६३.६ ८१.८ 

गाउँघर क्लिकनकबाट सेवा पाएका सेवाग्राकहको संख्या ३४१७ १७७४ २५३५ 

िम्मा सेवाग्राकह मधे्य गाउँघर क्लिकनकबाट सेवा पाएका 

सेवाग्राकहको प्रकतशत 

१०.४० ४.३६ ७.१४ 

गाउँघर क्लिकनकमा प्राथकमक उपचार सेवा पाएका सेवाग्राकहको 

संख्या 

८३४ ५५१ ७५७ 

गाउँघर क्लिकनकमा पुबा प्रसुकत सेवा पाएका सेवाग्राकहको संख्या ४६० १६७ २२९ 

गाउँघर क्लिकनकमा उत्तर प्रसुकत सेवा पाएका सेवाग्राकहको संख्या ११ २ १ 

गाउँघर क्लिकनकमा कडपो सेवा पाएका सेवाग्राकहको संख्या ३९० १६६ २८५ 

गाउँघर क्लिकनकमा तौल कलईएका ५ बषामुकनका बालबाकलकाको 

संख्या 

१२३३ ६४१ १५१८ 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िमे्मवारी 

गुणस्तरीय सेवाको उपलिता प्रदान गररने सेवाको गुणस्तरतामा ध्यान 

कदनु 

सम्बक्लन्धत स्वास्थ्यककमाहरु 

गाउँघर क्लिकनक कनयकमत सन्चालन 

नहुनु 

कनयकमत सन्चालन गने स्वास्थ्य संस्था प्रमुख 
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२.१.८ र्कशोरर्कशोरहरुको लार्ग यौन िथा प्रिनन् स्वास्थ्य 

नेपालमा राकष्टि य ककशोरककशोरी स्वास्थ्य तथा कबकास रणकनकत ई.सं. २००० मा नेपाल सरकारद्वारा िारर 

गररएको कथयो । उक्त रणकनकत बमोकिम ककशोरककशोरीका लाकग यौन तथा प्रिनन् स्वास्थ्यका लाकग 

कनदेकशका िारी गरर नेपालका सबै स्वास्थ्य चौकक तह सम्म उक्त कायाक्रम सन्चलन गने लक्ष्य कलएको 

कथयो । यस कायाक्रम अनुसार सबै स्वास्थ्य चौकीहरु ककशोरककशोरी मैत्री बनाई स्वास्थ्य सेवालाई समता 

मुलक बनाउने लक्ष्य भयता पकन यस गाउँपाकलका अन्तागत रहेका कुनैपकन स्वास्थ्य चौककहरुमा उक्त 

कायाक्रम सन्चालन हुनसकेको छैन । सुखेत किल्लामा रहेका १३ बटा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा मात्र यो 

कायाक्रम लागु भएको छ भने अरु संस्थामा यस कायाक्रमको पहुच पुग्न सकेको छैन । 

कायिक्रम अन्तरगि सन्चालन गररएका मुख्य र्क्रयाकलापहरू : 

• कायाक्रमको सकमक्षा । 

• सेवा प्रदायकको क्षमता अकभवृक्लद्ध 

 

 

 

 

र्कशोरर्कशोरहरुको लार्ग यौन िथा प्रिनन् स्वास्थ्य अवस्थााः  

ताकलका 8 ककशोरककशोरी स्वास्थ्य सेवाको अवस्था 

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

ककशोरककशोरी मैत्री स्वास्थ्य संस्थाको संख्या   ० ० ० 

िम्मा गभािाँच मधे्य  कुनैपकन समयमा पकहलो पटक 

गभावकत िाँच सेवा कलएका २० बषामुकनका   

ककशोरीहरुको संख्या   

१६३ १७४ ४९ 

प्रोटोकल अनुसार पकहलो पटक गभावकत िाँच सेवा 

कलएका २० बषामुकनका   ककशोरीहरुको संख्या   
१३३ १५८ ४५ 

प्रोटोकल अनुसार ४ पटक गभावकत िाँच सेवा कलएका 

२० बषामुकनका   ककशोरीहरुको संख्या   
११८ १०७ ३२ 

िम्मा गभापतन मधे्य  २० बषामुकनका   ककशोरीहरुको 

संख्या 

० ० ० 

पररवार कनयोिन सािनको िम्मा नयाँ प्रयोगकताा मधे्य 

२० बषामुकनका  ककशोरीहरुको संख्या   
७७ ७४ १७ 

माकथ कदएको तथ्याङ्क हेदाा गभवकत २० बषामुकनका   ककशोरीहरुको संख्या  उखले्लक्लखत ककम भएको 

पाइान्छ । 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िमे्मवारी 

गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी सेवा 

संचालन 

पुवाािारको व्यवस्थापन र दक्ष 

स्वास्थ्यककमाहरुको उपलिता 

पाकलका, स्वा.से.का. 
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२.२ महामारी िथा रोग र्नयन्त्रण 

२.२.१ र्कटिन्य िथा नेगे्लके्टड टर ोर्पकल रोगहरु(Vector Born and Neglected tropical diseases) 

२.२.१.१ औलो 

औलो रोग नेपालमा प्रमुख समस्याको रुपमा देक्लखए पिात सन् १९५८ मा औलो उनु्मलन कायाक्रमको 

रुपमा पकहलो िनस्वास्थ्य कायाक्रम सुरु गररएको कथयो । यस कायाक्रमको मुख्य लक्ष्य औलो रोगलाई 

नेपालबाट उनु्मलन गनुा रहेको कथयो तर काम गदै िाँदा उनु्मलन गना िेरै समय लागे्न महसुस भई सन् 

१९७८ देक्लख पररमािान गरर औलो कनयन्त्रण कायाक्रमको रुपमा सन्चालन भइरहेको छ । हाल आएर 

नेपाल सरकारद्वारा राकष्टि य औलो रणकनकतक योिना (सन् २०१४—२०२५) िारी गरर सन् २०२५ सम्ममा 

नेपाललाई औलो रोग मुक्त घोषणा गने मुख्य लक्ष्यका साथ यस संग सम्बक्लन्धत कवकभन्न प्रकारका 

कायाक्रमहरु सन्चालन भइरहेका छन् । 

औलो रोग उपचार, रोकथाम र र्नयन्त्रणका लागी सन्चालन गररएका मुख्य कृयाकलापहरू 

• मलेररया रोगका लाकग अोौषकि उपचार सेवा 

• सबै गभावकत मकहलाहरूलाइा सुपानेट झुल कवतरण सेवा 

• सिाकवत कबरामीको खोि तथा सकभालेन्स 

• मलेररयाको सिाकवत कबरामीको तुरून्त EWARS प्रणालीद्वारा प्रकतवेदन 

• अनुगमन तथा मुल्याङ्कन 

 

औलो रोगको वििमान अवस्थाको र्वशे्लषणाः   

 

ताकलका 9औलोरोगको बतामान अबस्था 

सुचकहरू आ=ब. 

२०७५⁄७६ 

आ=ब. 

२०७६⁄७७ 

आ=ब. 

२०७७⁄७८ 

िम्मा औलो रोगका कबराकमको संख्या २ 0 0 

औलोरोगको पकहचानका लाकग िाँच गररएका िम्मा कबरामी संख्या ९५३ २६५ १२५ 

रक्त नमुना स्लाइड पररक्षण प्रकतशत  २ ० ० 

स्लाइड पोिेकटभ दर  २ ० ० 

बाकषाक पारासाइट इक्लन्सडेन्ट दर  ०.०६४ 0 0 

िम्मा मलेररया मधे्य कप.एफ कबरामीको प्रकतशत  ० ० ० 

स्थाकनय मलेररया कबरामी दर  ५० ० ० 

आयाकतत मलेररया कबरामी दर  ५० ० ० 

िम्मा उपचार गररएका मलेररया कबरामी  २ ० ० 

माकथ कदएको सुचकहरू हेदाा गत वषाको तुलनामा  यस वषामा औलोरोगको पकहचानका लाकग िाँच 

नगररएको देक्लखन्छ । 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िमे्मवारी 

ताकलम प्राप्त िनशक्लक्तको उपलिता प्रयोगशाला तथा पारामेकडक्सहरूलाइा 

औलो रोगको ताकलम संचालन 

ल्याव को कमाचारी 
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२.२.१.२ कुष्ठरोग 

कुष्ठरोग परापूवाकाल देक्लखनै िनस्वास्थ्यको प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ । यस रोगको कवरुद्ध 

प्रभावशाली औषकिको भएतापकन कबरामीहरुले रोग लुकाउने र समयमै उपचारको लाकग सिका मा 

नआउने कारणले गदाा यो रोग एउटा सामाकिक चुनौोैतीका रुपमा रही रहेकोछ । हाल यो रोग 

कनवारणको क्लस्थकतलाई कनरन्तरता कदनका लाकग सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट कनाः शुल्क रुपमा एम.कड.टी. उपचार 

सेवाको साथ साथै चेतनामूलक कायाक्रम समेत संचालन गररदै आएको छ । 

कुष्ठरोग राकष्टि य रणनीकत २०७३–२०७७ मा कनम्न प्रकारका लक्ष्यहरु पररदृष्य गररएका छन्ाः  

• नेपालका सबै किल्लाहरुमा कुष्ठरोगको प्रकोप  दर(Prevalence Rate) प्रकत १० हिार 

िनसंख्यामा १ भन्दा कम गने । 

• कुष्ठरोगको नयाँ कबरामीहरु मधे्य बच्चा (० देक्लख १४ वषा) हरुमा असमथाताको तह २ (Grade II 

disability)लाई शून्य बनाउने । 

• सबै कनदान भएका कुष्ठरोगका कबरामीहरुमा तह २ असमथाता (Grade II disability) लाई प्रकत 

१० लाख िनसंख्यामा १ भन्दा कम गने ।कुष्ठरोग प्रभाकवतहरुलाई भेदभाव हुने प्रकारको कानूनी 

प्राविानहरुलाई शून्य बनाउने । 

कुष्ठरोग सम्बल्पि सन्चालन िएका र्क्रयाकलापहरुाः   

कायाक्रम अन्तरगत सन्चालन गररएका मुख्य कक्रयाकलाप र उपलक्लिहरु : 

• कुष्ठरोगका कबरामीहरूलाइा उपचार सेवा 

• संकास्पद कबरामीको पकहचानको लाकग माइाक्रोस्कोकपक सेन्टरमा पे्रषण सेवा 

• कुष्ठरोग सम्बक्लन्ध चौमाकसक, अिावाकषाक तथा वाकषाक सकमक्षा गोकष्ठको आयोिना 

• कनयकमत अनुगमन तथा सुपररवेक्षण 

 

कुष्ठरोगको वििमान अवस्थाको र्वशे्लषणाः   

ताकलका 10 कुष्ठरोगको अबस्था 

सुचकहरू आ=ब. 

२०७५⁄७६ 

आ=ब. 

२०७६⁄७७ 

आ=ब. 

२०७७⁄७८ 

िम्मा कुष्ठरोग का कबराकमको संख्या ० ० ० 

िम्मा कुष्ठरोग कबरामी दर प्रकत १०००० िनसंख्या ० ० ० 

िम्मा कुष्ठरोगी मधे्य MB कबरामी को प्रकतशत ० ० ० 

िम्मा कबरामी मधे्य १४ बषा मुकनका बालबाकलकाहरुको प्रकतशत ० ० ० 

प्रकत १ लाख िनसंख्यामा कुष्ठरोगको तह २ असमथाता भएको कबरामीको संख्या ० ० ० 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िमे्मवारी 

कुष्ठरोगीहरूका िाँचमा समस्या समुदायमा कशकवर सन्चालन गने स्वास्थ्य शाखा 
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२.३ क्षयरोग 

क्षयरोग कवश्वकै प्रमुख िनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा रहेको छ । नेपालको कूल िनसंख्याको झणै्ड ४५ 

प्रकतशत माकनसहरु यस रोगबाट संक्रकमत छन्  िसमधे्य ६० प्रकतशत आकथाक दृकष्टकोणले उत्पादनशील 

उमेरका माकनसहरु रहेका हुन्छन् । नेपालमा प्रकतवषा ४०००० नयाँ क्षयरोगीका कबरामीहरु देक्लखन्छन् 

िसमधे्य २०००० खकार पोिेकटभ हुन्छन् । ५००० देक्लख ७००० सम्म बषेनी यस रोगबाट मृतु्य हुने गरेको 

पाईन्छ । त्यसैले यस कायाक्रमलाई नेपाल सरकारले राकष्टि य प्राथकमकता प्राप्त कायाक्रमको रुपमा कलएको 

छ । यसको प्रभावकारी उपचार र कनयन्त्रणको लाकग नेपालमा सन् १९९६ देक्लख डट्स कवकि द्वारा उपचार 

कायाक्रम संचालन गररएको छ । क्षयरोगको उपचारको लाकग प्रयोगशाला सुकविा भएको स्थानलाई रोग 

कनदान केन्द्र तथा सबै स्वास्थ्य चौकीहरुलाई डट्स उपचार केन्दको रुपमा संचालन गररदै आएको छ । 

कवश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले क्षयरोगमुक्त  कवश्व बनाउने पररकल्पना (Vision) अनुसार सन् २०१६ देक्लख २०५० 

का लाकग "The END TB Strategy" सावािकनक गरेको छ । यस रणनीकतलाई आत्मसात् गदै राकष्टि य 

क्षयरोग कायाव्रmमले  कनम्नानुसारको पररकल्पना तथा लक्ष्यहरू कनिाारणको गररएको छ। 

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

2050) । साथै सन् २०५० सम्म नयाँ क्षयरोगका कबरामी दर १ िना प्रकत १० लाख भन्दा कममा झाने । 

आवर्धक लक्ष्याः  सन् २०१५ को तुलनामा सन् २०२१ सम्ममा क्षयरोगबाट प्रभाकवत नयाँ कबरामीको 

सङ्ख्या २० प्रकतशतले कम गने । अथाात कबरामी पत्ता लगाउने (Case notification) को सङ्ख्या सन् 

२०१६ को िुलाई देक्लख सन् २०२१ को िुलाई सम्ममा कूल सङ्ख्या २० हिार नयाँ क्षयरोगका कबरामी 

पत्ता लगाउने । क्षयरोगका कारणबाट हुने कबरामी दर कम गने र मृतयु हने दर शून्य गने। 

क्षयरोग सम्बल्पि सन्चालन िएका मुख्य कृयाकलापहरू 

• क्षयरोग सम्बक्लन्ध माइाक्रोस्कोकपक क्याि सन्चालन 

• स्वास्थ्य चौकीमा माइाक्रोस्कोकपक केन्द्र सन्चालन 

• पाकलकाका सबै स्वास्थ्य चौकीहरूमा DOTS केन्द्र सन्चालन 

• क्षयरोग सम्बक्लन्ध चौमाकसक, अिावाकषाक तथा वाकषाक सकमक्षा गोकष्ठको आयोिना 

• कनयकमत अनुगमन तथा सुपररवेक्षण 

 

क्षयरोग कायिक्रमको वििमान अवस्थाको र्वशे्लषणाः   
ताकलका 11क्षयरोगको बतामान अबस्था 

सुचकहरू आ.ब. 

२०७५⁄७६ 

आ.ब. 

२०७६⁄७७ 

आ.ब. 

२०७७⁄७८ 

केश नोकटकफकेसन दर प्रकत १ लाख िनसंख्यामा  २२.२ ६९.५ ७१.३ 

क्षयरोगको उपचार सफलता दर १०० १०० १०० 

क्षयरोगको कनको हुने दर १०० ९४.७ ९५.७ 

क्षयरोगको पुरा अवकि औषकि खाने दर १०० १०० १०० 

िम्मा MDR क्षयरोगका कबरामी संख्या ० ० ० 

क्षयरोगबाट मृत्य भएको कबरामीको संख्या ० ० ० 
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माकथ कदएको तथ्याङ्कलाइा कवशे्लषण गदाा गत वषाको तुलनामा यस वषा केश नोकटकफकेशन दर केही 

संख्यामा बडेको भएपकन अपेकक्षत रूपमा केश फाइाक्लन्डङ्ग भएको देक्लखंदैन । 

 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

 

 

२.४ एच.आई.र्ि.एड्स िथा यौनरोग 

नेपालमा सन् १९८८ मा पकहलो केश देक्लखए पकछ एचआईभी लाई पकन िनस्वास्थ्यको समस्याको रुपमा 

कलई यस कायाक्रम लागु गररएको हो । हाल नेपालमा एचआईभी केक्लन्द्रकृत महामारी (Concentrated 

Epidemic) को रुपमा रहेको छ । कवशेष गरी नेपालमा ८० प्रकतशत भन्दा बढी एचआईभीको संक्रमण  

असुरकक्षत यौन सिका को माध्यमबाट सने गरेको पाईएको छ । त्यसैगरी सुईद्वारा लागु पदाथा कलनेहरु, 

यौन कमी मकहलाहरु, पुरुष समकलंगीहरु उच्च िोक्लखमको समूहमा रहेका छन् भने आप्रवासी 

कामदारहरु, र यौनकमी मकहलाका ग्राहकहरु पकन बढी िोक्लखमको रुपमा रहेका र ती वाट अन्य 

माकनसहरुमा एचआईभी को संक्रमण फैकलने गरेको हुदाँ उनीहरु सेतु (Bridge) को रुपमा काम गरर 

रहेका छन् । सन् २०१६ को तथ्यांक अनुसार  नेपालमा एचआईभीको Prevalence rate ०.१७ प्रकतशत 

रहेको छ ।  

 

लक्ष्याः  एचआईभी रोकथाम, उपचार, हेरचाह र सहयोगमा सवाव्यापी पहँुच पु¥याउने । 

उदे्दश्याः   

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

• एचआईभी भएको कनदान भएका ९० प्रकतशत व्यक्लक्तहरुको उपचार गने ।  

• एचआईभी  कनदान भएका मधे्य ९० प्रकतशत व्यक्लक्तहरुलाई एक्लन्ट रेटि ोभाईरल कनरन्तर 

उपचारमा राखे्न ।  

• आमाबाट बच्चामा हुने संक्रमणको कनवारण गने र आमाहरुलाई िीकवत तथा स्वस्थ राखे्न।  

• िन्मिात कसफकलस उनू्मलन गने ।  

• नयाँ एचआईभी संक्रमणमा ७५ प्रकतशतले कमी ल्याउने । 

 

एच.आई.र्ि.एड्स सने माध्यामहरु लाई नू्यर्नकरण गनि सन्चालन िएका मुख्य कृयाकलापहरू: 

• सबै गभावकत सेवा कलने मकहलाहरूलाइा कनाः शुल्क एच.आइा.कभ. िाँच सेवा 

• स्वास्थ्य चौकीमा सबै शंकास्पद कबरामीलाइा कनाः शुल्क एच.आइा.कभ. िाँच सेवा 

• स्वास्थ्य चौकीमा यौनरोगको िाँच सेवा 

• सबै स्वास्थ्य चौकीमा कनाः शुल्क उपचार सेवा 

• स्वास्थ्य कशक्षा तथा परामशा सेवा 

• एच.आइा.कभ./एड्स तथा यौनरोग सम्बक्लन्ध ताकलम सन्चालन 

• कनयकमत अनुगमन तथा सुपररवेक्षण 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िमे्मवारी 

नू्यन केश फाइक्लन्डङ्ग सकृय खोिपड्तालको साथै क्षयरोग कायाक्रमलाइा 

प्रभावकारी रूपमा कायाान्व्यन गनुापने 

पाकलका, रा.के्ष.के. 
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एच.आई.र्ि.एड्स िथा यौनरोगको वििमान अवस्थाको र्वशे्लषणाः  

ताकलका 12एच.आई.कभ एड्स तथा यौनरोगको अबस्था 

सुचकहरू आ=ब. 

२०७५⁄७६ 

आ=ब. 

२०७६⁄७७ 

आ=ब. 

२०७७⁄७८ 

िम्मा समुदायमा आिाररत PMTCT  केन्द्र ५ ५ ५ 

PMTCT केन्द्रबाट सेवा कलएका िम्मा गभावकत मकहलाहरुको संख्या २७८ १०१ १५८ 

PMTCT +ve गभावकत मकहलाहरुको संख्या ० ० ० 

िम्मा एच.आई.कभ कबरामीको संख्या ० ० ० 

िम्मा यौनरोग िाँच गररएको संख्या ० ० ० 

िम्मा सामुदाकयक स्याहार केन्द्रको संख्या   ० ० ० 

िम्मा ART केन्द्र संख्या   ० ० ० 

ART मा आवद्ध भएको सेवाग्राहीहरुको िम्मा संख्या ० ० ० 

AIDS बाट मृतु्य भएकाको िम्मा संख्या ० ० ० 

 

माकथ कदएको तथ्याङ्कलाइा कवशे्लषण गदाा गत वषाको तुलनामा यस वषा PMTCT केन्द्रबाट सेवा कलएका 

िम्मा गभावकत मकहलाहरुको संख्या केही संख्यामा घटेको देक्लखंन्छ । 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

२.५ आँखा िथा दन्त स्वास्थ्य सेवााः  

आँखा सम्बक्लन्ध यस गाउँपाकलकाको सुचांकको अवस्था  

ताकलका 13आँखा सम्बन्धी मुख्य रोगहरूको अवस्था 

 

सुचांक 

२०७७।०७८ 

मर्हला पुरुष िम्मा 

Traumatic eye disease ० १२ १२ 

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 कदएको तथ्याङ्कलाइा कवशे्लषण गदाा यस वषामा आँखा सम्बक्लन्ध सेवा कलने िेरै कम देक्लखंन्छ । 

 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िमे्मवारी 

पररक्षणमा समस्या िाँच तथा कनदानमा वृक्लदद गना कवकभन्न 

कृयाकलापहरू संचालन गनुापने 

पाकलका, अस्पताल तथा NCASC 

PMTCT kit को अभाव समयमा सम्बक्लन्धत कनकाय सँग माग गने स्वा.शा.प्र, स्वा.सं. 
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दन्त सेवा सम्बल्पि यस गाउँपार्लकाको सुचांकको अवस्थााः  

ताकलका 14 दन्त सेवाको अवस्था 

सुचांक २०७७।०७८ 

मर्हला पुरुष िम्मा 

Dental caries ११६ ५४ १७० 

Toothache ९४ ४७ १४१ 

Periodontal disease (gum disease) ७ ३ १० 

Other disorder of teeth १ १ २ 

Oral ulcer (Aphthous & herpectic) ५ ४ ९ 

Tooth impaction १ १ २ 

Hypoplasia ० ० ० 

Leukoplakia ० ० ० 

Fungal infection (candiadiasis) २० १७ ३७ 

Oral space infection and abscess ० ० ० 

 

माकथ कदएको तथ्याङ्कलाइा कवशे्लषण गदाा गत वषा भन्दा यस वषामा उले्लक्लखत सबै दन्त सेवाको 

सुचकहरुमा वृक्लद्ध भएको पाइान्छ।  

 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िमे्मवारी 

िनचेतनाको अभाव िनचेतना सम्बन्धी कायाक्रम संचालन पाकलका तथा सम्बक्लन्धत कनकायहरू 

सेवा सवाशुलभ उपलिता सेवाको कवस्तार गनुापने पाकलका तथा सम्बक्लन्धत कनकायहरू 

२.६ सडक दुर्िटना 

मृतु्यको कारणमधे्य सडक दुघाटना पकन एक प्रमुख कारण रहेको छ । सडक दुघाटनाका कारण बषेनी 

िेरैको ज्यान िाने, अपांग अशक्त भई बाच्न बाध्य हुनु पने अवस्थाको सृिना हँुदा प्रत्यक्ष रुपमा व्यक्लक्तगत 

तथा पाररवारीक स्वास्थ्यमा असर परेको अवस्था छ । बड्दो सवारी सािनको चाप, साघुरो र अव्यवक्लस्थत 

सडक, कमिोर कनयमन नै सडक दुघाटनाका प्रमुख कारणहरु रहेको देक्लखन्छ । यस्ता समस्याहरुलाई 

नू्यकनकरण गना हरेक तहब र कनकायबाट पहल गररनु पने आािको आवश्यक्ता हो ।  

सडक दुर्िटना नू्यनीकरणका लार्ग गररएका मुख्य कृयाकलापहरू 

• सडक दुघाटना नू्यनीकरण सम्बन्धी िनचेतना कायाक्रम । 

 

सडक दुर्िटनाको वििमान अवस्थाको र्वशे्लषणाः  
ताकलका 15 सडक दुघाटनाको अवस्था 

सुचांक 

२०७७।०७८ 

मर्हला पुरुष िम्मा 

िम्मा सडक दुघाटना संख्या  
४ १२ १६ 

सडक दुघाटनामा घाइते भएकाको संख्या  
४ १२ १६ 

सडक दुघाटनामा मृतु्य भएकाको संख्या  
० ० ० 

अन्य कारणले दोुघाटना भएका व्यक्लक्तको संख्या  
० ० ० 

माकथ कदएको तथ्याङ्कलाइा कवशे्लषण गदाा यस वषामा सडक दुघाटना संख्या देक्लखन्छ । 
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मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िमे्मवारी 

बढ्दो सवारी सािनको चाप, साघुरो र 

अव्यवक्लस्थत सडक 

साबिाकन पूव सवारी सािन चलाउने, 

िनचेतनामूलक कायाक्रम संचालन 

नागरीक, स्थाकनय सरकार 

 

२.७ कोर्िड—१९ 

हाल कवश्वभरी फैकलरहेका नयाँ कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट लागेको रोगलाई कवश्व स्वास्थ्य संगठनले 

“कोकभड १९” को नाम कदएको छ र यसलाई कवश्वव्यापी महामारीको रुपमा घोषणा गररसककएको छ 

।कोरोना भाइरस श्वाशप्रश्वाशको माध्यमबाट सने रोग हो । यो संक्रकमत व्यक्लक्त्तले खोक्दा वा हाछँु् गदाा 

नाक वा मुखबाट कनस्कने कछट्टाको माध्यमबाट एक व्यक्लक्त्तबाट अको व्यक्लक्त्तमा सदाछ । यो नयाँ प्रिाकतको 

भाइरस हो िुन मानव िाकतमा पकहले पकहचान भएको कथएन। यस भाइरसले माकनस र पशुहरूमा संक्रमण 

गदाछ। यस भाइरसले सामान्य रुघाखोकी देक्लख गिीर प्रकारको तीव्र श्वासप्रश्वास Severe Acute 

Respiratory Syndrome (SARS) सम्म गराउन सक्दछ । 

COVID-19 को वििमान अवस्थााः  

• यो रोग लगभग २०७६ पौष १५ (३१ कडसेभबर २०१९) मा पहलो पटक कचनको हुबेई को वुहान 

शहरमा देक्लखएको । 

• २०७६ पौष २४ (२०२० िनवरी ०९) गते कवश्व स्वास्थ्य संगठनले वुहानका कबरामीहरुमा नंया कोरोना 

भाइरस भेट्टाएको भनै्द त्यसलाइ Novel Coronavirus 2019-nCoV भने्न घोषणा गराएको । 

• २०७६ माघ ९ गते (२३ िनवरी २०२०) नेपालमा COVID-19 को पकहलो रोगी पत्ता लागेको कथयो 

िो चीनको हुबेइ प्रान्तबाट आएका कथए । 

• २०७६ माघ १६ गते (३० िनवरी २०२०) मा कवश्व स्वास्थ्य संगठनले Public Health Emergency 

of International Concern भकन घोषणा गरेको । 

• २०७६ फाल्गनु २८ (११ माचा २०२०) गते कवश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसको प्रकोपलाइ 

पेने्डकमक (कवश्वव्यापी महामारी) भकन घोषणा गरेको । 

• २०७६ चैत्र २ सम्म कवश्वभरमा १४२५३९ िना संक्रकमत भेटीएका र ५३९३ िनाको मृतु्य भइसकेको 

छ । 

• हालसभम (२०७६ चैर २) यो रोग कवश्वका १३५ राष्टि हरूमा फेला पररसकेको छ र अझै अन्य 

राष्टि हरूमा फैलने क्रम िारीरहेको छ । 

कोर्िड—१९ रोग सम्बिी गररएका मुख्य मुख्य कृयाकलापहरू 

• हेल्थ डेस्क संचालन । 

• पररक्षण, कनदान तथा उपचार । 

• िनचेतना अकभवृक्लदद । 

• RRT पररचालन । 

• क्षमता अकभवृक्लदद । 

• Isolation तथा Quarantine को व्यवस्थापन । 

• िनस्वास्थ्य मापदण्डको पालनाको सुकनकितता । 

• सुरक्षा सामाग्री कवतरण । 

• कोकभड १९ कवशेष अस्पताल स्थापना तथा संचालन । 
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कोर्िड—१९ रोगको वििमान अवस्थाको र्वशे्लषणाः  

 ताकलका 16कोकभड—१९ रोगको अवस्था 

माकथ कदएको तथ्याङ्क हेदाा पाकलकामा कोकभड १९ को रोकथाम तथा कनयन्त्रणमा केही हद सफलता प्राप्त 

भएको देक्लखन्छ तर रोग  िाँच गराएका संख्या कम छ । 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

२.८ नसने रोग िथा मानर्सक स्वास्थ्य 

नसने रोगाः  नसने रोगहरु िसमा मुख्यताः  हृदयरोग, क्यान्सर, मिुमेह र कदघाकाकलन स्वासप्रस्वास सम्बक्लन्ध 

रोगहरु मृतु्यको कारकतत्व देक्लखन्छ । सन् २०१६मा एक अप्रत्यक्ष अनुमान अनुसार वाकषाक १२७ हिार 

व्यक्लक्तहरुको मृतु्य यस्ता नसने खालका रोगबाट भएको कथयो िसले कुल मृतु्यको ६६ प्रकतशत कहस्सा 

ओगटेको कथयो । केही वषा देक्लख नेपालमा नसने रोगको बोझ बढी रहेको पररक्लस्थकतमा यसको कनयन्त्रण 

तथा रोकथामका कदमहरु चानन आवश्यक देक्लखन्छ । 

नसने रोग सम्बिी मुख्य कृयाकलापहरू 

• नसने रोग सम्बक्लन्ध िनचेतनामूलक कायाक्रम संचालन । 

 

नसने रोगहरुको वििमान अवस्थाको र्वशे्लषणाः  

ताकलका 17नसने रोगको अवस्था 

सुचांक 

 

२०७७।०७८ 

मर्हला पुरुष िम्मा 

उच्च रक्तचापको सेवा कलएकाको संख्या ४५ ३८ ८३ 

कसओकपडी को सेवा कलएकाको संख्या ३६ ३२ ६८ 

क्यान्सर रोगको सेवा कलएकाको संख्या ० ० ० 

मिुमेह रोगको सेवा कलएकाको संख्या ३ २ ५ 

 

माकथको तथ्याङ्कमा हेदाा नसने रोगका कवरामीहरूको संख्यामा पुरूषको तुलनामा मकहलामा केही मात्रामा 

बढी भएको देक्लखन्छ । 

 

सुचांक २०७७/७८ 

कोकभड—१९ रोग  िाँच गराएका संख्या  १६ 

कोकभड—१९ रोग  पोिेकटभ आएका संख्या ६ 

कोकभड—१९ रोगबाट गक्लिर समस्यामा गएका संख्या  १ 

कोकभड—१९ रोगको उपचार गराएका व्यक्लक्तको संख्या  ६ 

कोकभड—१९ रोगबाट मृत्य भएका संख्या  ० 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िमे्मवारी 

नयाँ प्रकारको महामारीको 

सामना 

माकथल्लो कनकायद्वारा प्राप्त कनदेकशकाको 

कायाान्व्यन 

        स्वा.से.का., पाकलका 
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मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िमे्मवारी 

नसने रोगको औषिीहरु समयमा 

आपुकता नहुनु 

नसने रोगको औषिी समयमा नै 

पठाउनु पने । 

मेकडकल स्टोर र िनस्वास्थ्य सेवा 

कायाालय 

चेतना स्तरमा कमी देक्लखनु िनचेतना अकभवृक्लददका 

कृयाकलापहरू संचालन गनुा 

पाकलका तथा स्वा.सं 

 

मानर्सक स्वास्थ्याः  मानकसक रोगको व्यापकता तथा यसको बोझ कवश्वव्यापी रुपमा अकवश्वसनीय रुपमा 

उच्च रहदै आएको छ । मध्यम तथा कम आय भएका राष्टि हरुमा ७६ देक्लख ८५ प्रकतशत गक्लिर प्रकृकतका 

मानकसक रोगीहरुले उपचार नपाएको देक्लखन्छ । बहुके्षकत्रय काया योिनाले नसने रोगको रोकथाम तथा 

कनयन्त्रण (२०१४–२०२०) का लाकग गररएको एक प्रके्षपणमा नसने रोगहरुमधे्य लगभग १८ प्रकतशत भाग 

मानकसक रोगले ओगटेको देक्लखन्छ। 

 

मानर्सक स्वास्थ्य सम्बिी गररएका मुख्य कृयाकलापहरू 

• मानकसक स्वास्थ्य सम्बक्लन्ध स्वास्थ्यककमाहरूलाइा ताकलम । 

• औषकि तथा उपचार सेवा संचालन । 

 

 

मानर्सक स्वास्थ्य सम्बिी समस्या वििमान अवस्थाको र्वशे्लषणाः   

ताकलका 18मानकसक स्वास्थ्य सेवाको अवस्था 

प्रमुख ५ अवस्थाहरु २०७७/७८ 

मर्हला पुरुष िम्मा 

Depression ११ ५ १६ 

Other Anxiety २० २ २२ 

Epilepsy १३ ५ १८ 

Acute psychotic disorder ० ० ० 

Conversive disorder (Hysteria) ० ० ० 

 

माकथ कदएको तथ्याङ्क अनुसार मानकसक स्वास्थ्य सम्बक्लन्ध समस्या पुरूषको तुलनामा मकहलामा बढी 

देक्लखएको छ । 
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मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

२.९ महामारी िथा रोग प्रकोपाः  

सबै खाले प्रकोप तथा िोक्लखम भईरहने देशहरुमा नेपाल पकन पदाछ । वातावरण पररवतानको िोक्लखममा 

नेपाल कवश्वमा चौथो स्थानमा पदाछ भने भुकिको िोक्लखममा ११ औ ंस्थानमा पदाछ । प्राकृकत कवपतदा 

िसै्त भुकि, पकहरो, बाकढ, भुक्षय आकद तथा महामारी रोगहरु िसै्त बडा फु्ल, स्वाईन फु्ल, डेंगु, स्क्रब 

टाईफस, पखाला, हैिा आकदबाट नेपाल लामो समयदेक्लख नै कपकडत भएको लामो ईकतहास छ । नेपालमा 

कवपद िोक्लखम नू्यकनकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०१७ लाई आिार माकन कवपद िोक्लखम नू्यकनकरण तथा 

व्यवस्थापन कनती २०१८ पाररत भएको छ । कवपद िोक्लखम नू्यकनकरण तथा व्यवस्थापनका लाकग 

कदघाकाकलन सुकनकितता गना यो कनती पाररत भएको हो । 

 

कायिक्रम अन्तरगि सन्चालन गररएका मुख्य र्क्रयाकलापहरु : 

• महामारी रोग कनयन्त्रण सम्बक्लन्ध अकभमुक्लखकरण । 

• RRT पररचालन । 

• महामारी कनयन्त्रणको लाकग प्रकतकाया योिना अद्धावकिक 

 

 

महामारी िथा रोग प्रकोपको अवस्था 

महामारी तथा रोग प्रकोप सम्बक्लन्ध यस गाँउपाकलकामा आ.व. २०७७।०७८ मा भएका घटनाका बारेमा 

कवसृ्तत कववरण तलको ताकलकामा प्रसु्तत गररएको छाः  

ताकलका 19महामारी तथा रोग प्रकोपको कववरण 

महामारी वा र्वपिको र्ववरण सुरुवाि र्मर्ि िम्मा र्पर्डि 

िनसंख्या 

कैर्ियि 

कोकभड १९ रोग २०७६ चैत्र ३२२४७  

 

माकथ कदएको तथ्याङ्क हेदाा पाकलकामा कोकभड १९ को महामारी उले्लक्लखत रूपमा देक्लखन्छ । 

 

 

 

 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िमे्मवारी 

समयमा औषिी आपुकता नहुनु आपुकताको लागी समन्वय गने स्वास्थ्य शाखा िनस्वास्थ्य सेवा 

कायाालय र साझेदारी संघ संस्था 

चेतना स्तरमा कमी देक्लखनु िनचेतना अकभवृक्लददका 

कृयाकलापहरू संचालन गनुा 

पाकलका तथा स्वा.सं 
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मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

२.१० उपचरात्मक सेवा 

उपचरात्मक सेवाको िानकारी  

आिारभूत मानव अकिकारको रूपमा सवै नागररकहरुलाई स्वास्थ्यको अकिकार सुकनकित गना गुणस्तरीय 

स्वास्थ्य सेवामा सवैको पहुच बृक्लद्ध गरी स्वास्थ्य सेवा उपलव्ि गराउन  यस गाउँपालीकामा प्राथकमक 

तहमा सामुदाकयक स्वास्थ्य इकाई,आिारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र,स्वास्थ्य चौकी र आयुवेकदकऔषिालय 

रहेका छन् । त्यसका साथै गाउँघर क्लल्ककनक को माध्यम बाट समुदाय स्तरमा समेत कबरामीहरुको रोग 

कनदान, उपचार तथा पे्रषण काया भै रहेको छ । आम नागररकहरुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको 

उपलिता एवं पँहुच बढाउन यो पालीका ककटबद्ध छ । पालीकाले सबै उपचारात्मक स्वास्थ्य कविालाई 

अकत महत्वकासाथ अगाडी बढाईरहेको छ । िसको मुख्य उिेश्य माकनसहरुको कबरामी हुने दर कम 

गने, रोगबाट हुने मृतु्य  दर कम गना, पे्रषण प्रणालीलाई प्रयोग एवं सुक्लद्धकढकरण गदै लैिानु का साथै 

कवकभन्न रोगहरुको कनयन्त्रण र रोकथाम गने हो । 

उपचरात्मक सेवा सुिारका लाकग गररएका मुख्य कायाक्रम र उपलिीहरूाः  

क) सिूणा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट बकहरंग सेवा, अन्तरंग सेवा, अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा लगायत अन्य 

उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरीएको  

ख) कवकभन्न वाडाहरुमा स्वास्थ्य कशकवर माफा त स्वास्थ्य सेवा प्रवाह  

ग) भौकतक सुकविा कवस्तार, पुना कनमााण तथा ममात 

घ) स्वास्थ्य संस्थाहरुको िनसक्लक्त व्यवस्थापन 

ङ) उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह कवस्तार तथा सुदृढीकरण 

छ) स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक औिार, उपकरण र औषिी व्यवस्थापन 

ि) स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन सकमकत गठन तथा पररचालन   

झ) स्वास्थ्य संस्थाको फोहोर मैला व्यवस्थापन, कवधु्यत, खानेपानी तथा ढल कनकासको व्यवस्थापन 

 

क. बर्हरंग िथा अकल्पिक सेवा 

यस गाँउपालीका अन्तरगतका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट दैकनक रुपमा कनरन्तर बकहरंग तथा आकक्लिक 

स्वास्थ्य सेवा संचालनमा रहेको छ यस आ.व.मा िम्मा २४२७८ िना कबरामी(नयाँ) लाई सेवा प्रदान 

गररएको छ । िुन  कूल िन संख्याको ७५.२ प्रकतशत हो । िसमधे्य मकहला  १४१४५ र पुरुष १०१३३ 

रहेका छन् । 

 

 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िमे्मवारी 

स्थानीय तहमा प्रकोप व्यवस्थापन 

प्रकतकाया योिना परीमािान तथा 

कायाान्व्यन 

प्रकोप व्यवस्थापन प्रकतकाया योिना 

स्थानीय तहमा  परीमािान  तथा 

कायाान्व्यन 

पाकलका 



  
 

35 
 

बर्हरंग सेवा सम्बिी सुचांकको अवस्था 

ताकलका 20बकहरंग सेवा सम्बन्धी सुचांकको अवस्था 

सुचकहरू आ=ब. २०७५⁄७६ आ=ब. 

२०७६⁄७७ 

आ=ब. 

२०७७⁄७८ 

िम्मा सेवाग्राहीको संख्या २७६२४ ३०२७६ २४२७८ 

िम्मा सेवाग्राही मधे्य नयाँ सेवाग्राहीको प्रकतशत ८८.९ ९५.६ ७५.३ 

नयाँ सेवाग्राही मधे्य मकहला सेवाग्राहीको प्रकतशत ५९.७६ ५९.०६ ५८.२६ 

 

 

 

 

प्रमुख १० रोगहरू (२०७७/७८) 

 

यस पालीकाको पकहलो दश रोगको कतन बषाको अवस्थालाइा कवशे्लषण गररएको छ । आ ब २०७५/७६ 

मा  Upper Respiratory Tract Infection (URTI) Cases रोगपकहलो नम्वरमा कथयो भने दोस्रोमा 

LRTI र तेस्रो नम्बरमा  APD कथयो । 

यसै गरी आ.ब. २०७६/७७ मा URTI, APD, Falls, injuries क्रमश पकहलो , दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा कथए 

भने आ.ब. २०७७/७८ मा URTI,falls injuries, APD रोगहरु पकहलो, दोस्रो र तेस्रोनम्बरमा छन् । कवगत 

तीन आकथाक वषाको Top Ten  रोगको अवस्थाको कवसृ्तत कववरण तलको ताकलकामा कदइाएको छ ।  

ताकलका 21प्रमुख १० रोगहरू 

क्र.सं २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 

1 Upper Respiratory Tract 

Infection (URTI) Cases 

 

Upper Respiratory Tract Infection (URTI) 

Cases 

 

Upper Respiratory Tract 

Infection (URTI) Cases 

 

2 ARI/Lower Respiratory Tract 

Infection (LRTI) Cases 

 

Gastritis (APD) 

 

Falls/Injuries/Fractures 

 

3 Gastritis (APD) 

 

Falls/Injuries/Fractures 

 

Gastritis (APD) 

 

4 

 

Headache 

 Headache Headache 

5 Acute Gastro-Enteritis (AGE) 

Cases 

 

ARI/Lower Respiratory Tract Infection 

(LRTI) Cases 

 

ARI/Lower Respiratory Tract 

Infection (LRTI) Cases 

 

6 Falls/Injuries/Fractures 

 

Viral Influenza Cases 

 
Presumed Non-Infectious 

Diarrhoea Cases 



  
 

36 
 

 

7 Infection (Lichen Planus) 

Cases 

 

Presumed Non-Infectious Diarrhoea 

Cases 

 

Infection (Lichen Planus) 

Cases 

 

8 Typhoid (Enteric Fever) Cases 

 

Fungal Infection (Lichen Planus) Cases 

 

Dermatitis/Eczema Cases 

 

9 Backache(Muskuloskeletal 

Pain) 

 

Typhoid (Enteric Fever) Cases 

 

Typhoid (Enteric Fever) Cases 

 

10 Dysentery/Amoebiasis Cases 

 

Dermatitis/Eczema Cases 

 

Intestinal Worms Cases 

 

 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

२.११ आयुवेद िथा बैकल्पिक र्चर्कत्सा 

आयुवेद संसारकै सबभन्दा पुरानो कचककत्सा पद्धकत हो । यसको प्रादुभााव वेद बाट भएको माकनन्छ । 

आयुवेद कचककत्सा पद्धकतको कवशेषता आफ्नै प्रकारको छ ।रोग लागेको व्यक्लक्तको उपचार र स्वस्थ 

व्यक्लक्तको स्वास्थ्य रक्षा गने बहुआयाकमक कसिान्तको उद्घोष गदै पूवीय सभ्यताको प्रादुभााव संगै 

कबककसत भएको आयुवेद कचककत्सा पिकत अकहले कवश्वभर प्रकसद्ध पद्धकतको रुपमा स्थाकपत हुदैछ। परापूवा 

कालदेक्लख स्वास्थ्य रक्षा र रोगको उपचार गदै आएको आयुवेद तथा वैकक्लल्पक कचककत्साको कवकशष्टता 

आकहलेको बढ्दो नसने रोग तथा मानकसक तनावका समस्याहरुलाई व्यवस्थापन गनामा प्रयोग गनुा अझ 

बढी आबश्यक रहेको छ।राकष्टि य आयुवेद स्वास्थ्य नीकत २०५२ अनुसार आयुवेद नेपालको मौकलक राकष्टि य 

कचककत्सा पद्धती हो।कहमालय र िलस्रोत िसै्त सिदाको रुपमा आयुवेद कचककत्साको परिरा, 

पाणु्डकलकप,अकभलेख र प्रशस्त पाईने खकनि, िान्तवर िकडबुटीको प्रयोगले नेपालमा महत्वपूणा स्थान 

कलएको छ । 

 

आयुवेद सम्बिी  गररएका मुख्य कृयाकलापहरू 

 

आयुवेद सेवा केन्द्रहरू  

ताकलका 22आयुवेद सेवा केन्द्रहरूको कववरण 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िमे्मवारी 

केही स्वास्थ्य संस्थाहरुमा URTI, 

reporting िेरै आएको । 

 OPD मा आएको कवरामीहरुको 

कवसृ्ततरुपमा िानकारी कलएर मात्र 

Diagnosis गने । 

स्वास्थ्य संस्था प्रमुख 

केन्द्रहरू संख्या 

आयुवेद औषिालय ० 

आयुवेद स्वास्थ्य केन्द्र ० 

स्थानीय आयुवेद औषिालय  ० 

िम्मा  ० 
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आयुवेद सेवा केन्द्रको मानव श्रोिको अवस्था 

ताकलका 23आयुवेद सेवा केन्द्रको मानव श्रोतको अवस्था 

पद शे्रणी/िह 
स्वीकृि दरबन्दी 

संख्या 
पदपूर्िि ररक्त करार 

आयुवेद कचककत्सक  ० ० ० ० 

ककवराि पाँचौ ० ० ० ० 

बैद्य चौथो ० ० ० ० 

 

आयुवेद सेवा केन्द्रको िौर्िक श्रोिको अवस्था 

 

गि ३ वषिको आयुवेद सेवाग्राहीको र्ववरण 

ताकलका 24 गत ३ वषाको सेवाग्राहीको कववरण 

सेवाका र्कर्समहरू २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 

बकहरंग सेवा ० ० ० 

पन्चकमा सेवा ० ० ० 

स्तानपायी आमा सेवा ० ० ० 

िेष्ठ नागरीक सेवा ० ० ० 

उपचारात्मक सेवा ० ० ० 

गाउँघर क्लिकनक ० ० ० 

 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िमे्मवारी 
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खण्ड ३: अन्य कायिक्रम 

३.१ सामार्िक सुरक्षा कायिक्रम 

३.१.१ सामार्िक स्वास्थ्य र्वमा 

सबै नेपाली नागररकलाई सवासुलभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहँुच र उपयोगमा सुिार ल्याई 

सामाकिक स्वास्थ्य बीमाको माध्यमबाट सबैका लाकग स्वास्थ्य सेवा सुकनकित गने उिेश्यका साथ नेपाल 

सरकारले आ.व.०७२/०७३ देक्लख स्वास्थ्य बीमा कायाक्रम संचालनमा ल्याएको छ । यसले स्वास्थ्य सेवा 

उपयोगका क्रममा अकनयोकित रुपमा भइरहेको व्यक्लक्तगत खचालाई व्यवक्लस्थत गदै उपलव्ि स्रोतको 

प्रभावकारी व्यवस्थापन गना मित गदाछ । यस कायाक्रमले स्वास्थ्यमा सवाव्यापी पहँुच (Universal 

Coverage) तफा  नेपाललाई सशक्त बनाउँदै सन् २०३० सम्म कदगो कवकास लक्ष्य प्राप्त गना महत्वपूणा 

भूकमका खेनने आशा कलइएको छ ।  

स्वास्थ्य र्वमा कायिक्रममा गररएका मुख्य कृयाकलापहरू 

स्वास्थ्य कवमाकायाक्रम अन्तरगत सन्चालन गररएका मुख्य कक्रयाकलापहरू यस प्रकार रहेका छन् : 

• कबकमतहरुलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रवाह 

 

स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको अवस्था 

बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको तथ्याङ्क अनुसार आ.व. २०७७/७८ को अन्त्य सम्ममा    िना 

सेवाग्राहीहरुले साना र ठूला प्रकृकतका रोगहरुको उपचारका लाकग स्वास्थ्य सेवा उपभोग गरेको देक्लखन्छ 

। आ.व. २०७७/७८ मा उपचार भएका प्रमुख दश रोगहरु कनम्नानुसार रहेको छ (सम्वक्लन्धत पाकलकाको 

वास्तकवक तथ्याड्ढ उले्लख गने) । 

1. Upper respiratory tract infection 

2. Falls / injuries/fracture 

3. Gastritis 

4. headache 

5. ARI/LRTI 

6. Diarrhoea 

7. Infection 

8. Dermatitis 

9. Typhoid 

10. Intestinal worms 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िमे्मवारी 

नकवकरण गने सेवाग्राहीको संख्या 

कम हुनु 

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुकनकितता 

हुनुपने 

दताा सहयोगी तथा सेवा प्रदायक 

संस्था 

दताा सहयोगीको कनसृ्कयता प्रोत्साहन गने खालका कायाक्रमहरु 

ल्याउनु पने 

राकष्टि य कबमा बोडा तथा पाकलका 
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३.१.२ र्वपन्न नागररक औषर्ध उपचार कायिक्रम  

गाउँपाकलकाले कवपन्न नागररकहरुलाई औषकि उपचार वापत आकथाक सहायता पु¥याउने अकभप्रायले 

कवपन्न नागररक औषकि उपचार कोष कनादेकशका २०७५ बमोकिम कवकभन्न ८ प्रकारका कडा रोगको उपचार 

सहुकलयत प्रदान गदै आईरहेको छ । यो सेवाको लाकग कवपन्न नागररकले कनादेकशकाको अनुसुची २ 

बमोकिम स्थाई वसोवास रहेको वडा कायाालयमा कनवेदन कदई कसफाररस कलनु पने व्यवस्था छ । 

 

 

 

आ.ब. २०७७/७८ मा र्वर्िन्न रोगको लार्ग उपचार सहुर्लयि प्रदान गररएको र्ववरणाः  

ताकलका 25आ.ब. २०७७/७८ मा कवकभन्न रोगको लाकग उपचार सहुकलयत प्रदान गररएको कववरण 

र्ववरण मर्हला पुरूष िम्मा 

मुटुरोग ३ १ ४ 

ककड्नी ० १ १ 

क्यान्सर ६ ४ १० 

टाउकोको घाउ ० ० ० 

स्पाइलनको घाउ ० ० ० 

अल्जाइमर ० ० ० 

पारककन्सन ० ० ० 

कसकेल सेल एकनकमया ० ० ० 

 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

 

 

 

३.१.३ लैंर्गक समानिा िथा सामार्िक समावेशीकरण 

राकष्टि य स्वास्थ्य नीकत अनुरुप कवशेषगरी कवपन्न र कपछकडएका वगाहरुलाई स्वास्थ्य सेवाको पहँुचमा ल्याउने 

रहेतापकन कवद्यमान एकककृत स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सबै सेवाहरुको पहँुच र उपभोगको  

कवसृ्तत अवस्था िानकारीमा आउन गरेको छैन ।  प्राप्त प्रकतवेदनका केही सुचकहरु अनुसारको  िातीगत 

तथा लैंकगक वकगाकरण तथ्यांक  कवशे्लषण गररएको छ ।  

कायिक्रम अन्तरगि सन्चालन गररएका मुख्य र्क्रयाकलापहरु : 

• लकक्षत समूहका सेवाग्राहीहरुलाई सेवा प्रदान 

 

 

 

 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िमे्मवारी 

सेवा सम्बक्लन्ध िानकारी नहुनु Non communicable disesases 

सम्बक्लन्ध िनचेतनामुलक कायाक्रम गने 

स्वास्थ्य शाखा, स्वास्थ्य संस्था प्रमुख 
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लैंर्गक समानिा िथा सामार्िक समावेशीकरण सम्बिी सुचांकको अवस्था 

ताकलका 26लैंकगक समानता तथा सामाकिक समावेशीकरण सेवा कववरण 

सुचांक दर्लि िनिािी मधेशी मुल्पिम ब्राह्मण/के्षत्री अन्य 

िनसंख्या प्रकतशत       

पुणा खोप पाएको  १६६ १७४ ० ० १३२ ४६ 

नवकशशु तथा बालरोगकोएकीकृत 

व्यवस्थापन सेवाकलएका 

११०७ ६९८ ० ० ७८६ २०९ 

२ बषाभन्दा मुकनका कम तौल भएका ५० १४ ० ० २० १६ 

स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूकत गराएका संख्या ९४ ७७ ० ० ५५ १८ 

सुरकक्षत गभापतन सेवा पाएका संख्या ० ० ० ० ० ० 

नयाँ एच  .आई .भी .  कबरामीको संख्या ० ० ० ० ० ० 

नयाँ कुष्ठरोगीहरुको संख्या ० १ ० ० ० ० 

नयाँ क्षयरोग कबरामीहरुको संख्या ६ ८ ० ० ६ १ 

लैंकगक कहंसाबाट कपकडतको संख्या  ० ० ० ० ० ० 

 

 मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

३.२ मानव स्रोि व्यवस्थापन 

िनशल्पक्त उपलब्धिाको र्ववरण 

ताकलका 27 स्थाकनय तह अन्तरगतका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कायारत कमाचारीहरूको क्लस्थकत 

पद 
स्वीकृि दरवन्दी 

संख्या 
पदपूर्िि 

कायिरि 

स्थायी 
करार 

(सरकारी) 

करार 

(स्थार्नय श्रोि) 

मेकडकल अकिकृत   ० ० ० 

हे .ई (छैठौ)ं   ६ ० ० 

हे .ई (पाँचौ)ं   ७ ० ० 

हे .ई (चौथो)   ३ ० ७ 

नकसाङ्ग (छैठौ)ं   ० ० ० 

नकसाङ्ग (पाँचौ)   ३ ० १४ 

नकसाङ्ग (चौथो)   ५ ० ५ 

ल्या. टे/ल्या.अ   ० ० ० 

आयुवेद/ककवराि   ० ० ० 

का.स.   ३ ० १६ 

िम्मा   २७  ४२ 

 

 

 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िमे्मवारी 

लैंकगक कबभेदीकरण प्रचकलत कानूनको प्रभावकारी कायाान्वयन सम्बद्ध सबै सरोकारवाला कनकायहरु 

गररबी समाबेशी तथा समतामूलक कायाक्रमको 

कनरन्तरता 

३ वटै तहका सरकार 
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िार्लम 
ताकलका 28 ताकलम सम्बन्धी कववरण 

िार्लमको नाम यो वषि िार्लम 

पाएकाको संख्या 

िम्मा िार्लम पाएका 

कमिचारीको संख्या 

िार्लम पाउन 

बाँकी 

स्वास्थ्यकमीको 

संख्या 

एउटा स्वास्थ्यकमी पर्न  यो 

र्वषयमा िार्लम नपाएका 

स्वास्थ्य संस्थाको संख्या 

SBA  १० ६ ० 

Implant  ४ १८ ० 

IUCD  ५ १३ ० 

CoFP  ५ २३ ० 

HMIS  ३१ १२ ० 

DHIS2  ६ २४ ० 

LMIS  १ १९ ० 

PEN Package  १६ २२ ० 

ASRH  ३ २८ ० 

Immunization  २८ ० ० 

IPC  १९ १९ ० 

 

 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िमे्मवारी 

सबै स्वास्थ्यकमीहरुलाई ताकलम 

उपलि गराउन नसकु्न 

सबै स्वास्थ्यकमीहरुलाई ताकलम 

कदनुपने 

राकष्टि य स्वास्थ्य ताकलम केन्द्र,स्वासेकन 

ताकलम  पिात पकन अपेकक्षत लक्ष्य 

हाकसल नहुनु 

ताकलम पिातको अनुगमन तथा 

मूल्यांकन गररनुपने 

राकष्टि य स्वास्थ्य ताकलम केन्द्र,स्वासेकन 

तथा स्वासेका 

 

३.३ िौर्िक संरचना िथा अन्य पुवािधार 

ताकलका 29 स्थाकनय तह अन्तरगतका स्वास्थ्य संस्थाको भौकतक संरचना तथा अन्य पुवाािार 

सुचक अवस्था 

आफ्नो स्वाकमत्वमा िग्गा रहेको स्वास्थ्य संस्थाको प्रकतशत २१.४२ 

आफ्नै भवन भएको स्वास्थ्य संस्थाको प्रकतशत ८५.७१ 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार भवन भएको स्वास्थ्य संस्थाको प्रकतशत ४२.८५ 

योिना अनुसार कनमााण सिन्न भएका स्वास्थ्य संस्थाको प्रकतशत १०० 

ममात भएका भएका स्वास्थ्य संस्थाको प्रकतशत (भते्कका मध्य)  

खानेपानीको कनयकमत उपलि भएको संस्थाको प्रकतशत १०० 

टेकलफोन(चालु अवस्थामा) उपलि भएको संस्थाको प्रकतशत ० 

२४ घन्टा कवद्िुतको उपलि भएको संस्थाको प्रकतशत २८.५७ 
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सौया उिाा (चालु अवस्थामा) उपलि भएको संस्थाको प्रकतशत ८५.७१ 

इन्टरनेट(चालु अवस्थामा) उपलि भएको संस्थाको प्रकतशत ६७.१४ 

कम्प्युटर (चालु अवस्थामा)उपलि भएको स्वास्थ्य संस्थाको संख्या ९ 

एमु्बलेन्स (चालु अवस्थामा)उपलि भएको स्वास्थ्य संस्थाको संख्या २ 

मोटरबाटोसंगै िोकडएका स्वास्थ्य संस्थाको संख्या ९ 

 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िमे्मवारी 

नेटको ब्यबस्था नहुनू सम्बक्लन्धत कनकायले नेट िडान ध्यान 

कदनुपने 

सम्बद्ध कनकाय सबै 

बत्ती,ईन्टरनेटको ब्यबस्थापन नभएका संस्थाहरुमा योिनामा राखी 

भएका संस्थाहरुमा ममात तथा संभार 

हुनुपने 

सम्बद्ध कनकाय सबै 

 

 

 

३.४ आर्थिक व्यवस्थापन 

आकथाक व्यवस्थापनको लाकग मानव स्रोतको अवस्था 

ताकलका 30आकथाक व्यवस्थापनको लाकग मानव स्रोतको अवस्था 

पद स्वीकृि दरबन्दी संख्या पदपूर्िि संख्या करार संख्या 

ले.अ १ १ ० 

स.ले.पा १ १ ० 

अ.ले.प १ १ ० 

 

सुत्रको प्रयोगको अवस्था 

ताकलका 10सुत्रको प्रयोगको अवस्था 

सुचक अवस्था 

सुत्र कनरन्तर प्रयोग भएको भएको 

सुत्रसम्बन्धी ताकलम पाएको  भएको 
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गि ३ वषिको आर्थिक व्यवस्थापनका सुचकहरू 

ताकलका 32आकथाक व्यवस्थापनको अवस्था 

सुचकहरू २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 

पाकलकाको कुल बिेट (रू.)   ३१७००००० 

स्वास्थ्य बिेट )सबै स्रोत(    २५००००० 

सशता स्वास्थ्यमा छुट्याएको बिेट   २९२००००० 

समानीकरणबाट कवकनयोकित स्वास्थ्य बिेट   - 

अन्य श्रोतबाट कबकनयोकित स्वास्थ्य बिेट   - 

प्रकत संस्था औसत स्वास्थ्य बिेट (रू.)   २२६४२८५ 

प्रकत व्यक्लक्त औसत स्वास्थ्यको बिेट (रू.)   ९८३ 

बिेट खचा (%)   ८४.१६ 

िम्मा बेरूिु (रू.)   - 

 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िमे्मवारी 

बिेट तथा कायाक्रम कढलो प्राप्त हुनु समय मै बिेट  व्यवस्थापनका लाकग 

कनरन्तर समन्वय गने  

स्थाकनय सरकार 

कायाक्रम संचालन कनदेकशका  कढलो 

प्राप्त हुनु 

समय मै कायाक्रम संचालन कनदेकशका 

उपलव्ि गराउने  

स्वास्थ्य सेवा कवभाग 

 

३.५ स्वास्थ्य के्षत्रको सावििर्नक सुनुवाई 

स्थानीय कनकाय र सेवाग्राहीका बीचमा दोहोरो सम्वाद स्थाकपत गना र त्यस्तो सम्वादबाट स्वास्थ्य के्षत्रको 

कवकासमा नागररकको रचनात्मक प्रकतकनकित्व गराई पारदकशाताको माध्यमद्वारा स्थानीय कनकायको 

स्वास्थ्य सेवाप्रवाहलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाई किमे्मवारीको संस्कार बसाउन गररने काया नै 

सावािकनक सुनुवाइा हो ।  

 

स्वास्थ्य के्षत्रको सावििर्नक सुनुवाई सम्बिी मुख्य कृयाकलापहरूाः  

स्वास्थ्य के्षत्रको सावािकनक सुनुवाईाः  कायाक्रमसंग २०७७ असार मसान्तसम्म आबद्ध सुकचकृत सेवा 

प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको नामावली तलको ताकलकामा प्रसु्तत गररएको छ । 

 

स्वास्थ्य के्षत्रमा सावििर्नक सुनुवाई सम्विी सुचकहरू र अवस्थााः  

 

ताकलका 11सावािकनक सुनुवाईको अवस्था 

सुचकहरू अवस्था 

स्वास्थ्य संस्थाको हाता कभत्र दक्लखने ठाउँमा नागररक बडापत्र राखेको संस्थाहरुको 

प्रकतशत 

१४ 

सेवाग्राहीको गुनासो तथा सुझाव संकलनको लाकग सुझाव पेकटका राखेको स्वास्थ्य 

संस्थाहरुको प्रकतशत  

४ 

वाकषाक रुपमा कम्तीमा १ पटक सावािकनक सुनुवाइ कायाक्रम संचालन गरेका 

स्वास्थ्य संस्थाहरुको प्रकतशत 

- 
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मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

३.६ सामार्िक पररक्षणाः  

स्वास्थ्य सेवाप्रदायक कनकायको नीकत, कनयम, कायाक्रम कायाान्वयन, व्यवहार, स्रोत पररचालनको 

कनयकमतता, पारदकशाता र प्रभावकाररताबारे सेवाग्राही, सेवाप्रदायक र सरोकारवालाहरू सबैको 

िारणाका आिारमा गररने कवशे्लषणात्मक लेखािोखा नै सामाकिक पररक्षण हो । सुशासनका आिारभूत 

पक्षहरूलाई समेटेर आमनागररकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गनुापदाछ भने्न मान्यतामा सामाकिक 

परीक्षणका कवकि र प्रकक्रयाहरू कनिाारण गररन्छ ।  

 

सामार्िक पररक्षण सम्बिी मुख्य कृयाकलापहरूाः  

• सामाकिक पररक्षण सम्बक्लन्ध अकभमूक्लखकरण 

• सामाकिक पररक्षण  

सामार्िक पररक्षणका सुचकहरूको अवस्थााः  
 

ताकलका 34सामाकिक पररक्षणको अवस्था 

सुचकहरू अवस्था 

वाकषाक रुपमा सामाकिक पररक्षण गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको प्रकतशत 0 

सामाकिक परीक्षण कायायोिना कायाान्वयनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको प्रकतशत 0 

 

३.७ स्वास्थ्य सुचना व्यवस्थापन 

३.७.१ स्वास्थ्य व्यवस्थापन सुचना प्रणाली (HMIS) 

स्वास्थ्य व्यवस्थापन सुचना प्रणाली स्वास्थ्य के्षत्रमा कायारत वडा स्तरका मकहला स्वास्थ्य स्वयंसेकवका देक्लख 

केन्द्रस्तर सम्मका स्वास्थ्य संस्थाहरूले आफूले दैकनक रूपमा प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवाहरूको अकभलेख 

तथा प्रकतवेदन गने, तथ्याड्ढको प्रशोिन गने, कवशे्लशण गने र प्राप्त सुचनाको  आिारमा कनणायमा पुगे्न 

प्रकृया हो । यस सूचना प्रणालीमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका अकतररक्त नीकि तथा गैह्रसरकारी के्षत्रवाट 

संचालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई समेत समेकटएको छ । 

 

स्वास्थ्य व्यवस्थापन सुचना व्यवस्थापन सम्बिी मुख्य कृयाकलापहरू 

• नयाँ कनयुक्त भएका तथा पकहला अकभमुक्लखकरण नकलएका स्वास्थ्यकमीहरुका लाकग स्वास्थ्य 

व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (HMIS) तालीम संचालन 

• म्प्ष्क्ि तालीम संचालन स्वास्थ्य संस्थामा स्रोत र सािन (ईन्टरनेट, कम्प्युटर, कमाचारीलाई 

ताकलम) को व्यवस्था गरी DHIS2 लागू   

• स्वास्थ्य संस्थाहरुमा HMIS सम्वन्धी स्थलगत अनुकशक्षण  

• स्वास्थ्य संस्थाहरुमा तथ्याड्ढ प्रमाकणकरण 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िमे्मवारी 

अकिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरुले 

साबािकनक सुनुवाई नगनुा 

अकनबायारुपमा सबैले साबािकनक 

सुनुवाई गनुापने 

सम्बक्लन्धत स्वास्थ्य संस्था तथा पाकलका 
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स्वास्थ्य व्यवस्थापन सुचना व्यवस्थापनका सुचकहरू 

ताकलका 35स्वास्थ्य व्यवस्थापन सुचना व्यवस्थापनको अवस्था 

सुचकहरू अवस्था 

कनयकमत समयमा प्रकतवेदन बुझाउने स्वास्थ्य संस्थाको प्रकतशत १०० 

DHIS2 ताकलम प्राप्त व्यक्लक्त भएको स्वास्थ्य संस्थाको प्रकतशत ७१.४२ 

स्वास्थ्य संस्था आफैले DHIS2 मा प्रकतवेदन गनेको प्रकतशत ८५.७१ 

DHIS2 मासमयमा प्रकतवेदन गनेको प्रकतशत ८९.९ 

 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

 

३.७.२ आपूर्िि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (LMIS) 

आपूकता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले कनकित अवकिमा प्राप्त भएका, कनकासा र खचा गररएका तथा बाँकी 

रहेका औषिी, औिार, उपकरण, सािनहरू लगायतका रसतहरूको सूचना माकथल्लो तहलाई योिना 

तिुामा, अनुगमन तथा मूल्यांकनको लाकग उपलि गराउने तथा प्राप्त सूचनाको कवशे्लषण तल्लो तहसम्म 

उपलि गराउने काया गदाछ ।  

 

 

आपूर्िि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्बिी मुख्य कृयाकलापहररूाः  

• LMIS तालीम संचालन 

• आपूकता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको कनयकमत अनुगमन, कवद्यमान समस्याहरू पकहचान तथा 

कनराकरण 

• स्वास्थ्य संस्थाहरुमा LMIS सम्वन्धी स्थलगत अनुकशक्षण 

 

आपूर्िि व्यवस्थापन सुचना व्यवस्थापनका सुचकहरू 
 

ताकलका 36आपूकता व्यवस्थापन सुचना व्यवस्थापनकोो अवस्था 

सुचकहरू अवस्था 

कनयकमत समयमा प्रकतवेदन बुझाउने स्वास्थ्य संस्थाको प्रकतशत १०० 

eLMIS ताकलम प्राप्त व्यक्लक्त भएको स्वास्थ्य संस्थाको प्रकतशत ३५ 

स्वास्थ्य संस्था आफैले eLMIS मा प्रकतवेदन गनेको प्रकतशत ० 

eLMIS मासमयमा प्रकतवेदन गनेको प्रकतशत १०० 

 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िमे्मवारी 

समय मै ररपोकटाङ्ग नहुनु ताकलमको ब्यबस्था तथा बकत्त तथा 

इन्टरनेटको कनयकमतता हुनुपने 

पाकलका तथा एचएमआइएस सेक्सन 

तथ्यांकको गुणस्तर कायम हुन नसकु्न डाटा भेरीकफकेसन तथा अनसाइट 

कोकचङ्ग संचालन 

स्वास्थ्य सेवा कायाालय तथा पाकलका 
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मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िमे्मवारी 

स्वास्थ्य संस्थाहरूमा eLMIS ताकलम 

प्राप्त व्यक्लक्त नभएको 

eLMIS ताकलम को लाकग पहल गने पाकलका 

 

३.७.४ मािृ मृतु्य िथा पेररनेटल मृतु्य र्नगरानी िथा प्रर्िकायि 

मातृ तथा पेररनेटल मृतु्य कनगरानी तथा प्रकतकाया एउटा स्वास्थ्य सूचना प्रणाली हो िसले मातृ तथा 

प्रररनेटल मृतु्यका कनरूपण गना सककने उपायहरू र कारणाहरूको कनयकमत पकहचान गने, सूचना कदने, 

गणना गने कायाका साथै प्राप्त सूचनाहरूकै प्रयेगबाट भकवषयका सिाकवत मृतु्यहरूलाइ बचाउन गनुा 

पने कायाहरूलाइ समावेश गरेको हुन्छ । िनस्वास्थ्य सुिार गने अभ्यासका लाकग कनगरानीलाइ योिना 

तिुामा कायाान्वयन तथा मूल्याँकन गने अिार पकन हो । कनगरानीबाट प्राप्त प्रमाणको अिारमा बचाउन 

सककने हराक मातृमृतु्य घटाउनु नै मातृ तथा पेररनेटल मृतु्य कनगरानी तथा प्रकतकायाको मुख्य लक्ष्य हो ।  

मािृ िथा पेररनेटल मृतु्य र्नगरानी िथा प्रर्िकृयासम्बिी मुख्य कृयाकलापहरू 

• स्वास्थ्यकमीहरूलाइ ताकलम  

• प्रकतवेदनको लाकग ल्यापटप खररद 

• कायायोिना बनाएको संख्या 

मािृ िथा पेररनेटल मृतु्य र्नगरानी िथा प्रर्िकृयाका सुचकहरू (२०७७/७८) 

आ.ब. २०७७/ ७८ मा यस पाकलका अन्तरगतको भएका मातृ तथा पेररनेटल मृतु्य कनगरानी तथा 

प्रकतकृयाको अवस्था तल ताकलकामा प्रसु्तत गररएको छ ।  
 

 

ताकलका 37मातृ तथा पेररनेटल मृतु्य कनगरानी तथा प्रकतकृयाको अवस्था 

  

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

सुचकहरू अवस्था 

१२ देक्लख ५५ वषाका सुकचत गररएका मकहलाहरूको मृतु्यको संख्या  

स्क्रीकनंग गररएका मृतु्य भएको संख्या  

गभावकत अवस्थामा मृतु्य भएको संख्या  

भवाल अटोप्सी गररएकाको संख्या  

एम्प्च् सकमकतले सकमक्षा गरेका मातृ मृतु्य संख्या  

एम्प्च् सकमकतले सकमक्षा गरेका मातृ मृतु्य मधे्य काया योिना बनाएको संख्या  

काया योिना बनाएको मधे्य कायाान्वयन गररएका संख्या  

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िमे्मवारी 

समयमै सवारी सािनको उपलिता 

नहुनु 

एमु्बलेन्सको सुलभ उपलिता हुनुपने पाकलका 
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३.८ प्रयोगशाला सेवा व्यवस्थापन 

प्रयोगशाला सेवा सम्बिी मुख्य कृयाकलापहरू 

• ताकलम तथा अकभमूक्लखकरण संचालन 

• प्रयोगशाला सामाग्री तथा केकमकल खररद 

प्रयोगशाला सेवाका सुचकहरू (२०७७/७८) 

अ.ब. २०७७/ ७८ मा यस पाकलका अन्तरगतको प्रयोगशालाको सेवा प्रवाह तथा प्रयोगशालाको अवस्था 

तल ताकलकामा प्रसु्तत गररएको छ 
ताकलका 38 प्रयोगशाला सेवाको अवस्था 

सुचकहरू २०७७/७८ 

पाकलकामा भएका प्रयोगशालाहरूको संख्या ५ 

स्वास्थ्य तथा िनसंख्या मन्त्रालयले तय गरेको स्तर अनुसारको प्रयोगशालाहरूको संख्या भएको 

प्रयोगशालाको लाकग कनश्रकचत गररएका कमाचारीको संख्या ५ 

अ.ब. २०७७/ ७८ मा प्रयोगशालामा पररक्षणहरूको र्ववरण 

Haematology Immunology Bio-chemistry Bacteriology Virology 

४२८ ३१७ १४५   

Parasitology Drug Analysis Hormone/Endocrine Histopathology/Cytology Immuno-

Histochemistry 

५१ ० ० ० ० 

 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

३.९ आपुर्िि व्यवस्थापन 

कनिााररत समयताकलका अनुसार कवकभन्न तहहरूमा सामानहरू पररचालन गने प्रकृया नै 

आपूकताव्यवस्थापन हो । आपूकता व्यवस्थापनका महत्वपूणा ६ वटा कसद्धान्तहरू ठीक सामान, ठीक 

पररमाणमा, ठीक स्थानमा, ठीक समयमा, ठीक मूल्यमा र ठीक अवस्थामा । रहेका छन् । स्थाकनय तहका 

स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चाकहने सिूणा सामाग्रीहरूको अपूकता व्यवस्थापन गने किम्मा स्थाकनय तहको रहेको 

छ । 

आपुर्िि व्यवस्थापन सम्बिी मुख्य कृयाकलापहरू 

• औषकि तथा औिार उपकरण खररद तथा ढुवानी 

• कनयकमत अकभलख तथा प्रकतबेदन 

 

 

 

 

 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िमे्मवारी 

ताकलमको ककम ताकलम को व्यवस्थापन गने िन.स्वा.सेवा, प्रदेश सेवा कायालय 
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आपुर्िि व्यवस्थापनको अवस्था 

अ.ब. २०७७/ ७८ मा यस पाकलका अन्तरगतको आपुकता व्यवस्थापनको अवस्था तल ताकलकामा प्रसु्तत 

गररएको छ । 
ताकलका 39आपुकता व्यवस्थापनको अवस्था 

सुचांक अवस्था 

पाकलकाको खररद सकमकत गठन भएको भएको 

पाकलकाले खररद अकिकारी तोकेको र किमे्मवारी प्रदान गररएको भएको 

पाकलकाको एकककृत खररद योिना उपलि भएको नभएको 

पाकलकाको वाकषाक खररद योिना तयार भएको वा नभएको नभएको 

वाकषाक खररद योिना वाकषाक कायाक्रम तथा बिेट कनमााण प्रकक्रयमा पेस भएको वा नभएको नभएको  

औषिी िन्य मालसामान खररद तथा आपुकता व्यवस्थापन सहिीकरण पुक्लस्तका २०७४ उपलि 

भएको वा नभएको 

भएको 

औषिी तथा उपकरण खररद गदाा प्राकवकिक से्पकसकफकेसन स्वीकृत गररएको भएको 

औषिी व्यवस्थापनको राम्रो अभ्यास गरररहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रकतशत ३५.१७ 

आपुकता व्यवस्थापन सम्बन्धी ताकलमा व्यक्लक्त (प्राप्त कक्लम्तमा एक िना)भएको स्वास्थ्य संस्थाको 

प्रकतशत 

२८.५ 

स्वास्थ्य व्यवस्थापन सुचना प्रणाली को लाकग चाकहने टुलहरू उपलिताको अवस्था भएको 

आपुकता व्यवस्थापन सुचना प्रणाली को लाकग चाकहने टुलहरू उपलिताको अवस्था भएको 

गत वषा शुन्य मौज्दात भएका अत्यावश्यक औषिीहरूको संख्या ५ 

 

गि वषि शुन्य मौज्दाि िएका अत्यावश्यक औषाधीहरूको र्ववरण 

शुन्य मौज्दाि िएका औषधीहरूको नाम शुन्य मौज्दाि िएको समय पुिी गने संस्था 

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

Primaquin १ बष स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र 

Zinc प्रथम चौमाकसक स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र 

Cholorahexadine प्रथम चौमाकसक           स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र 

Syp. Paractemaol ६ मकहना स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र 
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मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

३.१० अनुगमन मुल्याङ्कन िथा सुपररवेक्षण 

कायाावनयन गररएका कायाक्रमहरूको उपलिी तथा प्रभावकारीता मापन, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको 

प्रभावकारीताको मापन, सवास्थ्य सेवाको गुणस्तरताको मापन गना स्वास्थ्य सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था 

तथा कमाचारीको अनुगमन तथा मुल्यांकन तथा सुपरीवेक्षण अवश्यकता पदाछ र यो कायाहरू स्थाकनय 

कनकायले केक्लन्द्रय तथा प्रादे्रकशक तहले तयार पारेको कनदेशनहरूको स्थाकनयकरण गरेर कायाान्व्यन गदाछ 

।  

अनुगमन मुल्याङ्कन िथा सुपररवेक्षणसम्बिी मुख्य कृयाकलापहरू 

• अनुगमन भ्रमण 

• अनुगमन चेककलष्ट छपाइ 

अनुगमन मुल्याङ्कन िथा सुपररवेक्षणको अवस्था 

आ.ब. २०७७/ ७८ मा यस पाकलका अन्तरगतको अनुगमन मुल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षणको अवस्था तल 

ताकलकामा प्रसु्तत गररएको छ । 
ताकलका 40 अनुगमन मुल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षणको अवस्था 

सुचकहरू अवस्था 

अनुगमन मुल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षण उपलि भएको भएको 

अनुगमन मुल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षण सकमकत वा उपसकमकत भएको भएको 

पाकलका स्तररय माकसक स्वास्थ्य बैठक बसेको संख्या ५ 

पाकलका स्तररय चैमाकसक स्वास्थ्य बैठक बसेको संख्या भएको 

पाकलका स्तररय वाकषाक स्वास्थ्य सकमक्षा कायाक्रम भएको १ 

कनयकमत तथ्यांक गुणस्तर लेखािेखा गरेको स्वास्थ्य संस्था ५ 

व्यवस्थापककय सुपररवेक्षण गरेको स्वास्थय संस्थाको संख्या ५ 

प्राकवकिक सुपररवेक्षण गरेको स्वास्थय संस्थाको संख्या ५ 

कुनै पकन सुपररवेक्षण नगरेको स्वास्थ्य संस्थाको संख्या २ 

बैठक, लेखािोखा तथा सुपररवेक्षण पिात कायायोिना बनेको  ५ 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िमे्मवारी 

समय मै औषकि खररद तथा आपूकता 

गना नसकु्न 

समय मै औषकि खररद तथा आपूकता 

गनेपने 

पाकलका तथा स्वास््थ सेवा कायाालय 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िमे्मवारी 

अनुगमन मुल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षण 

सकमकत वा उपसकमकत नभएको 

अनुगमन मुल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षण 

सकमकत वा उपसकमकत गठन गने 

स्वास्थ्य शाखा 



  
 

50 
 

साझेदार संस्थाहरु  

यस पाकलकामा रहेकासाझेदार संस्थाहरूको कववरण तल ताकलकामा कदइएको छ । 

ताकलका 41साझेदार संस्थाहरूको कववरण 

संस्था/पररयोिनाको नाम कायि के्षत्र पररयोिनाको समय (साल) प्रार्वर्धक के्षत्र 

स्वास्थ्यको लाकग सक्षम प्रणाली पाकलका सबै िुलाइा २०२२ शुशासन, सेवाको गुणस्तर, मातृ तथा वाल स्वास्थ्य 

सुआहारा पाकलका सबै सेपे्टम्बर २०२२ पोषणमा सुिार र स्वास्थ्य सेवामा पहुच कायाक्रम 

WASH SDG पाकलका सबै िुलाई २०२२ स्वास्थ्य, सरसफाई 

भकारी कायाक्रम पाकलका सबै सेपे्टम्बर २०२३ कबपद बेबस्थापन, उत्पादनमुलक खानेपाकन 

समाबेसी सामुदायीक मानकसक 

कायाक्रम 

पाकलका सबै कडसेम्बर २०२२ मानकसक स्वास्थ्य 
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बराहिाल गाँउपार्लका अन्तगिि स्वास्थ्य संस्था प्रमुखहरूको नामावर्ल िथा सम्पकि  नम्बरहरूाः  

  

बराहिाल गाउँपार्लका स्वास्थ्य शाखामा कायिरि कमिचारीहरूको नामावर्ल िथा सम्पकि  नम्बरहरूाः  

 

 

स्वास्थ्य संस्थाको नाम स्वास्थ्य संस्था प्रमुखको नाम  पद  सम्पकि  नंम्वर 

कुनाथरी स्वा.चौ.  िन ब. बुढा कस.अ.हे.ब ९८४५०१२५३४ 

पोखररकाडा स्वा.चौ. हस्तराि कगरी कस.अ.हे.ब    ९८६८९८३१९९ 

लेखगाउँ स्वा.चौ. गगन देब कगरी ि.स्वा.कन           ९८५८०५१९७२ 

तरंगा स्वा.चौ.               पुणा प्रसाद भट्टराइ हे.अ ९८४५४४८८५१ 

हररहरपुर स्वा.चौ.        महेन्द्र बहादुर खत्री कस.अ.हे.ब ९८४८०४७०१५ 

आिारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तेलपानी १         कनमल कुमार रेग्मी  अ.हे.ब ९८६०६७४५८१ 

आिारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र गाइनेकाड़ा ३ खगेन्द्र रावल अ.हे.ब ९८४९६७३८८१ 

आिारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र कबउरेनी ६ कबिय कुमार चौिरी ि.स्वा.कन ९८४८१३७५२८ 

आिारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र रानीबन ८  अिूान कब.क हे.अ 
९८६८२३०८१० 

आिारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सलैना १० भुबनराि पौडेल अ.हे.ब ९८५८१२१३९६ 

सामुदाकयक स्वास्थ्य इकाई पग्मा राम कुमारी बसे्नत अ.हे.ब ९८६५५४८८६० 

सामुदाकयक स्वास्थ्य इकाई चेपांग राकिका कब.सी अ.हे.ब 
९८४८२३१११३ 

सामुदाकयक स्वास्थ्य इकाई नयाबन पदमा कुमारी वली  अ.हे.ब ९८६८०३७०३७ 

सामुदाकयक स्वास्थ्य इकाई थारी ज्ञनु कुमारी शाही   अ.हे.ब 
९८१९५३४४५४ 

क्र.सं.   नाम  पद  तह/शे्रणी सिका  नम्बर ईमेल कैकफयत  

१ रािु बसे्नत स्वास्थ्य शाखा प्रमुख छैटौ ९८४८०६८८१८ basnetraju477@gmail.com 

 

२ हेमन्त पुरी हे.इ  पाचौ ं ९८५८७५१२३० crzhemant@gmail.com  

३ नारायण भट्टराई कस.अ.हे.व पाचौ ं ९८५८१२०१६६१ bhattrainarayan339@gmail.com 

 

mailto:basnetraju477@gmail.com
mailto:crzhemant@gmail.com
mailto:bhattrainarayan339@gmail.com
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अनुसुची 

 बाकषाक लक्ष्य तथा प्रगकत कववरण  
(अनुसुची २ संग सम्बक्लन्धत) 

 

बिेटउप-कशषाक :          

 cf=a @)&&.&* sf] lg;t{ / z;t{ tkm{sf] aflif{s ah]6 tyf sfo{s|dsf] vr{ laa/0f  

   
 

    

  
cf=a @)&&.&* लनशिड अनुदान िर्ड कॊ 

बावषडक बजेट िथा कायडक्रम  
       बजेट           खर्ड खर्ड % 

1 

महि ा स्िास््य स्ििंयमसेविकािरु  ागी 
सिंर्ार खर्ड  पटक  1 104.4 

              
104,400.00  

            
104,400.00  100% 

2 

सूर्ना सामग्री ,पोष्टर पम्प ेट लनमाडण 
िथा  सिंर्ार खर्ड  पटक  1 54 

                
54,000.00  

              
45,230.00  84% 

3 स्िास््य र्ायरी लनमाडण ३०० थान  थान  300 40 
                
40,000.00  

              
39,324.00  98% 

4 र्मड र्मेट  छपाई िथा स्टेसनरी खर्ड  पटक  1 50 
                
50,000.00  

              
50,000.00  100% 

5 DHIS -2 set up  सामग्री ममडि िथा खररद  पटक  1 335 
              
335,000.00  

            
331,452.00  99% 

6 

प्रयोगशा ा एिंि  स्िास््यकमीिरुका  ागी 
क्षमिा  अलिविरलध गनड विलिन्न 
िाल मिरु सिंर्ा न गनड  पटक  1 100 

              
100,000.00  

              
43,300.00  43% 

7 

COVID  -19 लनयन्रणका  ागी  विलिन्न 
हक्रयाक ापिरु सिंर्ा न  पटक  1 50 

                
50,000.00  

              
50,000.00  100% 
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8 

HIV / AIDS  िथा योनजन्य रोग 
लनयन्रणक  ालग स्कु  स्िास््य लशक्षा , 

िथा  बस्िीस्िरमा जनरे्िना मू क  

कायडक्रम सिंर्ा न िथा उपर्ार  पटक  1 30 
                
30,000.00                              -    0% 

9 आ.ि.०७६/०७७ को िावषकड  सलमक्षा  पटक  1 155.5 
              
155,500.00  

            
140,559.00  90% 

10 

क्षयरोग विरामी खोज पड्िा  
माइक्रोस्कोवप क्याम िथा र्ौमालसक 
रुपमा सलमक्षा कायडक्रम सिंर्ा न पटक  2 60 

                
60,000.00                              -    0% 

11 

स्िास््य आमा समुि सुध्ढीकरण िथा 
SATH विलध   सिंर्ा न कायडक्रम पटक  1 71.1 

                
71,100.00  

              
70,050.00  99% 

12 

rf}dfl;s ;'rgf ;+sng 8f6f e]l/lkms];g 

Pj+ u'0f:t/ ;'wf/sf nflu ;ldIff sfo{s|d       
              
139,600.00  

            
139,600.00  100% 

13 

सामाजजक व्यििार पररििडनक  ागी  
विलिन्न हदिश मनाउने  पटक  2 30 

                
30,000.00                              -    0% 

14 कायडक्रम अनुगमन भ्रमण खर्ड  पटक  2 30 
                
30,000.00  

              
18,600.00  62% 

15 

सस्िास्थ सिंस्थािरुको मालसक रैमालसक , 

र्ौमालसक ,  सूर्ना  सिंक न ,र्ाटा  
िेररहर्केशन एििं गुणस्िर सुधार को  ागी 
सलमक्षा भ्रमण खर्ड  पटक            

16 

गाउँघर जक् लनक िथा खोप जक् लनक 
सिंर्ा न यािायाि  खर्ड  पटक  3 120 

              
120,000.00  

            
119,350.00  99% 
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17 

कुपोवषि बा बाल कािरु ाई पोषण  

पुनडस्थापना केन्र सम्म जानको  ागी 
यािायाि  खर्ड  पटक  1 10 

                
10,000.00                              -    0% 

18 

आधारिूि स्िास््य सेिा केन्र िथा 
सामुदालयक स्िस्थ इकाई सिंस्थागि 
अनुदान रकम  पटक  1 100 

              
100,000.00  

            
100,000.00  100% 

19 lgoldt vf]k 9'jflg vr{ lkmtL{ 9'jflg ;d]t vr{       
                
60,400.00  

              
14,400.00  24% 

20 

स्िस्थ र्ौकीिरु ाई सिंस्थागि सिंर्ा न 
सिंर्ा न अनुदान रकम  पटक  1 250 

              
100,000.00  

              
99,431.00  99% 

21 

अत्यािश्यक औषधी खररद ,न्यानो झो ा 
समिे  पटक  1 500 

              
500,000.00  

            
462,564.00  93% 

22 

औषधी  गायिका सामग्रीको ढुिानी  िथा 
ररप्याहकिं ग र वििरण  गायि गणुस्िर 
सुधारका  ागी सामग्री खररद  पटक  2 50 

                
50,000.00  

              
49,150.00  98% 

23 CHU सिंर्ा न अनुदान रकम       
                
80,000.00  

              
80,000.00  100% 

24 क्यलमक  ररयाजेंि खररद      70 
                
70,000.00  

              
69,945.00  100% 

25 

भ्याजक्सन ढुिानी हर्लिड ढुिानी  समिे 
क्यलमक  ररयाजेंि खररद ढुिानी सहिि 
कायडक्रम  पटक  3 60 

                
60,000.00  

              
60,000.00  100% 

26 

मानलसक रोगक  ागी औषधी  खररद , 

लशविर सिंर्ा न परामशड सेिा िथा 
मानलसक रोगका  ालग सामाजजक 

कायडकिाड पररर्ा न पटक  1 100 
              
100,000.00                              -    0% 
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   लनशिड जम्मा      2500 
          
2,500,000.00  

        
2,087,355.00  83% 

  

cf=a @)&&.&* शसिड अनुदान िर्ड कॊ 
बावषडक बजेट िथा कायडक्रम        बजेट           खर्ड खर्ड % 

1 

स्थालनय ििका स्िास््य र्ौकी,प्रा स्िा के 
र अस्पिा िरुमा कायडरि कमडर्ारीिरुको 
ि ि मििंगी ित्ता पोषाक  गायि अन्य 
प्रशासनीक खर्ड समेि पटक 12 19500 

         
19,500,000.00  

      
16,114,912.00  83% 

2 

आलथडक जस्थलि कमजोर रिेका 
पुनःउपर्ारमा रिेका पी.वब.सी. 
वबरामीिरु ाई उपर्ार अिलधिर पोषण 
खर्ड िथा सम्पकड  परीक्षण पटक 3 12 

                
12,000.00                              -    0% 

3 

उपर्ार केन्रिरुमा आकजस्मक अिस्थामा 
औसलध एििं ल्याब सामाग्री ढुिानी, 
कायडक्रमका  ालग आिश्यक स्टेशनरी, 
ट्या ी सीट  गायिका र्मड र्रमेट 

र्ोटोकपी, कायडक्रमको लनयलमि अनुगमन 
िथा मुल्यािंकन,स्थ गि अनुलशक्षण, 

क्षयरोगका वबरामीको र्ौमालसक कोिटड 
विश्लेषण र ई-हट.वब 
रजजस्टरमाअध्यािलधक पटक 3 150 

              
150,000.00  

            
106,115.00  71% 

4 कम्युलनहट र्ट्स सिंर्ा न खर्ड पटक 1 38 
                
38,000.00                              -    0% 
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5 

कोलिर् १९  गायि विलिन्न 
मिामारीजन्य रोगिरुको रोकथाम, 

लनयन्रण िथा लनगरानीका  ालग 
सरोकारिा ा सँगको अन्िरहक्रया िथा 
RRT, स्िास््यकमी पररर्ा न पटक 1 25 

                
25,000.00  

                
4,700.00  19% 

6 

पाल का स्िरमा स्िास््य सिंस्थािरुको 
मालसक सूर्ना सिंक न, िेररहर्केशन एििं 
गुणस्िर सुधार साथै र्ौमालसक एििं 
बावषडक सलमक्षा पटक 1 100 

              
100,000.00                              -    0% 

7 

पाल कास्िरमा खोप र सरसर्ाई प्रिद्र्धन 
कायडक्रमको सलमक्षा, सकू्ष्मयोजना 
अध्यािलधक र पाल का खोप समन्िय 
सलमलिको अलिमुजखकरण समेि पाल का 
स्िरमा २ हदन, िर्ा खोप समन्िय 
सलमलिको स्िास््य सिंस्था, िर्ा सिरमा 
अलिमुजखकरण १ हदन िथा पणूड खोप 
सुलनश्चििाको  ागी घरधुरी सर पटक 1 200 

              
200,000.00  

            
200,000.00  100% 

8 

बाह्य खोप केन्र बाट गुणस्िररय खोप 
सेिा प्रदान गनड खोप केन्रमा 
ब्यिस्थापनको  ालग र्लनडर्र ब्यिस्था, 
सम्बजन्धि िर्ा खोप समन्िय सलमलि 

मार्ड ि ियारी एििं खररद, ३००० खोप 
केन्रमा प्रलि खोप केन्र रु १०००० दर े, 
कजम्िमा टेि  १, कुसी १ र सानो बेञ्र् १ 
र िाि पटक 1 40 

                
40,000.00  

              
40,000.00  100% 
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9 

समुदायमा आधाररि निजाि लशशु िथा 
बा  रोगको एकीकृि व्यिस्थापन (IMNCI) 

कायडक्रम सलमक्षा िथा स्िास््य 
सिंस्थािरुमा onsite coaching पटक 3 100 

              
100,000.00  

              
20,350.00  20% 

10 पोषण कायडक्रम पटक 1 1060 
           
1,060,000.00  

            
961,842.00  91% 

11 

माि ृिथा निलशशु कायडक्रम अन्िगडि 
आमा सरुक्षा, गिडििी उत्प्रेरणा सिेा, न्यानो 
झो ा र लनशुल्क गिडपिन कायडक्रम पटक 1 1101 

           
1,101,000.00  

        
1,100,315.00  100% 

12 माि ृिथा निलशशु कायडक्रम पटक 3 899 
              
899,000.00  

            
690,440.00  77% 

13 

राविय महि ा स्िास््य स्ियिंसेविका 
कायडक्रम (पोशाक प्रोत्सािन, यािायाि खर्ड, 
िावषडक सलमक्षा गोष्ठी र हदिस मनाउने 
खर्ड समेि) पटक 3 1300 

           
1,300,000.00  

        
1,290,090.00  99% 

14 

वबद्या य स्िास््य लशक्षा, आमा समूि िथा 
स्थानीय ििमा स्िास््यका  ालग 
सामाजजक व्यििार पररििडन प्रिध्दडन 
अलियान पटक 1 100 

              
100,000.00                              -    0% 

15 

विलिन्न सरुिारोग, नसने रोग, जुनोहटक, 

मानलसक स्िास््य सम्बजन्ध अन्िरहक्रया 
कायडक्रम िथा हदिसिरु (Hypertension, 

Diabetes, COPD, Cancer Days, आत्मित्या 
रोकथाम हदिस, मानलसक स्िास््य हदिस, 

अल्जाईमर हदिस, रेवबज हदिस, विश्व 
औ ो हदिस) मनाउने पटक 1 125 

              
125,000.00  

                
5,900.00  5% 
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16 

आधारिूि िथा आकजस्मक सेिाको  ालग 
औषलध र स्िास््य सुरक्षा सामग्री (PPE 

बािेक) खररद िथा औषलध  गायिका 
सामग्रीको ढुिानी िथा ररप्याहकिं ग र 

वििरण  पटक 2 1465 
           
1,465,000.00  

        
1,448,673.00  99% 

17 

स्िास््य र्ौकीको न्युनिम सेिा मापदण्र् 
कायडन्ियन, सुहरढीकरण िथा सलमक्षा 
(स्िास््य र्ौकीको न्युनिम सेिा मापदण्र् 
कायडक्रमको सलमक्षा ) पटक 3 200 

              
200,000.00                              -    0% 

18 

आधारिूि िथा आकजस्मक सेिाको 
सुलनश्चििका  ालग औषधीको आपूलिड र 

उपयोग, सम्िजन्ध कायडक्रमिरुको अनुगमन 
िथा मूल्याङकन (अनुगमन मुल्याङ्कन 
िथा कायडक्रम कायाडन्ियन भ्रमण खर्ड) पटक 3 75 

                
75,000.00  

              
74,940.00  100% 

19 

विरामीको  ालग ओ.वप.हर्.हटकट (कािडन 
कपी सहििको ) छपाई पटक 1 80 

                
80,000.00  

              
79,439.00  99% 

20 

स्थानीय िि लिरका स्िास््यकमीिरु, 

म.स्िा. स्िय.से. का  ालग आधारििू िथा 
आकजस्मक सेिा अन्िगडि आँखा, नाक, 

कान, घाटी िथा मुख स्िास््य सम्िजन्ध 
प्राथलमक उपर्ार बारे अलिमुजखकरण / 
िाल म पटक 1 80 

                
80,000.00                              -    0% 
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21 

औ ो िथा का ाजार मािामारी िुने 
के्षरको छनौट गरी वबषाहद छकड ने 

(रेस्पोन्सीि स्प्रेइङ समिे), हकटजन्य रोग 
लनयन्रण कायडक्रमको अनुगमन एिम ्

मूल्याङ्कन िथा हकटजन्य रोग 
लनयन्रणका  ालग बिुलनकाय अन्िरहक्रया 
गने पटक 1 30 

                
30,000.00                              -    0% 

22 

स्िास््य सिंस्था निएका िर्ािरूमा 
आधारिूि स्िास््य सेिा केन्रिरुको 
सिंर्ा न खर्ड पटक 3 2500 

           
2,500,000.00  

        
2,454,000.00  98% 

23 

पशपुिंक्षी आदीबाट िुने ईन्रु्एन्जा, बर्ड फ् ,ु 

AMR, लसवष्टसकोलसस, टक्सोप् ाज्मोलसस 
आहद विलिन्न सरुिारोग सम्बजन्ध 
रोकथाम िथा लनयन्रणका  ालग सरे्िना 
कायडक्रम पटक 1 20 

                
20,000.00                              -    0% 

  शसिड जम्मा      29200 
        
29,200,000.00  

      
24,591,716.00  84% 

   लनशिड जम्मा      2500 
          
2,500,000.00  

        
2,087,355.00  83% 

   जम्मा    
        
31,700,000.00  

      
26,679,071.00  84.16110726 
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िल्पिरहरू: 

 

 

    

Immunization 

 

Immunization 

Day Celebration 

 

IP Training 


