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प्रदेश सरकार 
Provincial Government 

सुदूरपश्चिम प्रदेश 
Sudur Pashchim Province 

समाश्चिक श्चिकास मन्त्रालय 
Ministry Of Social Development 

पत्र संख्या  

च .न .     श्चमश्चि २०७६ /०८ /०३  

   

       मन्तव्य 
 

नेपालकोसंश्चिधान (२०७२ )िाट श्चनश्चदिष्ट कानूनको श्चसद्धान्त िथा लोकिान्त्रन्त्रक मूल्य मान्यिामा आधाररि 

समाििादप्रश्चि प्रश्चििद्ध रही “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली”  को राश्चष्टि य नारालाई साथिक िुल्याउनका श्चनन्त्रि प्रदेश 

सरकार  ,सुदूरपश्चिम प्रदेश ,समाश्चिक श्चिकास मन्त्रालय समू्पर्िसुदूरपश्चिम िासीहरुको पहुँचमा गुर्स्तरीय स्वास्थ्य 

सेिा प्रिाह गनि प्रश्चििद्ध छ। हाम्रो मन्त्रालय अन्तगििको महत्वपूर्ि र संिेदनशील पक्ष िथा संश्चिधान प्रदत्त आम 

नागररकको मौश्चलक अश्चधकारको रुपमा रहेको स्वास्थ्य के्षत्रको समग्र न्त्रथथश्चिलाई समािेश एिं श्चिशे्लषर् गरर स्वास्थ्य 

श्चनदेशनालयले आ  .ि .२०७५ /२०७६ को प्रादेश्चशक िाश्चषिक स्वास्थ्य प्रश्चििेदन प्रकाशन गनि गई रहेकोमा सोको उच्च  

थ आभार प्रकट गनि चाहन्छुमुल्याङ्कन गदै हषिका सा |  

यस सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य सेिाको दोस्रो िाश्चषिक प्रश्चििेदनले नौ ं िटै श्चिल्लाहरुका स्वास्थ्य सेिाका 

प्रमुख गश्चिश्चिश्चधहरु  ,िििमान अिथथा ,प्राप्त उपलब्धीहरु ,समस्या र चुनौिीहरुका साथसाथै अिसरहरु लाई उिागर 

गरेको छ  |श्चििेदन स्वास्थ्य के्षत्रका नीश्चि श्चनमाििायो प्र ,व्यिथथापक ,श्चनर्ाियककिाि ,योिनाकारहरु ,अनुसन्धानकिाि र 

श्चिद्यााथी आश्चदको लाश्चग पश्चन उपयोग श्चसद्ध हने श्चिश्वास  श्चलएको छु  |का स्वास्थ्य कायिक्रमका श्चिगि श्चिन िषि

सूचकहरुलाई िुलना गरी हेदाि केश्चह सूचकहरू सन्तोषिनक रहेिापश्चन केही सुचकहरुको खस्कदो क्रमले अश्चभलेख 

िथा प्रश्चििेदनको समस्याका साथै थथानीय िहको क्षमिा अश्चभिृदीको महत्वलाई औल्याएको देन्त्रखन्छ| 

स्वास्थ्य सिैको नैसश्चगिक अश्चधकार िथा अश्चि संिेदनशील श्चिषय भएकोले स्वास्थ्य सेिा प्रिाहलाई गुर्स्तरीय ,

यािउनको साथै स्वास्थ्यका के्षत्रमा अश्चहलेसम्म प्राप्त गरेका उपलन्त्रब्धहरुको िगेनाि सििसुलभ िनाई सिैको पहुँचमा पु

गनुि र राज्यले हस्ताक्षर गरेका अन्तराश्चष्टि य प्रश्चििद्धिा र श्चदगो श्चिकासका लक्ष्यमा पुग्न अश्चहलेको चुनौिी रहेको छ  |

यसका श्चनन्त्रि संश्चिय सरकार ,प्रदेश सरकार र थथानीय सरकार िीच समन्वय र सहकायिको अभाि देन्त्रखएको छ 

िसका लागी सरोकारिाला सिैले  हािेमालो गदै अश्चि िढ्नु पने देन्त्रखन्छ | 

अन्त्यमा  ,सुदुरपश्चिम प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य अिथथालाई यो थथानमा पुयािउन सहयोग गनुि हने समू्पर्ि मश्चहला स्वास्थ्य 

स्वयं सेिकहरु ,कमिचारी श्चमत्रहरुस्वास्थ्यकमी र अन्य  ,सरोकारिालाहरु ,दािृ श्चनकायहरु ,थथानीय सरकार ,प्रदेश 

सरकार र संिीय सरकार लाई  धन्यिाद ज्ञापन गदै यस प्रदेशको स्वास्थ्य अिथथालार्ि अझ प्रभािकारी िनाउनका 

लाश्चग  सहयोग र  सहकायिको अपेक्षा श्चलएको छु ।  

          

       मा  .सुिेदीकृष्णराि  

        मन्त्री 

 

मा  .श्री कृष्णराि सुिेदी  

Hon.  Krishnaraj Subedi 

श्चनश्चि सश्चचिालय 

Personal  Secreteriat 

धनगढी कैलाली, नेपाल 
Dhangadhi-Kailali, Nepal 
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प्रदेश सरकार 

सुदूरपश्चिम प्रदेश 

सामाश्चिक श्चिकास मन्त्रालय 

 
पत्र संख्या  

च .न .      

 

आभार 

  

 स्वास्थ्य श्चनदेशनालयले दोस्रो प्रादेश्चशक िाश्चषिक स्वास्थ्य प्रश्चििेदन प्रकाशन गनि लागेकोमा म अत्याश्चधक 

खुशी छु । यस प्रश्चििेदनले स्वास्थ्य सेिा प्रिाहको कभरेि  ,गश्चिश्चिश्चधहरुमुख्य  ,प्रगश्चि , अिथथा र 

चुनौश्चिहरुलाई समेटेको छ ।यो श्चिसृ्ति प्रश्चििेदन सरकारी  ,गैर सरकारी स्तरिाट स्वास्थ्य सेिा सुधारमा 

श्चनरन्तर गरेका प्रयासको पररर्ाम हो । 

मलाई आशा छ  ,यो प्रश्चििेदनले स्वास्थ्य कायिक्रमहरुको योिना ियार गनि ,कायािन्वयन ,अनुगमन िथा 

कन गनि र समग्रमामुल्यां  स्वास्थ्य के्षत्रमै सुधार ल्याउन उले्लखनीय भुश्चमका खेल्ने छ । 

यस अिसरमा म समू्पर्ि मश्चहला स्वास्थ्य स्वयं सेिकहरु  ,स्वास्थ्यकमी ,स्वास्थ्य कायािलय एिं अस्पिालका 

मा धन्यिाद श्चदन चाहनप्रमुख र अन्य कमिचारीहरुले अनिरि प्रभािकारी स्वास्थ्य सेिा श्चदर्िरहनु भएको ा्छु 

।समू्पर्ि श्चिकास साझेदार संथथाहरु र श्चनिी के्षत्रलाई स्वास्थ्य सेिा प्रिाह र सुधारमा योगदान पु -याए िापि 

धन्यिाद श्चदन चाहन्छु ।म प्रदेश सरकार र थथानीय सरकारहरु प्रश्चि स्वास्थ्य के्षत्रमा सुधार ल्याउन श्चनरन्तर 

योगदान ,लाश्चग हाश्चदिक कृिज्ञिसमन्वय र सहकायिको ाा व्यक्त गदिछु । 

अन्त्रन्तममा स्वास्थ्य श्चनदेशनालय र यो प्रश्चििेदन ियार गनि योगदान पुयािउने समू्पर्िलाई हाश्चदिक आभार 

सश्चहि कृिज्ञिा ज्ञापन गदिछु । 

 

 

 

        …………………….. 

        िेिराि पाणे्ड 

         सश्चचि 

 

 

इमेल mosdkailali07@gmail.com 

टोल फ्रि न+= १६६०९१५५५६३ 

फोन न ०९१ ५२४५६३, ०९१ ५२६५०४  

एक्टेन्सन न  ५२५००९  

फ्याक्स न   ०९१ ५२७१६८  

कैलाली नेपाल 
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देश सरकार 

सुदरूपश्चिम प्रदेश 

सामाश्जक ववकास मन्त्रालय 

स्वास््य ननरे्दशनालय 

राजपुर , डोिी 
पर संखयााः ०७६।७७ 

ि न 

कृतज्ञता 

 

आश्चथिक िषि २०७५।७६ मा सम्पाश्चदि श्चिषय िसु्तमा आधारीि रहेर प्रदेश िाश्चषिक स्वास्थ्य प्रश्चििेदन  (Provincial 

Annual Health Report) प्रकाश्चशि गनि पाउुँदा गौरिान्त्रन्वि महशुस भएको छ ।यो प्रश्चििेदनले श्चिशेषि मुख्य 

स्वास्थ्यका उपलन्त्रब्धहरु  ,समस्या एिं चुनौश्चि र भाश्चि कायिश्चदशाको लाश्चग सुझािहरु समेश्चटएको छ ।  

प्रश्चििेदनमा समािेश गररएका िथ्याङ्क एिं िानकारीहरु श्चनयश्चमि स्वास्थ्य व्यिथथापन सूचना प्रर्ाली  ,श्चिश्चभन्न सिेक्षर् ,

खोिपटिाल ,।यो प्रश्चििेदन श्चिसृ्ति एिं  प्रादेश्चशक िाश्चषिक स्वास्थ्य सश्चमक्षा िथा छलफल आश्चद श्रोििाट श्चलर्िएको हो

समग्र रुपमा श्चिश्व स्वास्थ्य संगठन ले श्चनधािरर् गरेका स्वास्थ्य प्रर्ालीका छ िटा आधार स्तम्भमा आधाराीि छ 

।मलार्ि आशा छ श्चक यो प्रश्चििेदनले पाठकिगिलार्ि सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य अिथथा  ,समस्या एिं चुनौश्चिका 

उने छ ।यो प्रश्चििेदनले समसामश्चयक स्वास्थ्यका मुद्धाहरु िसै्त श्चकशोर श्चकशोरी स्वास्थ्यिारेमा िान्न सहयोग पुयाि ,

सडक दुििटना ,सेिामा पहच ,प्रदेश र स् थाश्चनय स्तरिाट पहल गरीएका ििेट िथा कायिक्रमहरुलार्ि पश्चन उठान 

गररएको छ ।  

प्रदेशमा स्वास्थ्यको के्षत्रमा अहोरात्र खटेर गुर्स्तरीय स्वास्थ्य सेिा प्रिाह गनुिहने मश्चहला स्वास्थ्य स्वयं सेश्चिका र  

समू्पर्ि स्वास्थ्यकमीहरुलार्ि धन्यिाद श्चदन चाहन्छु । सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य अिथथालार्ि माश्चथ उठाउन र 

गुर्स्तरीय स्वास्थ्य सेिा प्रिाहमा उले्लखश्चनय भुश्चमका श्चनिािह गनुि भएकोमा स्वास्थ्य कायािलयका प्रमुख  ,अस्पिाल 

प्रमुख ,आयुिेद स्वास्थ्य सेिा प्रमुख ,गाउुँपाश्चलका ,नगरपाश्चलका एिं उप महानगर पाश्चलकामा कायिरि स्वास्थ्य 

संयोिक र उप स्वास्थ्य संयोिक साथै अन्य स्वास्थ्यकमीहरुलार्ि श्चिशाेष धन्यिाद व्यक्त गदिछु र आगामी श्चदनमा 

पश्चन सोही अपेक्षा राखेको छु ।  

अन्तमा यस प्रदेशमा कायिके्षत्र िनार्ि काम  गरीरहनु भएका श्चिकास साझेदार संथथाहरु र यो प्रश्चििेदन लेखनमा 

सश्चक्रय योगदान पुयािउनु हने समू्पर्ि व्यन्त्रक्तहरुलार्ि धन्यिाद श्चददै यो प्रश्चििेदन आगामी स्वास्थ्यका िसु्तपरक योिना 

श्चनमािर्मा  ,थथाश्चनय ,श्चिय सरकारप्रदेश र सं  श्चिच समन्वयात्मक के्षत्रमा सहयोग पुयािउने अपेक्षा समेि राखेको छु ।  

 

 
……………………….. 

डा गुर्राि अिथथी 

श्चनदेशक 

 

"स्वच्छ, सवल, भेदभाव रहित समाज, गुणस्तरीय स्वास््य सेवा सुदरूपश्चिम प्रदेशको आवाज" 

 

 

फोन न ०९४-४४०१२०,०९४- ४४००६२ 

र्इमेलाःphdnseven@gmail.com 
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त्य ताललका (Fact Sheet) 

सुर्दरूपश्चिम प्ररे्दश का प्रमूख स्वास््य सूिकाांकहरु 

कायषक्रम सूिक/ अवधी 073/74 074/75 075/76 

राश्
रि

य 
खो

प 
का

यइक्र
म 

१ वर्इ मुतनका बिससजी खोप पाउने िालिासलकाको  % 87 87 84 

१ वर्इ मुतनका डी पी दि िेस्रो मारा खोप पाउने िालिासलकाको % 85 83 82 

१२ देखख २३ मदिना सम्मका िालिासलकािरु ले दादरूा रूिेला खोप पाएको % 61 70 75 

TD2 & TD2+ खोप पाएका िर्इविी मदिलािरुको % 65 64 63 

बिससजी Vsदादरुा ड्रप आउि दर  2 6 1 

पेन्त्िा १ Vs पेन्त्िा ३ ड्रप आउि दर 2 5 3 

पेन्त्िा खोपको खेर जाने दर  23 22 25 

दादरुा खोपको खेर जाने दर  52 51 51 

दिडी खोपको खेर जान ेदर  35 35 38 

पो
र्ण

 

०-२३ मदिना का िालिासलकािरुको िदृ्गि अनुिमन % 77 73 72 

०-२३ मदिना का िदृ्गि अनुिमन िररएका िालिासलकािरु मध्ये कम िौल 
र्एका िालिासलकािरु % 

10 8 7 

स्वास््य संस्थामा कम जन्त्म िौल (low birth weight <2.5kg) र्एका सशश ु% 8 9 11 

०-२३ मदिना का िालिासलकािरुको औसि िदृ्गि अनुिमन पिक 4 4 5 

SAM र्एका िच्िािरुको तनको िुने दर  % 88 80 61 

C
B

IM
N

C
I 

२ मदिना मुतनका दिाइ र्एका बिरामी िच्िा मध्ये  PSBI को % 16 16 14 

 PSBI र्एका िच्िािरुले  Gentamicin को पुरा मारा पाएको % 60 53 55 

पााँि िर्इमुतनका िच्िािरुमा झाडापखाला incidence rate (प्रति िजार मा) 697 648 625 

पााँि िर्इमुतनका िच्िािरुमा स्वासप्रचवास (ARI) को Incidence(प्रति िजारमा) 992 963 930 

पााँि िर्इमुतनका िच्िािरुमा pneumonia को Incidence दर  (प्रति िजारमा) 170 130 110 

झाडापखाला र्एका पााँि िर्इमुतनका िच्िािरुलाई श्जंक र ओ आर एस उपिार 
िररएको % 

94 98 94 

तनमोतनया र्एका नयााँ िच्िािरु मध्ये कडा तनमोतनया र्एका िच्िा % 0.33 0.23 0.24 

स ुर
क्षि

ि 
मा
ित्

व 

स्वास््य संस्था मा कश्म्िमा पतन एकपिक िर्इजाि िराउन ेमदिला को % 92 93 90 

िर्ाइवस्थामा १८० आईरन िक्की पाउने मदिला को % 52 51 68 

प्रोिोकल अनसुार (४, ६, ८ र ९ मदिनामा) िर्ाइजाि िराउने मदिला % 55 55 58 

संस्थािि सुत्केरी % 68 69 71 

४५ ददन को लागि आईरन िक्की पाएका सतु्केरी मदिला % 56 54 56 

Met need for emergency obstetric care 6 6 6 

पर
रव

ार 
यो
जन

ा 

प्रजनन ्उमेरका मदिलािरु मध्ये पररवार योजनाका नया प्रयोिकिाइ % 17 16 15 

सुरक्षिि िर्इपिन सेवा सलने २० वर्इ मुतनका मदिला को अनुपाि (%) 7 8 6 

पररवार तनयोजन सािन प्रयोिकिाइ दर (CPR) 41 39 39 

डडपो का लिािार प्रयोिकिाइ संखया   44286 41776 42947 

IUCD का लिािार प्रयोिकिाइ सखंया   12139 13116 13051 

Implant  का लिािार प्रयोिकिाइ संखया   33062 37465 41539 

Pills  का लिािार प्रयोिकिाइ संखया   21474 19935 19504 

औ लो
 

औलो उच्ि जोखखममा रिेका श्जल्लािरुमा िावर्इक रक्ि नमनुा पररिण दर 1.6 4.6 1.5 
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सुर्दरूपश्चिम प्ररे्दश का प्रमूख स्वास््य सूिकाांकहरु 

कायषक्रम सूिक/ अवधी 073/74 074/75 075/76 

औलो  annual parasite incidence (per 1000) 0.25 0.29 0.16 

कुर
ठर

ोि
 

प्रति दश िजार जनसंखयामा कुरठरोि incidence दर  0.64 0.89 0.76 

कुरठरोिको नया केश पत्ता लाग्न ेदर  6 9 8 

िय
रोि

 

सिै खाले िीिी केशमा Case notification rate (CNR) 120 118 111 

दिाइ र्एका नया ियरोिका बिरामी सखंया   2680 2616 2601 

खकार रूपांिरण दर (PBC new TB cases) 83 80 84 

ियरोिको उपिार सफलिा दर  85 89 79 

एिआर्
र्ी 

एि आर् र्ी पररिण िररएका िर्इविी मदिलािरु % 75 80 77 

ओ
वप
डी 

िथ
ा 

अस्
पि

ाल
 जम्मा जनसंखयामा ओवपडी मा आएका नयााँ बिरामी % 71 72 72 

अस्पिालमा बिरामीको औसि िसाई )ददन(  2.6 2 2.5 

जम्मा आकश्स्मक सेवा सलने बिरामी सखंया  134471 133613 131998 
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कायषकारी साराांस 

पररिय  

यस प्रतिवेदनमा बििि तिन आ.ि मा सम्पन्त्न र्एका कायइक्रमिरुको ि्यांक र िि आ.ि मा सिंासलि 
कायइक्रमिरुको सुक्ष्म समीिा का साथै कायइक्रमका सफलिा , सम्पन्त्न िदाइका िुनौिी र सुिारका उपायिरु 
प्रस्िुि िररएको छ । प्रतिवेदन स्वास््य ब्यवस्थापन सूिना प्रणाली; अस्पिालिरु, स्वास््य कायाइलयिरु र 
आयुिेद औसिालय/केन्त्रिरुले िावर्इक ससमिा िोरठीमा प्रस्िुि िररएका प्रस्िुतिकरणिरुलाई समेि आिार 
िनाएर िनाईएको छ।साथै यस िर्इ देखख िावर्इक प्रिति प्रतिवेदन नेपालीमा लेख्न ेप्रयास समेि िररएको छ 
। 

प्रनतवेर्दनको अवस्था 

प्रत्येक श्जल्लािरुको माससकरुपमा स्वास््य सस्थािरुले ददने प्रतिवेदन आिारमा आ.व.२०७५/७६ मा  समग्र 
प्रदेश स्वास््यको  िावर्इक प्रतिवेदनको अवस्था ९९.२ प्रतिशि, मदिला स्वयमसेबिकाप्रतिवेदन ९४.६ 
प्रतिशि, खोप केन्त्रिरुको माससक प्रतिवेदन९८.३ प्रतिशि र  िाउिर श्क्लीतनक प्रतिवेदन ९६.३ प्रतिशि 
रिेको छ । 

राश्रिय खोप कायषक्रम 

आ ि २०७५/७६ मा BCG, Penta-3र MR-2, खोपको कर्रेज क्रमसाः ८४ %, ८२%र ७५ % रिेको छ ।सुदर 
पश्चिम प्रदेशको खोप कायइक्रमको समग्र अवस्था िि आ.व. कै िारािारीमारिेको छ। यस्िै िर्इविी 
आमालाई ददेने खोप Td र Td2+ को कर्रेज ६३ % रिेको छ जुन िि अगथइक िर्इ र्न्त्दा १ % ले ििेको 
देखखन्त्छ। 

बिससजी खोप लिाएको िच्िा दादरुा खोप लिाउदा सम्मिुने ड्रप आउि १ % मार रिेको छ जुन िि 
आगथइक िर्इ र्न्त्दा ५ % ले ििेको देखखन्त्छ । यस्िै Penta-1 बिरुद्ि Penta-3 को ड्रप आउि दर३ % रिेको 
छ जुन िि आ ि र्न्त्दा २ % ले ििेको छ । यस्िै खोपको खेर जाने दर िेदाइ डडपीिी दिपबि दिविि आ. 
ि. र्न्त्दा ३  % ले िढेर २५ %पुिेको छ र  दादरुा रुवेलाको खेर जाने दर  बििि दरु् आ.व.मा ५१ % नै 
रिेको छ । िर्इविी आमालाई ददेने Tdखोप को खेर जाने दर ३८ % रिेको छ जुन िि िर्इ र्न्त्दा ३ % ले 
िढेको छ । 

पोर्ण कायषक्रम 

प्रदेशको दईु िर्इ मुतनका िच्िािरुको िदृ्गि अनुिमनको कर्रेज िि आ ि को  ७३ प्रतिशि िाि ७२ 
प्रतिशि र्एको छर्नेऔर्िमा िच्िाको िदृ्गि अनुिमन ५ पिक  मार रिेको छ यस्िै िर्इविीमदिलाले 
िर्इविी र्ए देखख सुत्केरी र्ए सम्म सेवन िने १८० आर्रन िक्कीको बििरण दर िि आ.व.को  ५१ 
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%िाि िदृ्दी र्र् यस आ ि  मा ६८ %पुिेको छ।यस्िै सुत्केरी र्ए पचिािको अवस्थामा सेवन िने 
आर्रन िश्क्कको सेिन  दर ५५.८ % रिेको छ,  जनु िि आ.व.को िुलनामा १.७ % ले िुद्गि र्एको 
देखखन्त्छ । 

समुर्दायमा आधाररत नव्ातलशशु तथा बालरोगको एकककृत ब्यवस्थापन कायषक्रम   

पांि िर्इमुतनका ववमारीिरु िच्िािरुमा तनमातनया िुनेको दर यस  आ.व.मा प्रतििजारमा ११० रिेको छ 
जुन िि आ ि मा  १३० प्रतििजारमा रिेको गथयो । तनमोतनया र्एकािरुमध्ये जदिल तनमोतनया 
र्एकािरु ०.२४ % मार रिेको छ । यस्िै झाडापखालाको दर िि आ ि को प्रतििजारमा ६४८ िाि ििी 
प्रतििजारमा ६२५  जना मार  रिेको छ। झाडापखालाका बिमारीिरुमध्ये श्जवनजल र श्जड्ढ िक्कीिाि 
उपिार िरीएको प्रतिशि ९४ रिेको छ जुन िि िर्इ र्न्त्दा ४ प्रतिशिले ििेको देखखन्त्छ ।  

सुरक्षीत माततृ्व कायषक्रम   

यस आगथइक िर्इमा जुनसूकै समयमा कम्िीमा एक पिक िर्इजाि िराउने िर्इविीमदिलािरु ९० प्रतिशि 
रिेको छ । जवकी प्रािोकल अनुसार िारपिक िर्इजाि िराउने िर्इविी आमािरु ५८ % मार रिेको छ । 
जुनूसकै समयममा िर्इ जाि िराउने िर्इविी आमािरुको र्न्त्दा प्रोिकल अनसार  िर्इजाि िराउने संखया 
तनकै कम रिेको छ।सस्थािि प्रसिीिुने िर्इविी आमािरु ७१ प्रतिशि रिेका छन जुन िि आ.व. को 
िुलनामा  २ % ले िढेको छ ।सस्थािि प्रसुिी िने िर्इविी आमािरु मध्ये दि प्रसुिीकमीिाि प्रसुिी 
िराईएका आमािरु  ६२ % रिेको छ जुन िि आ.व. र्न्त्दा२ % ले िदृ्गि र्एको देखखन्त्छ ।  

पररवार ननयो्न कायषक्रम  

पररवार तनयोजनका आितुनक सािनिरुको प्रयोि दर को अवस्था आ.व २०७३/०७४ मा ४१% रिको गथयो 
र्ने िि दरु् आ.व िरु (२०७४/०७५ र २०७५/७६) मा ३९% रिेको देखखन्त्छ। सवै श्जल्लािरुको 
िुलनामाकैलाली श्जल्लामा  पररवार तनयोजनका आिुतनक सािनिरुको प्रयोि दर िढी (४३%) रिेको 
छ।दास्रोमा कन्त्िनपर(४०%) र  सवर्न्त्दाकम प्रयोि दर अछामश्जल्लाको (२९%) रिेको छ। 

महहला स्वास््य स्वयम सेववका कायषक्रम  

प्रदेश र्ररमा ६०४२ मदिला स्वास््य स्वयमसेवकिरुल े  समुदायमा ववसर्न्त्न  सेवािरु ददर् रिेका छन 
।प्रत्येक मदिनामा सेवा ददएर प्रतिवेदन ददने िरेकोमा यस  आ.व.मा ९४.६ % ले मारै प्रतिवेदन पेशिरेको 
देखखन्त्छ जुन िि आ ि को िुलनामा ३.७ % ले िदृ्गि र्एको िो ।प्रत्येक मदिला स्वयम सेवकल े
औसिमा ४० जनालाई प्रति मदिनामा  सेवा ददएको देखखन्त्छ ।यस्िै स्वास््य आमा समुिको िैठक ९७.७ 
%  सन्त्िालन िरेको देखखन्त्छ । 

गाऊघर क्लीननक  
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सुदरूपश्चिम प्रदेशमा रिेका जम्मा िाउिर क्लीतनकिरुमध्ये आगथइक िर्इ २०७५/०७६ मा ९६.३ प्रतिशि मार 
सन्त्िालनमा रिेको देखखन्त्छ र्ने प्रति  िाउिर क्लीतनक सन्त्िालन िदाइ औसिमा २४ जनालाई सेवा 
ददएको अवस्था रिेको छ । 

क्षयरोग ननयन्त्रण कायषक्रम  

सूदरु पश्चिम प्रदेश सर्र जम्मा ४२७ डट्स केन्त्र,१०६ माईक्रोस्कोपीक केन्त्र, ५ विा श्जन एक्सपिइ केन्त्रर 
४ डी . आर. केन्त्र  िाि सेवा सन्त्िालन र्ई रिेको छ ।आ.ि. २०७५/७६ मा ियरोिको उपिार सफलिुने 
दर७९ %र िि आ ि मा यो दर ८९ % रिेको गथयो।ियरोिको केस नोिीफीकेसन दर आ.व. २०७४/७५मा 
११८  रिेकोमा यस आ ि मा १११ मार रिेको छ । आ.व.२०७५/७६ मा नया ियरोिीिरु २,६०२ रिेका छन 
र्ने िि आ.व. मा  मा जम्मा २,६१६ जना नया बिमारी दिाइ र्एका गथए । 

कुरठरोग ननयन्त्रण कायषक्रम 

सुदरुपश्चिम प्रदेशमा २ विा कुरठरोि रेफरल सेन्त्िर(पिाडी श्जल्लािरुका लागि डडेल्िुरा, कैलाली र 
कञ्िनपुरका लागि सेिी प्रादेसशक अस्पिाल) रिेका छन। आ.व २०७४/७५ मा कुरठरोि वप्रर्लेन्त्स रेि 
०.८९गथयो र्ने यस  आ.व.मा ०.७६ रिेको छ।आ.व २०७५/७६ मा अछाम श्जल्लाको वप्रर्लेन्त्स सिैर्न्त्दा 
िढी(१.५५) रिेको गथयो। 
यौन रोग तथा एि आइभी एडस ्ननयन्त्रण कायषक्रम  

सुदरूपश्चिम प्रदेशमाएि.आर्र्ी पत्तालिाउन र उपिारिने कायइका लागि  ३१ विा एि िी सी केन्त्दिरु, ६ 
विा ससडीफोर काउन्त्ि सने्त्िर र ११ ििा एआरिी सेन्त्िर रिेका छन।आ.ि. २०७५/०७६ मा १४,१३८ जनामा 
एि आर् सर् पररिण िररएकोमा जम्मा २३६ जनामा एिआर्र्ी पोजेिीर् देखखएको गथयो।िाल सम्म यस 
प्रदेशका सिै ART Center िरुमा जम्मा ३,१६० जना दिाइ र्र् सेवा सलएरिेकोमा सिै र्न्त्दा िढी कैलाली 
श्जल्लामा (१३४५जना) सेवा सलरिेका छन। 

मलेरीया उन्त्मुलन कायषक्रम  

माईक्रोस्िािीफीकेसन २०१९ का अनुसार सूदरू पश्चिम प्रदेश सर्र ३० विा िडािरुलाई उच्ि जोखखम र १०४ 
विा वडािरु मलेरीयाको मध्य जोखीममा रिेका छन । आगथइक िर्इ २०७४/७५ िावर्इक रक्ि पररिण दर 
३.३२ रिेको गथयो र्ने आ.व २०७५/२०७६मा ििेर १.१५ मार रिेको छ । िर केिी पिाडी र दिमाली 
श्जल्लामा यो दर िढेिा पतन िरार् का कैलाली र कन्त्िनपुर श्जल्लामा रक्ि पररिणको दर ििेको छ । 
सूदरूपश्चिम प्रदेश वविि आगथइक िर्इको िावर्इक परश्जवव प्रकोप दर (Annual Parasite Incidence Rate) 
२०७४/७५ मा यस्को दर ०.२१ गथयो र्ने आ ि २०७५/७६ मा ििेर०.१६ छ। प्रदेशमा आ ि २०७४/७५ मा 
जम्मा मलेररयाका बिरामी संखया ५८१ गथयो र्ने आ ि २०७५/७६ मा ििेर ४५६ पुिेको छ।  

हाविपाइले ननवारण कायषक्रम  
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सूदरुपश्चिम प्रदेशमा िवत्तापार्लेको आम ओर्िी सेवन कायइक्रम अन्त्ििइि  आगथइक िर्इ २०७५/७६ मा दईु 
श्जल्ला कैलाली र कन्त्िनपूरमा कायइक्रम सन्त्िालन िररएको गथयो । आम और्िी सेवन कायइक्रमको प्रििी 
िेदाइ आ.व. २०७४/०७५ मा ८३ प्रतिशि गथयो र्ने आ.व.२०७५/०७६ मा ३ प्रतिशिले िदृ्गि र्एर ८६ 
प्रतिशिमा पुिेको गथयो ।  

पशु्न्त्य रोगहरु  

आ.व २०७५/०७६ मा बिसर्न्त्न पशु िथा सपइ डंसको िोकाई िाि जम्मा ७,६७२ केसिरु प्रतिवेदन र्एको 
देखखन्त्छ । यी मध्ये सवर्न्त्दा िढी कुकुरले िोकेका ३,८०३ जना र सपइ डंस िाि २८८ ििा ििना प्रतिवेदन 
र्एका छन जस मध्ये १३७ विा बिर्ालु सपइ िाि िोकेको देखखन्त्छ।  

उपिारात्मक सेवा  

आगथइक वर्इ २०७५/०७६ मा सुदरू पगिम प्रदेशको कुल जनसंखयाको ७२ प्रतिशिले िदिरङ्ि सेवा अन्त्ििइि 
सेवा सलएको देखखन्त्छ । जस मध्ये मदिलािरुले ६० % ले सेवा सलएको गथयो । आकश्स्मक सेवा अन्त्ििइि 
जम्मा ५ प्रतिशिल े मार सेवा सलएको प्रतिवेदन र्एको गथयो । िदिरङ्ि सेवा अन्त्ििइि सेवा सलएका  
रोिीिरु मध्ये सवर्न्त्दा िदढ पदिलोमा यु.आर.िी.आई. का बिरामीिरु प्रतिवेदन र्एको गथयो ।  

एम्बुलेन्त्स र आकश्स्मक सेवा  

सूदरु पश्चिम प्रदेश सर्र िाल ११० विा दिाइ र्एका  र जस मध्ये १०२ विा सन्त्िालनमा रदि सेवा  
आकश्स्मक सेवाददई रिेको देखखन्त्छ ।सव र्न्त्दा िढी कैलली श्जल्लामा सन्त्िालनमा रिेका छन र्ने सव 
र्न्त्दा कम िाजरा र िझाङ्ि श्जल्लामा रिेको छन । 

आयुवेर्द तथा बैकल्पीक चिककस्ता  

सूदरु पश्चिम प्रदेश सर्र  िैकल्पीक गिककत्सामा आयुवेद  सेवा मार रिेको छ । प्रदेश र्रर दईु विा 
आयवेद अस्पिाल ३ विा श्जल्ला आयुवेद केन्त्र १९ विा िेल्थसेन्त्िर रिेका छन र्ने १५ विा आयुवेद 
और्द्यालय  रिेका छन । उक्ि और्िालयिरुिाि यस आ ि मा १,४२,६२६ जनाले सेवा सलएको देखखन्त्छ 
। 

स्वास््य वविीय ब्यवस्थापन   

आगथइक वर्इ २०७५/०७६ मा स्वास््य तनदेशनालयको स्वास््य िरेमा जम्मा रु ५० करोड १८  लाख ४ 
िजार पाि सयववतनयोश्जि र्एको मा ३०करोड ६८ लाख ३० िजार िारसय छयासठ्ठी पैसा साठीमार खिइ 
र्एको देखखन्त्छ ।जुन कुल वजेिको ६१.१५ प्रतिशि मार खिइ र्एको देखखन्त्छ ।  

स्वास््य ब्यवस्थापन सूिना प्रणाली  
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स्वास््य िरेका सूिना ब्यवस्थापन िनइकोलािी स्वास््य ब्यवस्थापन सूिना प्रणालीको तनयसमि प्रयोि 
र्र् रिेको छ । आ.व.२०७५/०७६ मा स्वास््यका सूिनािरुलाई तनयसमि ब्यवस्थापन िनइकोलािी प्रदेश 
र्ररका ८८ पासलकाका सयंोजक सि—संयोजकिरुलाई डी.एि.आईएस२को िासलम स्वास््य तनदेशनालय 
िाि सन्त्िालन िररएको गथयो । आ.व. २०७५/०७६ को प्रदेशको प्रतिवेदन ९९.७ % रिेको छ। िर पतन 
तनश्जअस्पिालिरुको िावर्इक प्रतिवेदनको ५६ % मार रिेको देखखन्त्छ । प्रदेश सर्र कनै मिामारी जन्त्य 
प्रकोप र्एमा तछिो र दरु जानकारी ददनकोलािी पुवइ िेिावतन प्रतिवेदन प्रणाली(EWARS) वािसमेि 
साप्िादिक रुपमा प्रतििदेन र्ई रिेको अवस्था छ ।  

ककशोरककशोरी स्वास््य  

प्रदेशको कुल जनसंखयाको २० प्रतिशि दिस्सा ककशोर ककशोरीिरुको रिेको छ । प्रदेश सर्र जम्मा १८७ 
विा ककशोर ककशोरी मैरी सस्थािाि ककशोर ककशोरीिरुलाई िुणस्िररय स्वास््य सेवा ददर् रिेको छ । 
प्रदेश सर्र िर्इपिन सेवा सलएका जम्मा सेवा ग्रािीमध्ये ५.८ प्रतिशि २० वर्इ मुतनको उमेर समुिले सेवा 
सलएका छन।यस्िै िर्इििी मदिलािरु मध्ये १५ प्रतिशि २० वर्इ मुतनको ककशोरीिरुलेपदिलो पिक िर्इजाि 
िराएका छन।  

सडक र्दधुषटना  

आगथइक वर्इ २०७५/७६ मा बिसर्न्त्न ककसमका सवारी सािनिरु दिुइिना िुदा १८८ जनाको मतृ्य र्एको 
देखखन्त्छ र्ने आ.व.२०७४/०७५ मा जम्मा १६६ जनाको सडक दिुइिना िाि मतृ्य र्एको गथयो ।  

िवपकल डडश्््  

आगथइक वर्इ २०७५/०७६ मा कालाजारका १२ रोिीिरुको संखया ररपोिइ र्एको गथयो। यस्िै डेंिु रोिीिरुको 
संखया १०  रिेको गथयो र्ने स्क्रफिाईफसका जम्मा रोिी ३३ पूवइ िेिावनी सूिना प्रणाली (EWARS) 
माफइ ि ररपोिइ र्एको गथयो । 
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खण्ड १: सुदरूपश्चिम प्रदेश 

१.१ प्ररे्दशपररिय 
 

भौगोललक पररिय 

नेपालको संवविान िमोश्जम नेपाललाई ७ प्रदेशमा ववर्ाजन िररयो । यी मध्ये साववक को मिाकाली 
अञ्िलका ४ श्जल्ला र सेिी अञ्िलका ५ श्जल्लाको सुदरूपश्चिम प्रदेश  कायम र्यो । र्ौिोसलक रुपमा 
यस प्रदेशले दिमाल, पिाड र िराई िरी तिनै िरािलीय स्वरुपलाई समेिेको छ ।  

 

अवश्स्थनत 

यो प्रदेश १०९ समिर देखी ७१३२ समिरसम्म उिाई र २८0२२” उत्तरी अिांश देखख ३०0०९” उत्तरी अिांश र 
८०००३” पूवी देशान्त्िर देखख ८१०२५” पूवी देशान्त्िरका सम्म फैसलएको छ ।यस प्रदेशकोसिैर्न्त्दा अग्लो 
रू्र्ाि दािुइला श्जल्ला मा अवप दिमाल (७१३२ मीिर) र सिै र्न्त्दा िोिो रू्र्ाि (१०९ मीिर) कैलाली मा 
अवश्स्थि रिेको छ । 
 

क्षेरफल 

नेपालको कुल िरेफल १,४७,१८१विइ कक.सम. मध्ये सुदरुपश्चिम प्रदेश  ले १९,५३९ विइ कक.सम. अथाइि ्
१३.२७%िेरफल ओििेको छ । यसमा प्रदेशको कुल िरेफलमा दिमाली रू्-र्ाि ७,९३२.८३४विइ कक.सम. 
(४०.६०%), पिाडी रू्-र्ाि ६,७४८.७७०६ विइ कक.सम. (३४.५४%) र िराईरू्-र्ाि ४,८५७.३९५४ विइ कक.सम. 
(२४.८६%) पदइछ । यस प्रदेशमा पिाडी िथा दिमासल रु्-र्ाि िढी रिेकोछ ।यो प्रदेश नेपाल राज्यको 
करीि पश्चिम र्ािमा पदइछ । यो प्रदेशका २  श्जल्ला (कैलाली र कञ्िनपुर) िराई िेरमा, ४ श्जल्ला 
(डोिी, डडेल्िुरा, अछाम, िैिडी)  पिाडी िरेमा र ३ श्जल्ला (दािुइला, िझाङ र िाजुरा)  

 

लसमाना 
यस प्रदेशको ससमाना पूवइमा कणाइली प्रदेशका सुखेि, दैलेख, कालीकोि र मुिु श्जल्ला िथा ५ नप्रदेशको  .
िददइया श्जल्ला पदइछ ।पश्च िम र दक्षिणमा र्ारि, उत्तरमा कणाइली प्रदेशको िुम्ला श्जल्ला िथा समर रारि 
िीनको स्वशाससि िेर तिब्िि रिेको छ । 
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रा्नैनतक प्रशासननक ववभा्न 

नेपालको संवविान अनुसार नेपालको शासकीय स्वरुप संिीय संरिनामा नेपाललाई ७५३ स्थानीय िि, ७ 
प्रदेश र संिीय सरकारको रुपमा ववर्ाजन िररएको छ । यो ववर्ाजन मध्ये यस सुदरूपश्चिम प्रदेश 
अन्त्ििइि मिाकाली अञ्िलका ४ श्जल्ला दािुइला, िैिडी, डडेल्िुरा र कञ्िनपुर, सिेी अञ्िल का िझाङ्ि, 

िाजुरा, डोिी, अछाम र कैलाली िरी जम्मा ९ श्जल्ला रिेका छन ्।१ उप )मिानिरपासलका , ३३ निरपासलका 
र ५४ िाउाँपासलका िरी जम्मा ८८ स्थानीय िि रिेका छन ्। 

 

िासलका 1: प्रदेशको राजनैतिक िथा प्रशासतनक ववर्ाजन 

क्र. स. श्जल्ला स्थानीय ििको साँखया तनवाइिन िरे कैकफयि 

निरपालीका िाउाँपालीका प्रतितनगि सर्ा प्रदेश सर्ा  

१ दािुइला २ ७ १ २  

२ िैिडी ४ ६ १ २  

३ डडेल्िुरा २ ५ १ २  

४ कञ्िनपुर ७ २ ३ ६  

५ िझाङ्ि २ १० १ २  

६ िाजुरा ४ ५ १ २  

७ डोिी २ ७ १ २  

८ अछाम ४ ६ २ ४  

९ कैलाली ७ ६ ५ १० १ उ.म.न. पा. 
 जम्मा  ३४ ५४ १६ ३२  
 

्नसाांश्ययकीय वववरण 

२०६८ सालको जनिणना अनुसार नेपालकोकुल जनसंखया २,६४,९४,५०४ मध्ये यस प्रदेशको जनसंखया 
२,५५२,५१७रिेको छ जुनकुल जनसंखयाको ९ .६३ %िुन आउाँछ ।यस मध्ये पुरुर्को जनसंखया १२ ,१७,८८७र 
मदिलाको जनसंखया १३,३४,६३० रिेको छ। 
 

 

 

भौगोललकताको आधारमा ्नसांययाको ववतरण 
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र्ौिोसलक िरेको आिारमा सुदरूपश्चिम प्रदेशको जनसंखया दिमाली िेरको जनसंखया ४,६३,३४५(१८.१६%), 
पिाडी िेरको जनसंखया ८,६२,२१५(३३.७८%) र िराई िेरको जनसंखया १२,२६,९५७ (४८.०६%) रिेको छ। 
िासलका 2: जनसंखयाको वविरण 

िेर जनसंखया िेरफल (विइ कक.सम.) जनिनत्व )जना/ 
व. कक.सम.) 

दिमाली ४,६३,३४५ ७,९३२.८३४ ५८ 

पिाडी ८,६२,२१५ ६,७४८.७७०६ १२८ 

िरार् १२,२६,९५७ ४८५७.३९५४ २५३ 

जम्मा २,५५२,५१७ १९,५३९ १३१ 

 

स्वास््य बबवरण  

नेपालको संवविानले स्वास््य सम्िश्न्त्ि िकलाई मौसलक िकको रुपमा प्रत्यारू्ि िनुइका साथै स्वास््य लाई 
संि, प्रदेश िथा स्थानीय ििको िेरागिकार सर्र रिेको छ ।राश्रिय स्वास््य नीति , रणनीति अनुसार सिै 
िेर, विइ िथा समुदायका नािररकलाई िुणस्िरीय स्वास््य सेवाको पिुिमा लाउनु आवचक छ । 
नािररकलाई स्वस्थ िनाउन राज्यले स्वास््य िेरमा लिानी असर्िदृी िने एवम िुणस्िरीय, सिज, सुलर् 
स्वास््य सेवामा समान पिुाँि सुतनश्चिि िदै सिैको स्वास््य जीवन प्रत्यारू्ि िरर ददिो बिकाश 
सुतनश्चिि िनुइपने दतयत्व पतन संबििानमा तनदेसशि छ ।राश्रिय स्वास््य नीति अनुसार सिै वाडइ स्िरमा 
कश्म्िमा एउिा स्वास््य संस्था िुनुपने नीति र्एपतन िालसम्म सिै वाडइ स्थरमा स्वास््य संस्था स्थापना 
िुन सकेको छैन  

 

िासलका 3: स्वास््य संरिना को वववरण 

बबवरण 
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लक्षिि 
जनसंखया 

९२११२६ ५१७०१३ २६४११४ १५५९५५ १४२८१८ २१७८२१ २१३५७१ १५२२७७ २८३१३८ २८६७९२१ 

प्रादेशीक 
अस्पिाल 

१ ० ० ० ० ० ० ० ० १ 

श्जल्ला 
अस्पिाल 

० ० १ 0 १ १ १ १ १ 6 

अन्त्य सरकारी २ १ ० २ 1 ० ० ० ० ६ 
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अस्पिाल 

प्रथसमक 
स्वास््य केन्त्र 

४ ३ २ ० ० २ २ १ २ १६ 

स्वास््य िौकी ३९ १८ ६५ २४ ४० ४५ ४९ २६ ७२ ३७८ 

सामुदायीक 
स्वास््य र्काई 

१६ ९ ६ २ २४ ३१ २७ १० 
७ 

 
१३२ 

सिरी स्वास््य 
र्काई 

२२ २२ १२ ४ १२ ३ ८ १२ ५ १०० 

तनजी स्वास््य 
संस्था 

१९ ५ ० १ ० १ ७ ० ४ ३७ 

सरकारी 
मेडडकल 
कलेज 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

मदिला स्वा्य 
स्वयं सेववका 
संखया 

१२६१ ८२३ ८३१ ४६२ ३६७ ४२९ ६७३ २६१ ९४१ 
६०४८ 

 

माईक्रोस्कोवपक 
सेन्त्िर 

४० २३ १५ ४ १२ १२ १३ ५ १५ १३९ 

डोट्स सेन्त्िर ४६ ३० ६७ २९ ४२ ४७ ५२ २८ ७६ ४१७ 

खोप केन्त्र  १२६१ १४७ ३२७ ९६ १४२ १४० २४७ १२२ २२६ २७०८ 

PHC/ORC २८४ ७२ ३०६ ६६ १४६ १२६ २१७ ६४ २३४ १५१५ 

 

१.२ ्नस्वास््य सूिाांकका आधारमा प्ररे्दशको चिनारी 
नेपाल मानवववकास प्रतिवेदन २०१४ अनुसार सुदरूपश्चिमप्रदेशको मानवववकास सूिकांक ०.४३५ रिेको 
पाईन्त्छ जसमा िाजुराको सिैर्न्त्दा कम ०.३६४ र कैलालीको सिैर्न्त्दा िड़ी ०.४८० रिेको छ।२०११ को 
जनिणनालाई आिार मान्त्ने िो र्ने सुदरूपश्चिमप्रदेश मा ५ िर्इ मागथ का मदिलािरुको ठुलो प्रतिशि 
(४५Ü) ले पढ्न र लेख्न नजानेको अवस्था रिेको छ।सुदरूपश्चिमप्रदेशर्ौिोसलक दिसािले दिुइम र ववकास 
का दृश्रिकोणिाि िुनौिी पूणइ रिेको छ । 

जनस्वास््यका दृरिीकोणिाि सुदरूपश्चिमप्रदेशले बििि दईु दशकमा उल्लेखय प्रिति िाससल िरेको 
बिसर्न्त्न समयमा र्एका स्वास््य सवेिण िथा स्वास््य प्रणालीको तनरन्त्िर प्रकासशि िुने िावर्इक प्रिति 
प्रददवेदन ले देखाएको पार्न्त्छ ।सन १९९६ मा सुदरूपश्चिमप्रदेशको कुल प्रजनन दर ५.१९ प्रति मदिला 
रिेको गथयो र्ने २०१६ सम्म आई पुग्दा २.२ मा पुिेको देखखन्त्छ। यसै िरी िाल मतृ्युदरको कुरा िदाइ सन 
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१९९६मा सुदरूपश्चिमप्रदेशको िाल मतृ्युदर िरेक १००० जीववि जन्त्ममा ६२.३ रिेको पाईन्त्छ र्ने  २०१६ 
सम्म आई पुग्दा िाल मतृ्युदर िरेक १००० जीववि जन्त्म मा १२ मा झरेको पाईन्त्छ । सन १९९६ मा 
सुदरूपश्चिमप्रदेशमा ७ प्रतिशि मदिलािरूले स्वास््य संस्था वा अस्पिाल मा िएर िच्िा जन्त्माउन े
िरेकोमा २०१६ सम्म आई पुग्दा करीि ६६ प्रतिशि मदिलािरूले स्वास््य संस्था वा अस्पिालमा िएर 
िच्िा जन्त्माउने िरेको पाईन्त्छ । 

ििइमान अवस्थामा २०७५/२०७६ को स्वास््य सेवा प्रणाली को ि्यांक लाई बिचलेर्ण िने िो र्ने 
सुदरूपश्चिमप्रदेश को मीजल्स दोश्रो कवरेज  ७५Ü, पररवार तनयोजनप्रयोि दर ३९Ü, तनयम अनुसार ४ 
पिक िवइविी जााँि िराउने मदिला ५८Ü, स्वास््य संस्था मा सुत्केरी िुने मदिला ७१Ü,दि प्रसूति कमी 
िािसुत्केरी िुने मदिला ६० Ü र २ िर्इ मुतन का िाल िासलकािरुको िदृ्गि अनुिमन कवरेज दर ७२Ü 
रिेको पाईन्त्छ । 

जनस्वास््यका िेरमासुदरूपश्चिमप्रदेश ले बिििका समयमा किी मित्वपूणइ कायइिरु िरेको पाईन्त्छ जस 
मध्ये प्रमुख यस प्रकार रिेका छन : 

• नेपालकै  पदिलो पूणइ खोपयुक्ि िाबिस िोर्णा ,अछाम श्जल्ला साबिकको र्ािेचवर )िाल 
साफेििर नपा -६(  समति १४ पौर्२०६८ मा िोर्णा िररएको   

• नेपालकै  पदिलो  deliveryZero Home  )पूणइ संस्थािि सुत्केरी (िोर्णा साबिकको  कुलाउ 
(३-  िाल सशवनाथ) िाबिस समति २२ पौर् २०७० मा िोर्णा िररएको   

• अछाम श्जल्ला प्रदेश मा पदिलो खुला ददशा मुक्ि श्जल्ला को रुपमा िोर्णा िररएको    

• प्रदेशका नौ विैश्जल्लािरुपूणइ खोपयूक्ि श्जल्ला िोर्णा िररएको    

• प्रदेश पूणइ ससं्थािि सुत्केरी असर्यानमा 
• कुपोर्ण मुक्ि पासलका िथा श्जल्ला असर्यानको थालनी  

• अछाम, साफे निरपासलका अंििइि वाडइ १ र ६ पोर्ण मैरी सुशासनका दिसािले नेपालको पदिलो 
पोर्ण मैरी वाडइका रूपमा ६ श्रावण २०७६  मा िोर्णा िररएको    

• िालबििािमुक्ि श्जल्ला िथा पासलका िोर्णा र िालबििाि तनरे्ि ऐन िजुइमा िररएको    

• छाउपड़ी प्रथा तनरे्ि ऐन िजुइमा िररएको    

• सामाश्जक स्वास््य बिमाको कर्रेज कैलाली, अछाम,िैिडी, िझांिमा र दािुइलामा बिस्िार 
िररएको    
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• अछाममा ियलपािा अस्पिाललाई सािइजतनक तनजी साझेदारीको मोडेल अस्पिालको रूपमा 
ववकास िररएको    

• कंिनपुरमा खोपको बिद्युतियअसर्लेख प्रणालीको सुरुवाि िररएको    

• दािुइलामा आपिकालीन रक्ि संिार सेवाको सुरुवाि िररएको 
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१.३ सामाश््क ववकास मन्त्रालय तथा मातहतका स्वास््य सांरिनाहरु 
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१.४ त्याांकको स्रोत  तथा बबचलेर्ण 
यो प्रतििेदनको मुखय स्रोि एकककृि स्वास््य सूिना ब्यिस्थापन प्रणाली (Integrated Health 

Information Management System) िाि प्राप्ि सूिना नै िो। यो प्रतििेदनले अन्त्य सूिना 
ब्यिस्थापन प्रणालीिरुिाि प्राप्ि सुिना र ि्यांकलाई समेि प्रयोि िरको छ । जस्ि-ै रोि 
तनिरानी प्रणाली(Disease Surveillance System), पंजीकरण (Vital Registration), Sentinel 

reporting, सरे् र तिब्र जााँि(rapid assessment), िथा स्वास््य अनुसन्त्िानिरु िाि प्राप्ि सूिना 
एवं ि्यांकलाई पतन यस प्रतििेदनमा प्रयोि िररएको छ । यसप्रतििेदनमा स्वास््य सेवा संि 
सम्िश्न्त्िि िल उल्लेख िमश्जमका  सूिना प्रणालीिरुिाि समेि ि्यांक समािेश िररएको छ । 

• आपूतिइ ब्यिस्थापन सूिना प्रणाली(LogisticManagementInformationSystem-LMIS) 
• आगथइक ब्यिस्थापन सूिना प्रणाली(FinancialManagementInformationSystem-FMIS) 
• स्वास््य पूवाइिार सूिना प्रणाली(HealthInfrastructureManagementSystem-HIIS) 
• स्वास््य सेवा र्ौतिक  योजना िथा ब्यिस्थापन प्रणाली(Planningand Management 

ofPhysicalAssestsinHealthcareSystem-PLAMAHS) 
• मानि संसािन सूिना प्रणाली(HumanResourceInformationSystem-HuRIS) 
• िालीम सूिना ब्यिस्थापन प्रणाली(TrainingInformationManagementSystem-TIMS) 
• आयुिेद प्रतििेदन प्रणाली(AyurvedaReportingSystem-ARS) 
• और्िी सूिना संजाल(DrugInformationNetwork-DIN) 

प्रतििेदनलाई िादिने आवचयक ि्यांक 2-DHIS सफ्िवेयरिाि डाउनलोड िरी मुखय सूिकिरुको 
आिारमा ववचलेर्ण िररएको िो। बिचलेर्न िररएको ि्यांकलाई ववसर्न्त्न र्ाि एवं खण्ड अन्त्ििइि 
ब्याखया िररएको छ।  िावर्इक प्रतििेदन प्राबिगिक समुि द्वारा थप सम्पादन िरी यो 
प्रतििेदनलाई अश्न्त्िम रुप  ददर्एको िो । 

१.५पन्त्रौ पांिवर्ीय यो्ना, नेपाल स्वास््य क्षेररणनीनतरहर्दगो ववकास लक्ष्य 

पन्त्रौ पांिवर्ीय यो्ना 
नेपालको पन्त्रौ पंिवर्ीय योजनाले स्वस्थ, उत्पादनशील, श्जम्मेिार र सुखी नािररकको 
पररकल्पना िदै सिै ििमा सिल स्वास््य प्रणालीको बिकास र बिस्िार िदै जनस्िरमा 
िुणस्िरीय स्वास््य सेवाको पिुाँि सुतनश्चिि िने लक्ष्य सलएको छ । यस योजनाले िपससल 
िमोश्जमका उद्देचयिरु िथा रणनीति अङ्िीकार िरेको छ । 

 

उद्रे्दचयहरु: 
१.संि, प्रदेश र स्थानीय ििमा सिै ककससमका स्वास््य सेवािरुको सन्त्िुसलि ववकास र ववस्िार 
िनुइ । 

२.सवइसुलर् र िुणस्िरीय स्वास््य सेवाको लागि सरकारको उिरदातयत्व र प्रर्ावकारी तनयमन 
असर्वदृ्गि िदै नाफामूलक स्वास््य िरेलाई सेवामूलक िेरको रुपमा क्रमश: रुपान्त्िरण िनुइ । 
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३. ििुिेबरय समन्त्वय िथा साझदेारी सदिि स्वास््य सेवामा नािररकको पिुाँि िथा उपर्ोि िढाई 
सेवा प्रदायक र सेवाग्रािीलाई थप श्जम्मेिार िनाउदै स्वस्थ जीवनशैली  प्रिद्इिन िनुइ। 

 

रणनीनत : 
१. प्रतिकारात्मक, प्रिद्इिनात्मक, उपिारात्मक, पुनस्थाइनात्मक िथा प्रशामक लािायिका 

आिाररू्ि देखी बिसशश्रिकृि र िुणस्िरीय स्वास््य सेवामा सिै नािररकको पिुाँि 
सुतनश्चिि िने। 

२. आयुिेद, प्राकृतिक गिककत्सा िथा अन्त्य गिककत्सा पद्ितििरुको योजनािद्ि ववकास र 
ववस्िार िने। 

३. जीवन पथ(lifecourseapproach) को अििारणा अनुरुप सिै उमेर समुिका नािररकिरुको 
स्वास््य आिचयकिालाई सम्िोिन िरी मािसृशशु, िालिासलका र 
ककशोरककशोरीकोसवाइङ्िीण बिकास र पररवार ब्यिस्थापन सेवालाई थप सुिार िथा 
ववस्िार िने । 

४. जनसंखयाको वविरण, र्ौिोसलक अवश्स्थति एवं आवचयकिाको आिारमा संि, प्रदेश र 
स्थानीय ििमा अस्पिाल र स्वास््य ससं्थािरु िथा सीप-समगश्रि सामाश्जक 
उिरदातयत्वविन िनइ सक्ने दि जनशश्क्िको बिकास िथा ववस्िार िने । 

५. स्वास््यमा राश्रिय लािनी वदृ्गि िदै ददिो स्वास््य ववतिय प्रणालीको ववकास िने । 

६. स्वास््य सेवामा सरकारको नेितृ्वदायी रु्समका सुतनश्चिि िदै सरकारी, तनश्ज िथा 
िैरसरकारी िरेिीिको सिकायइ िथा साझेदारीलाई ब्यिस्थापन िथा तनयमन िने। 

७. नयााँ प्रबिगिजन्त्य स्वास््य सामग्रीिरुका साथै और्गि िथा और्गिजन्त्य सामग्रीको 
उत्पादन, आयाि, र्ण्डारण, वविरण िथा प्रयोिको तनयमन िथा ब्यिस्थापन िने। 

८. सने िथा नसने रोि तनयन्त्रण िथा जनस्वास््य ववपद ब्यिस्थापन पूवइियारी िथा 
प्रतिकायइका लागि सामुदायीक स्वास््य प्रणाली सदििका एकककृि उपाय अिलम्िन िने । 

९. स्वास््य सूिना प्रणाली थप ब्यिश्स्थि, एकककृि र प्रबिगिमैरी िनाउदै सिै ििको 
स्वास््य सूिनाको मािलाई यथोगिि सम्िोिन िरी अनुिमन, मुल्यांकन, ससमिा, नीति 
तनमाइण िथा तनणइय प्रकक्रयामा ि्याङ्कको प्रयोि िढाउने । 

१०. नेपाल स्वास््य अनुसन्त्िान पररर्द्को कयइिरेलाई समयानुकूल पररमाजइन िदै प्रदेश 
स्िर सम्म बिकास र ववस्िार िने 

११. आप्रवास प्रककयािाि जनस्वास््यमािुन सक्नेजोखखमलाई न्त्यूनीकरण िने व्यवस्था 
समलाउन े

१२. ििुिेबरय पोर्ण योजनाको समन्त्वय र साझेदारी माफइ ि प्रर्ावकारी रूपमा कायइन्त्वयन 
िने  

१३. ििुिेबरय समन्त्वय माफइ ि सिै नीतिमा स्वास््यलाई समािेश िने । 

योजनाका पररमाणात्मक राश्रिय लक्ष्य र िन्त्िब्य देिाय िमोश्जमका रिेका छन । 
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िासलका 4: पन्त्रौ पिंवर्ीय योजनाका राश्रिय लक्ष्य, िन्त्िब्य र सूिक 

क्र.स. सुिक एकाई आ.ि. २०७४/७५ को 
िास्िववक 

आ.ि.२०८०/८१को लक्ष्य 

१ अपेक्षिि आयु(जन्त्म िुाँदाको) िर्इ ६९.७ ७२ 

२  माि ृ मतृ्य ु दर (प्रतिलाख श्जवीि 
जन्त्ममा) 

संखया २३९ ९९ 

३ नवजाि सशशु मतृ्यु दर प्रति िजार जीववि 
जन्त्ममा 

२४ १४ 

४ पााँि िर्इ मुतनका िाल मतृ्यु दर(प्रति 
िजार जीववि जन्त्ममा) 

संखया ३९ २४ 

५ पााँि िर्इ मुतनका कम िौल र्एका 
िालिासलका 

प्रतिशि २७ १५ 

६ पााँि िर्इ मुतनका पुड्कोपना र्एका 
िालिासलका 

प्रतिशि ३६ २० 

७ स्वास््य बिमामा आिद्ि र्एको 
जनसंखया  

प्रतिशि  ६० 

८ स्वास््य उपिारमा व्यश्क्ििि खिइ प्रतिशि ५५ ४० 

९ स्वास््यमा सरकारी लािानी प्रतिशि - ८ 

१० ३० समनेिको दरुीमा स्वास््य संस्था 
र्एका िरिुरी 

प्रतिशि - ८० 

११ प्रोिोकल अनुसार कश्म्िमा ४ पिक 
िर्इविी जांि िराउने मदिला 

प्रतिशि - ८१ 

१२ द्ि स्वास््यकमीको उपश्स्थतिमा 
जश्न्त्मएका िच्िािरु 

प्रतिशि - ७९ 

१३ पूणइ खोप पाउने िच्िािरु  प्रतिशि - ९५ 

१४ मलेररया, कालाज्वर,र िातिपईले रोि तनवारण िुन े

 

नेपाल स्वास््य क्षरेरणनीनत 

नेपाली जनिाको स्वास््य अवस्था सुिारमा नेपाल सरकारले समयानूकुल पररमाजइन िदै 
अश्खियार िरेका नीति, रणनीति िथा कायइक्रमिरुिरुको मित्वपूणइ रू्समका रिेको छ।राश्रिय 
स्वास््य नीति २०४८ र स्वास््य िरे रणनीति २०६०का आिारमा कायाइन्त्वयन िररएका स्वास््य 
िेर कायइक्रम १ िथा स्वास््य िरे कायइक्रम २ ले स्वास््य िेरमा ब्यिश्स्थि रुपमा 
कायाइन्त्वयनको पद्िति िसालेको गथयो।राश्रिय स्वास््य नीति २०४८ लाई राश्रिय स्वास््य नीति 
२०७१ र अदिले २०७६ ले प्रतिस्थापन िररसकेको सन्त्दर्इमा समय सापेक्षिक रुपमा स्वास््य िरे 
का ितिबिगििरुलाई तनदेसशि िनइ यो स्वास््य िेर रणनीति २०७२-२०७७ िजुमाइ िररएको िो । 

बिििका दईु दशकमा नेपालले स्वास््य िरेमा उल्लखेनीय उपलश्ब्ि िाससल िरेको छ ।िथावप 
स्वास््य प्रतिफलमा केदि असमानिासदिि ववववि िनुौतििरू अझै ववद्यमान छन ।ववद्यमान 
उपलश्ब्िको ददिोपना िथा र्ावी िुनौतिको सामना िनइका लागि नेपाल स्वास््य िेर रणनीति ल े
िपससलका िार तनदेशक ससद्िान्त्ि  अङ्िीकार िरेको छ । 
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• स्वास््य िरेमा समिामूलक पिुाँि 

• िुणस्िरीय स्वास््य सेवा 
• स्वास््य प्रणालीमा सुिार 

• ििुपक्षिय सिकायइ 

यस रणनीतिले उिरदायी िथा समिामूलक स्वास््य सेवा प्रणाली माफइ ि सिै नािररकको स्वास््य 
श्स्थतिमा सुिार ल्याउन तनम्न नतिजा िाससल िने लक्ष्य राखेको छ । 

१.पुनतनइमाइण िथा स्वास््य प्रणालीको सुदृढीकरण: र्ौतिक संरिना, स्वास््य िेरका लागि 
जनसश्क्ि, खररद र आपूतिइ ब्यिस्थापन 

२.स्वास््य सेवा प्रदान िने स्थानमानै िुणस्िर असर्िदृ्ि 

३.स्वास््य सेवाको समिामूलक उपर्ोि 

४.ववकेश्न्त्रि योजना िथा िजेि प्रणाली सुदृढीकरण 

५.स्वास््य िरे ब्यिस्थापन र सुशासन सुदृढीकरण 

६.स्वास््य िरे लिानीको ददिोपन सुिार 

७.स्वस््य जीवनशैली र वािावरण सुिार 

८.जनस्वास््य ववपद ब्यिस्थापन सुदृढीकरण 

९.तनणइय प्रकक्रयामा प्रमाणिरु जुिाउने र प्रयोि िने िानी बिकास 

स्वास््य सेवामा सवइव्यापी पिुाँि सुतनश्चिि िनइका लागि यस रणनीतिले आिाररू्ि स्वास््य सेवा 
तनशुल्क उपलब्ििराउने र आिाररू्ि स्वास््य सेवा र्न्त्दा िािेकका स्वास््य सेवािरु स्वास््य 
बिमा लिायिका सामाश्जक सुरिाका संयन्त्रिरु माफइ ि प्रदान िने व्यवस्था समलाउने पररकल्पना 
िरेको छ। 

 

हर्दगो बबकास लक्ष्य(२०१६-२०३०) 
ववचवका सिै सरकारिरुले प्रतििद्ििा जनाएका िी ववकास लक्ष्यिरुले सन ्२०३० सम्ममा सिै प्रकारका 
िररिी र र्ोकमरी उन्त्मुलन िने देखख ववपदसाँि जुध्ने िमिा मजििु िनाउने सदिि १७ विा उद्देचय 
र १६९ विा लक्ष्य राखेका छन।्त्यस मध्ये उद्देचय ३ स्वा्य िेरसंि सम्िश्न्त्िि छ ।यस अन्त्ििइिका 
मुखय लक्ष्यिरु देिाय िमोश्जमका छन । 

 

िासलका 5: ददिो बिकास लक्ष्य का सूिकिरु 

ददिो ववकास लक्ष्य, उद्देचय ३ : स्वस्थ जीवन सुतनश्चिि िदै सिै 
उमेर समुिको अरोग्यिा प्रिद्इिन िने 

अनुिमनको खाका 

लक्ष्य िथा सूिकिरु २०१५ २०१९ २०२२ २०२५ २०३० 
ि्यांकको 
श्रोि 

Frequency 
श्जम्मेवार 
तनकाय 

लक्ष्य ३.१ सन ्२०३० को अन्त्त्यसम्म, ववचवको माि ृमतृ्युदर लाई ७० प्रति १००००० जीववि जन्त्मर्न्त्दा कम 
िने 
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३.१.१  माि ृमतृ्युदर २५८* १२५ ११६ ९९ ७० NDHS 
५ िर्इ 
िावर्इक 

स्वास््य 
मंरालय 

३.१.२ दि 
स्वास््यकमीद्वारा 
िररएका जीववि 
जन्त्मको अनुपाि 

५५.६* ६९ ७३ ७९ ९० NMICS ५ िर्इ 
स्वास््य 
मंरालय 

लक्ष्य ३.२  सन ्२०३० को अन्त्त्यसम्म, नवसशशु िथा पााँि िर्इमुतनका िालिासलकाको रोकथाम िनइ सककने 
मतृ्युिरुको अन्त्त्य िने, यस्को लािी सिै देशिरुले नवसशशु मतृ्युदरलाई कश्म्िमा १२ प्रति १००० जीववि 
जन्त्म वा सो र्न्त्दापतन कम िथा पााँि िर्इ मुतनका िालिासलकाको मतृ्युदरलाई  कश्म्िमा २५ प्रति १००० 
जीववि जन्त्म वा सो र्न्त्दापतन कम िने 
३.२.१  पााँि िर्इ 
मुतनका िालिासलकाको 
मतृ्युदर 

३८* २८ २७ २४ २० 
NDHS, 
NMICS 

िावर्इक, ५ 
िर्इ 

स्वास््य 
मंरालय 

३.२.२  नवसशशु मतृ्युदर २३* १८ १६ १४ १२ 
NDHS, 
NMICS 

िावर्इक, ५ 
िर्इ 

स्वास््य 
मंरालय 

लक्ष्य ३.७.१  
आिचयकिा अनुसार 
आिुतनक पररवार 
तनयोजनका सािन को 
सेवािाि सन्त्िुरि 
प्रजनन उमेर समुि(१५-
४९ िर्इ) का मदिला 
िरुको अनुपाि 

६६ ७१ ७४ ७६ ८० NDHS ५ िर्इ 
स्वास््य 
मंरालय 

लक्ष्य ३.७.२ 
ककशोरीिरुमा जन्त्म 
दर(१०-१४ िर्इ, १५-१९ 
िर्इ) उक्ि उमेर 
समुिको प्रति १००० 
मदिलामा 

७१ ५६ ५१ ४३ ३० NDHS ५ िर्इ 
स्वास््य 
मंरालय 

लक्ष्य ३.a.१- उमेर 
अनुसार मनातनकृि १५ 
िर्इ र मागथका उमेर 
समुिमा सुिीजन्त्य प्रदथइ 
प्रयोि िने 
संर्विा(prevalence) 

३०.८ २६.१८ २४.३३ २१.५६ १५.०९ STEPS ३ िर्इ 
स्वास््य 
मंरालय 

लक्ष्य ३.b.१ लक्षिि 
जनसंखयाले राश्रिय 
कायइक्रम अनुसार सिै 
खोप पाएको अनुपाि 

८८ ९० ९५ ९५ ९५ 
HMIS, 
NDHS 

५ िर्इ 
स्वास््य 
मंरालय 
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१.६ राश्रिय एवां प्रारे्दलशक नीनत, ननरे्दलशका, कायषववचध तथा यो्ना हरु 

राश्रिय स्वास््य नीनत २०७६ 
नेपालको संबििानलेआिाररू्ि स्वास््य सेवालाई प्रत्येक नािररकको मौसलक अगिकारको रुपमा 
प्रत्यारू्ि िरेको छ। देश को संतिय संरिना र संि, प्रदेश र स्थानीय ििको िेरागिकार अनुसार 
स्वास््य सेवालाई संस्थािि िनइ िथा नेपालले िरेका राश्रिय, अन्त्िराश्स्िय प्रतििद्ििालाई 
सम्िोिन िनइ राश्रिय स्वास््य नीति २०७६ जारी र्एको िो । 

राश्रिय स्वास््य नीतिले स्वस्थ िथा सुखी जीिनलक्षिि सिेि नािररक को पररकल्पना िदै  
संतिय संरिनामा सिै ििइका नािररकका लागि सामाश्जक न्त्याय र सुशासनमा आिाररि स्वास््य 
प्रणालीको ववकास र ववस्िार िदै िुणस्िरीय स्वास््य सेवाको पिुाँि र उपर्ोि सुतनसगिि िने 
लक्ष्य सलएको छ ।यसले अंगिकार िरेका नीति  िरु तनम्न अनुसार छन । 

१) सिैििका स्वास््य संस्थािरूिाििोककए िमोश्जमको तनशुल्क आिाररू्ि स्वास््य सेवा 
सुतनश्चिि िररनेछ । 

२) स्वास््य बिमा माफइ ि बिशरे्ज्ञ सेवाको सुलर् पिुाँि सुतनश्चिि िररनेछ । 
३) सिै नािररकलाई आिाररू्ि आकश्स्मक स्वास््य सेवाको पिुाँि सुतनश्चिि िररनेछ । 
४) स्वास््य प्रणालीलाई संिीय संरिनाअनुरुप संि, प्रदेश र स्थानीय ििमा पुनसंरिना, 

सुिार, एवं ववकास िथा ववस्िार िररनेछ । 
५) स्वास््यमा सिइब्यापी पिूाँि(universalhealthcoverage) को अविारणा अनुरुप प्रििइनात्मक, 

प्रतिकारात्मक, उपिारात्मक, पुनस्थाइपनात्मक िथा प्रशामक सेवालाई एकककृि रुपमा 
ववकास िथा बिस्िार िररनेछ । 

६) स्वास््य िेरमा सरकारी, तनश्ज िथा िैर सरकारी िेरिीिको सिकायइ िथा 
साझेदारीलाई प्रिद्इिन, ब्यिस्थापन िथा तनयमन िनुइका साथै स्वास््य सशिा, 
सेवा र अनुसन्त्िानका िेरमा तनश्ज, अन्त्िररक िथा िाह्य लिानीलाई प्रोत्सािन 
एवं संरिण िररनेछ । 

७) आयुवेद, प्राकृतिक गिककत्सा, योि, िथा िोसमओप्यागथक लिायिका गिककत्सा प्रणालीलाई 
एकककृि रुपमा ववकास र ववस्िार िररनेछ । 

८) स्वास््य सेवालाई सिइसुलर्, प्रर्ावकारी िथा िुणस्िरीय िनाउन जनसंखया,रू्िोल, र 
संिीय संरिना अनुरुप सीप समगश्रि दि स्वास््य जनसश्क्िको ववकास िथा ववस्िार िदै 
स्वास््य सेवालाई ब्यिश्स्थि िररनेछ । 

९)  सेवाप्रदायक व्यश्क्ि िथा संस्थािाि प्रदान िररने स्वास््य सेवालाई प्रर्ावकारी, 
जवाफदेिी र िुणस्िरीय िनाउन स्वास््य ब्यिसायी पररर्दिरुको संरिनाको ववकास, 
ववस्िार िथा सुिार िररनेछ । 

१०) िुणस्िरीय और्गि िथा प्रबिगिजन्त्य स्वास््य सामग्रीको आन्त्िररक उत्पादनलाई 
प्रोत्सािन िदै, कुशल उत्पादन, आपूतिइ, र्ण्डारण, बििरणलाई तनयमन िथा प्रर्ावकारी 
ब्यिस्थापन माफइ ि पिुाँि एवं समुगिि प्रयोि सुतनश्चिि िररनेछ। 
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११) सरुवा रोि, ककिजन्त्य रोि, पशुपन्त्छी जन्त्य रोि, जलिायु पररििइन र अन्त्य रोििथा 
मिामारी तनयन्त्रण लिायि ववपद ब्यिस्थापन पूिइियारी िथा प्रतिकायइको एकककृि उपायिरु 
अवलम्िन िररनेछ। 
१२) नसने रोििरुको रोकथाम िथा तनयन्त्रणका लागि व्यश्क्ि, पररवार, समाज िथा 
सम्िश्न्त्िि तनकायलाई श्जम्मेिार िनाउदै एकककृि स्वास््य प्रणालीको ववकास िथा ववस्िार 
िररनेछ । 
१३) पोर्णको अवस्थालाई सुिार िनइ, समसावियुक्ि िथा िातनकारक खानालाई तनरुत्सादिि 
िदै िुणस्िरीय एवं स्वास््यििइक खाद्यपदाथइको प्रविइन, उत्पादन, प्रयोिर पिुाँिलाई बिस्िार 
िररनेछ। 
१४) स्वास््य अनुसन्त्िानलाई अन्त्िराश्रिय मापदण्डअनुरुप िुणस्िरीय िनाउदै 
अनुसन्त्िानिाि प्राप्ि प्रमाण र ि्यिरुलाई नीति तनमाइण, योजना िजुइमा िथा स्वास््य 
पद्ितिको ववकासमा प्रर्ावकारी उपयोि िररनेछ। 
१५) स्वास््य ब्यिस्थापन सूिना प्रणालीलाई आिुतनकीकरण, िुणस्िरीय िथा िथाप्रबिगि 
मैरी िनाई एकककृि स्वास््य सूिना प्रणाली को ववकास िररनेछ । 
१६) स्वास््य सम्िश्न्त्ि सूिनाको िक िथा सेवाग्रािीले उपिार सम्िश्न्त्ि जानकारी पाउने 
िकको प्रत्यारू्ति िररनेछ । 
१७) मानससक स्वास््य, मुख, आाँखा, नाक, कान, िांिी स्वास््य सेवा लिायिका उपिार 
सेवालाई ववकास र ववस्िार िररनेछ । 
१८) अस्पिाल लिायि सिै प्रकारका स्वास््य संस्थािाि प्रदान िररने सेवाको िुणस्िर 
सुतनश्चिि  िररनेछ। 
१९) स्वास््य िेरमानीतििि, संिठनात्मक िथा ब्यिस्थापकीय संरिनामा समयानुकूल 
पररमाजइन िथा सुिार िदै सुशासन कायम िररनेछ । 
२०) जीिनपथको अििारणा अनुरुप सुरक्षिि माितृ्व, िाल स्वास््य, ककशोर-ककशोरी िथा 
प्रजनन स्वास््य, प्रौढ िथा जेरठ नािररक लिायिका सेवाको ववकास ववस्िार िररनेछ । 
२१) स्वास््य िेरको ददिो ववकासका लागि आिचयक ववतिय स्रोि िथा बिशेर् कोर्कोर्को 
व्यवस्था िररनेछ । 
२२) िढ्दो सिरीकरण, आन्त्िररक िथा िाह्य िसार्-सरार् जस्िा बिर्यिरुको समयानुकूल 
ब्यिस्थापन िदै यसिाि िुने जनस्वास््य सम्िश्न्त्ि समस्यािरु लाई समािान िररनेछ । 
२३) जनसांश्खयक ि्यांक ब्यिस्थापन, अनुसन्त्िान िथा ववचलेर्ण िरी तनणइय प्रकक्रया िथा 
कायइक्रम िजुइमासाँि आिद्ि िररनेछ। 
२४) प्रति-जैववक प्रतिरोिलाई न्त्यूतनकरण िदै संक्रामक रोि तनयन्त्रण िथा ब्यिस्थापनका 
लागि एक द्वार स्वास््य पद्ितिको ववकास िथा ववस्िार िररनुका साथै वायु प्रदरु्ण, ध्वतन 
प्रदरु्ण, जल प्रदरु्ण लािायिका िािावरणीय प्रदरू्णका  प्रदरु्णसाथै खाद्यान्त्न प्रदरु्णलाई 
िैज्ञातनक ढंिले तनयमन िथा तनयन्त्रण िररनेछ । 
२५) आप्रवासन प्रकक्रयािाि जन स्वास््यमा उत्पन्त्न िुन ्सक्ने जोखखमलाई न्त्यूनीकरण िनइ 
िथा ववदेशमा रिेका नेपाली नािररकिरुको स्वास््य सुरिाका लागि सुमुगिि ब्यिस्थापन 
िररनेछ । 
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सामाश््क ववकास मन्त्रालयबाट प्रनतपाहर्दत ननरे्दलशका तथा कायषववचधहरु 

आगथइक िर्इ२०७५/७६ र २०७६/७७ (कातिइक मदिना सम्म)मासामाश्जक बिकास मन्त्रालयले ियार 
िरेका तनदेसशका,  कायइक्रम कायइन्त्वयन पुश्स्िका िथा कायइववगििरु तनम्न िमोश्जमका छन 
।उक्िदस्िािेजिरु  सामाश्जक ववकास मन्त्रालय, सुदरूपश्चिम प्रदेशको वेव 
सार्िhttp://mosd.p7.gov.np/ne/directoryमा िेनइ सक्नु िुनेछ। 

 

• प्रदेश सरकार, आि २०७६/७७ को स्वास््य कायइक्रम कायाइन्त्वन पुश्स्िका 
• अस्पिाल सेवा सुदरढीकरण तनदेसशका-२०७६ 

• स्वास््य संस्था र्वन तनमाइण कायइववगि-२०७६ 
• स्वास््य िासलम िथा कायइक्रम संिालन तनदेसशका-२०७६ 
• स्वास््य योजना अविारणा छनौि सम्िश्न्त्ि तनदेसशका-२०७६ 
• रिु प्रतिकायइ िोली(RRT) िठन िथा संिालन तनदेसशका-२०७६ 
• िर्इविी र सुत्केरी अवस्थामा ज्यान जोखखममा परेका मदिलालाई िवाई उद्दार िने 

सम्िश्न्त्ि कायइववगि, २०७५ 
• आगथइक रुपले ववपन्त्न ववरामी नािररक और्गि उपिार सिायिा तनदेसशका, २०७६  
• अस्पिाल व्यवस्थापन ससमति िठन आदेश, २०७५   

  

http://mosd.p7.gov.np/ne/directory
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खण्ड २: प्ररे्दश सरकारको सामाश््क ववकास मन्त्रालयबाट 
कायषन्त्वयन भएकावावर्षक कायषक्रमहरु 

 

पररिय  

प्रदेश ििमा सामाश्जक ववकास मन्त्रालयले स्वास््य, सशिा, युवा िथा खेलकुद, मदिला िथा 
िालिासलका लिाएिका िेरिरुमा प्रदेश सरकार कायइववर्ाजन तनयमावली २०७४ मा उल्लखे र्ए 
िमोश्जमका िरेागिकार सर्र रिी कायइ िदै आईरिेको छ।सामाश्जक ववकास मन्त्रालयले मािििका 
तनकाय र सरोकारवालािरु संिको समन्त्वय र सिकायइमा प्रदेशको स्वास््य िफइ को वावर्इक िजेि 
िथा कायइक्रम तनमाइण िने र सोदि अनुसार कायइन्त्वयन िने िरेको छ।स्वास््य िफइ  प्रदेश सरकार 
सामाश्जक ववकास मन्त्रालय अन्त्ििइि ३१ विा कायइक्रम कायइन्त्वयन तनकायिरु रिेका छन। 

 

उद्रे्दचय  

प्रदेश सरकार कायइ ववर्ाजन तनयमावली २०७४ मा उल्लेख र्ए िमोश्जमका कायइिरु िरर 
जनिालाई सिज, सुलर्,प्रर्ावकारी र िुणस्िरीय स्वास््य सेवाको पिुाँिमा पुयाइउने। 

 

कायषक्रम कायषन्त्वयनको अवस्था 

िासलका6: ववतनयोश्जि िजिे अनुसार ववत्तीय प्रिति 

क्र.स. खिषको प्रकार ववननयोश््त खिष वविीय प्रगनत 

१ िालु िफइ   ३९२८७६०४२८ २५९६४०७७१४ ६६ 

२ पुाँजीिि िफइ   ११९६२३८००० ७२८४४०००४ ६१ 

्म्मा  ५१२४९९८४२८ ३३२४८४७७१८ ६४.८७ 

 

िासलका 7: संतिय सरकार र प्रदेश सरकारिाि प्राप्ि िजेि र खिइको अवस्था (ववशेर् अनुदान 
िािेक) 

क्र.स. श्रोत  प्राप्त ब्ेट  खिष ब्ेट  खिष 
प्रनतशत  

१ संतिय सरकार  १४४४२९८००० ९५४१८०१७७.३ ६६ 

२ प्रदेश सरकार  २८३७८१९३६५ १८७४०२४९८७ ६५ 

्म्मा ४२८२११७३६५ २८२८२०५१६४ ६६ 
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३.सामाश्जक ववकास मन्त्रालयलाई प्राप्ि ववशेर् िथा समपुरक अनुदानको अवस्था 

िासलका 8: सामाश्जक ववकास मन्त्रालयलाई प्राप्ि ववशेर् िथा समपुरक अनुदानको अवस्था 

क्र.स. श्रोत  प्राप्त ब्ेट  खिष ब्ेट  खिष प्रनतशत  

१ ववशेर् अनुदान   ७८७७६५००० ४७८३३९४४६ ६१ 

२ सम्पुरक अनुदान  २११२००००० १८३०३१०८ ९ 

्म्मा ९९८९६५००० ४९६६४२५५४ ५० 

 

आ.व. २०७५।७६ मा  स्वास््य क्षेरमा मन्त्रालयले कायषन्त्वयन गरेका महत्वपूणष कायषक्रमहरु  

१.अश्क्स्न प्लान्त्ट स्थापना / समन्त्वय धनगढी : 
• ववतनयोश्जि रकम : २ करोड  

• सेिी प्रादेसशक अस्पिालमा जडानको क्रममा रिेको  

२.महहला स्वास््य स्वयां सवेकलाई प्रोत्साहन  : 
• समुदायस्िरमा तनस्वाथइ जनस्वास््यका सेवािरु प्रदान िदै आईरिेका स्वयं सेववकािरुको 

मनोिल िढाई जनस्वास््य िेरमा सुिार िने  

• ६०४२ जना मदिला स्वास््य स्वयं सवेवकािरुलाई रु १० िजारका दरल े ववतनयोजन र 
वविरण िररएको  

३. ववशेर्ज्ञ स्वास््य लशववर बाट लाभाश्न्त्वत 

मन्त्रालय र मातहतका ननकायबाट लशववर सांिालन गरेको वववरणहरु :  

• समेटेको श््ल्लाहरु  : ९ विै श्जल्ला    

• सेवा बाट लाभाश्न्त्वतको सांयया  

• महहला :१५२५९ 

• पुरुर् : ९७४२जम्मा सिंालन पटक : २५ ( मन्त्रालय : ७ , तनदेशनालय : १८ ) 
• शल्यकक्रया सांयया : ७९७  

• प्रर्दान गररएका सेवाहरु :िाल रोि , प्रसुिी रोि , आयुवेद , िाडजोनी िथा नशा रोि , 
डेन्त्िल , मानससक रोि , छाला रोि आदद  

४. प्र्नन स्वास््य सांग सम्बश्न्त्धत महहलाहरुको स्वास््य समस्याको ननर्दान तथा उपिार क्याम्प 
सांिालन 

o प्रमुख उद्रे्दचय : मदिलािरुको प्रजनन स्वास््यको िकेजााँि  

o सांिालन गररएका श््ल्लाहरु : ९ विै  
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o सांिालन गने ननकायहरु : स्वास््य कायाइलयिरु  

o सांिालन गरेको पटक : ६३  

o लाभाश्न्त्वत सांयया : १४९१६ 

o गभषवती अल्िासाउण्ड : ९४९ 

o पाठेघरको मुखको क्यान्त्सर पहहिानको लाचग श्स्क्रननांग ्ाांि : ६६५ 

 

५.्हटल प्रसुती / ्हटल र्दघुषटना /सपष र्दांश हवाई उद्र्दार  : 
o ्म्मा उद्र्दार गररएको सांयया : ५ 

o ्म्मा ववननयोश््त रकम : १ करोड 

o खिष रकम : २०,४५,३०३ 

 

िासलका 9: जदिल प्रसुिी / जदिल दिुइिना /सपइ दंश िवाई उद्दार को वववरण 

क्र.स. नाम ललांग उमेर ठेगाना गनुषपने कारण 
उद्र्दार गने 
कम्पनन 

उद्र्दार गरेको 
लमनत 

१ 
सेिु 
लोिार 

म. ४० 
िुढीनन्त्दा 

न.पा.३ , िाजुरा 

उच्ि रक्ििाप , 

पल्मोनरी र्डडमा , 

र्क्लाम्पससयाको 
गिन्त्ििरु 

ससिा 
एयरलाईन्त्स 

२०७६/०१/६ 

२ 
रणवीर 
र्ण्डारी पु. ३३ 

दिमाली िा.पा.-
४ , िाजुरा 

सर्र िाि खसेको सससिक 
िवाई प्रा.सल. २०७५/०५/२४ 

३ 
रजनी 
वव.क 

म. २२ 

स्वासमकातिइक 
न.पा.-१ , 

िाजुरा 
जदिल प्रसव व्यथा मनांि एयर 

प्रा.सल. २०७६/०३/५ 

४ 
कल्पना 
वव.क. म. २२ 

खप्िड छेडेदि 
िा.पा.-४ , 

िाजुरा 
जदिल प्रसव व्यथा सससिक 

िवाई प्रा.सल. २०७५/०९/०२ 

५ 
थुमा 
साकी म. २५ 

थालारा िा.पा.-
७ , िझांि 

जदिल प्रसव व्यथा सससिक 
िवाई प्रा.सल. २०७५/०४/०८ 

 

 
 

६.स्वास््य सम्बश्न्त्ध भवन ननमाषण 

 

िासलका 10: र्वन तनमाइण को वववरण 
क्र.स. भवनको प्रकार  ्म्मा सांयया पूणष ननमाषण आांलशक ननमाषण 
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१ प्रसुिी केन्त्र  ८८ ६५ २३ 

२ शिरी स्वास््य केन्त्र  ४३ ३६ ७ 

३ समुदाय स्वास््य र्काई  ३१ ३१ 0 

 

७.आधारभूत स्वास््य सेवा सुदृढीकरण कायषक्रमको लाचग अनुर्दान ९ वटै श््ल्ला : 
• स्थानीय सरकारलाई स्वास््य िेरमा सियोि  

• िि आ.व. ४४ विा स्थानीयििलाई रु १८ लाखको दरले सियोि िरेको  

८. बढी बबरामी िाप भएका २७ वटा स्वास््य सांस्थाहरुमा प्रयोगशाला सेवा स्थापना 

९. प्रारे्दलशक आयुवेर्द प्रनतरठानको सम्भाव्यता अध्ययन र डी पी आर ननमाषण :  

• सैद्वाश्न्त्िक सिमतिको प्रकक्रया सुरु िरेको समति : २०७५/०४/१७  

• अथइ र कानुन मन्त्रालयिाि  राय, सुझाव र सिमति प्राप्ि समति  :  २०७५/०८/१४ 

• सुदरूपश्चिम आयुवेद प्रतिरठान ववियेक प्रदेश सर्ामा दिाइ िरेको समति : 
२०७६/०२/२० 

१०. आयुवेर्द प्रबधषनको लाचग ्डडबुटी सांकलन तथा प्रशोधन केन्त्रको सम्भाव्यता अध्ययन र डी 
पी आर ननमाषण  

• परामशइदािा संस्था : मानव अगिकार िथा सामाश्जक सशश्क्िकरण केन्त्र (िसेक) िेलौरी 
, कंिनपुर  

प्रनतवेर्दनमा उल्लेख गररएका मुयय मुयय बुांर्दाहरु  

• तनयाइि िुने जडीिुिीको वावर्इक पररमाण र जडीिुिीिाि िुने राजस्व संकलनको अवस्था  

• व्यश्क्ििि , सामुदिक िथा सिकारीका रुपमा खेति िनइ समल्ने जडीिुिीको वववरण  

• जडीिुदिका प्रशोिनको िथा उद्योििरुको िाल सम्मको अवस्था  

• जडीिुिी प्रशोिन केन्त्र स्थापनाका लागि उपयुक्ि स्थान  

• िेल जन्त्य प्रशोिन केन्त्र स्थापना िरर जडीिुिी खेति कायइक्रमका लागि उपयुक्ि स्थानिरु  

• जडडिुिीको िुणइ िथा और्गि उत्पादन उद्योि स्थापनाका लागि उपयुक्ि स्थान  

• िेल जन्त्य प्रशोिन केन्त्र , जडडिुिीको िणुइ िथा और्गि उत्पादन उद्योि स्थापना र 
जडडिुिी खेिीका लागि आवचयक िजेि    

प्ररे्दश स्वयांसेवक छनौट तथा पररिालन 

िासलका 11: प्रदेश स्वयंसेवक छनौि िथा पररिालन 

लसन समुह  आवचयक 
सांयया  

र्दरखास्त हर्दने 
सांयया 

छोटो सुचिमा 
समावेश 

ननयुक्ती 
भएका सांयया 
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भएका सांयया 
१ िेअ ९ १२५ १० ४ 

२ स्िाफ नसइ ५ ११९ १८ ५ 

३ ल्या िे ९ ४२ १० ५ 

४ ल्याअ ५ ६४१ १० ५ 

५ अनसम २५ ५०४ ५० २५ 

६ अिेव ११ ५५६ २२ ११ 

 

स्थानीयतहलाई ग्रालमण अल्िासाउण्ड खररर्द गरर ववतरण 

उद्रे्दचय 

स्थानीय सरकारसाँि समन्त्वय र सिकायइ िरर ८८ विै स्थानीय ििमा िर्इविी आमािरुको सर्डडयो 
एक्स रे माफइ ि िर्इजािं िररने सेवा ववस्िार िनइ  

ववननयोश््त ब्ेट : १२,३२,००,०००/- ( १२ करोड ित्तीस लाख )  

खिष भएको कुल रकम : ११,४५,१८,९७६/- 
खररर्द हुने सेट सांयया : ८८ विा  

सप्लाईरको नाम : Hospitec Enterprises Pvt.Ltd.,Kathmandu 

आई सी बि ( ICB ) िरर एल सी ( LC ) खोसलसककएको  

सप्लायर सांग सम्झौता गरेको लमनत : २०७६/०३/२२  

डेललभरी गने समय : सम्झौिा र्एको १२० ददन सर्र  

अवस्था : आपूतिइ िुने प्रकक्रयामा  

 

सेती प्रारे्दलशक अस्पताल सुधार गुरु यो्ना अनुसार कायष भईरहेको : 

गुरु यो्ना बमोश््म सम्पन्त्न गरेका र केहह हुुँरै्द गरेका कायषहरु  

• अश्क्सजन प्लान्त्िको जडान कायइ िथा सोको लागि आवचयक र्वन तनमाइण  

• थप मार्नर ओ दि तनमाइण  

• कफश्जयोथेरापी युतनिको स्थापना अत्यािुतनक उपकरणिरुको व्यवस्थापन  

• सेवा ववस्िारको लागि ववसर्न्त्न ठाउमा वप्र फ्यािका संरिनािरु तनमाइण  

• फामेसी , बिमा , सामाश्जक सेवाका नया फााँििरु पायक पने एकै ठाउमा खोसल सेवा 
सश्जलो िनाएको  

• सर्डडयो एक्स रे िने ठाउमा waiting hall िनाएको  

• ठुलो िोररिं िरर खानेपानीको आपूतिइ तनयसमि र्एको  

• ओ पी डी मा बिरामीिरुका लागि िस्ने व्यवस्था िररएको  

• शुद्द वपउने पानीको लागि Reverse Osmosis system जडान िरर संिालन र्ईरिेको  
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• Deep boring जडान िने कायइ  

• ठुलो Underground water tank तनमाइण कायइ  

• प्रयोिशालाको ववस्िार , नया सेवा िथा आिुतनक औजारिरु जडान कायइ  

• सर्डडयो एक्स रे , मुिुको सर्डडयो एक्स रे (ECHO), सर्डडयो Endoscopy , सेवा ववस्िार कायइ  

• ENT (नाक , कान , िांिी ) सेवा सुवविा ववस्िार अपे्रशन िथा पररिणको लागि आिुतनक 
उपकरण खररद कायइ 
 

आचथषक बर्ष २०७६∕७७ को  ब्ेट तथा कायषक्रम  

सांनघय सरकारबाट प्राप्त कायषक्रमको हकमा 
 संतिय कायइक्रम कायइन्त्वयन तनदेसशका प्राप्ि समति : २०७६/०६/०८ िि े

 िजेि िााँडफााँड िरर आगथइक मासमला िथा योजना मन्त्रालयमा PLMBIS मा  र्न्त्िी 
िराई सम्िश्न्त्िि कायाइलयमा पठाई सकेको र २०७६/०८/०४ ििे प्राप्ि र्ईसकेको 
सुतनश्चिििा िररसकेको  

आगथइक िर्इ २०७६∕७७ को प्रादेसशक िजेि 

• प्ररे्दश सरकारको कुल ब्ेट = १३,६५,३५,७१,०००/- (१३ अरब ६५  करोड) 
• सामाश््क ववकास मन्त्रालय = ३,३४,७५,७१,०००/- (३ अरब ३४  करोड) 
• स्वास््य तफष को ब्ेट = १,१९,३९,४८,०००/- (१ अरब २० करोड) 
• प्रदेश सरकारको कुल ब्ेटको ८.७४ % स्वास््य िेरमा  

• सामाश्जक ववकास मन्त्रालयको कुल ब्टेको ३६% स्वास््य िेरमा  

आगथइक िर्इ २०७६∕७७ कोमुयय मुयय कायषक्रमहरुः 
• मुखयमन्त्री जेरठ नािररक स्वास््य कायइक्रम  

• सुदरूपश्चिम आरोग्य कायइक्रम (जेरठ नािररकिरुलाई योि , ध्यान , स्वास््य सशववर , 

जीवनशैली परामशइ  

• ससकेलसेल अतनसमया र थालेसेसमया व्यवस्थापन कायइक्रम  

• सर्डडयो कन्त्फरेन्त्सको सिे अप, ढुवानी िथा संिालन ( मन्त्रालय , स्वास््य तनदेशनालय , 

स्वास््य कायाइलय , अस्पिालिरुमा ) 
• श्जल्ला अस्पिालिरुको िमिा असर्िदृ्दी िरर प्रवाि िुने स्वास््य सेवा थप व्यवश्स्थि 

िथा सुदृढ िनइ अस्पिाल सुदृढीकरणको लागि अनुदान 

• िाउाँिरमा गिककत्सक कायइक्रम 

• सम्पूणइ मदिला स्वास््य स्वयमसेववकािरुलाई तनशुल्क स्वास््य बिमा कायइक्रम  

• ियरोि रेफरल केन्त्र संिालन अनुदान  
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• िुम्िी िार्वे अस्पिाल कायइक्रम (सडक दिुइिना र्एमा गिककत्सक सदििको िोलीले 
स्थलिि आकश्स्मक उपिारको लागि िैिडी , िझांि र दािुइला केश्न्त्रि रिेर श्जल्ला 
अस्पिाल िैिडीमा र अछाम , िाजुरा र डोिीलाई केश्न्त्रि िरेर श्जल्ला अस्पिाल डोिीमा ) 

• सपइदंश सम्िश्न्त्ि सेवा थप व्यवश्स्थि िनइ स्वास््य संस्थालाई अनुदान ( कैलाली , 

कंिनपुर , डडेल्िुरा ) र अनुसन्त्िान  

• प्रदेश सर्ा माननीय ज्यूिरुलाई स्वास््य सेवा मुल्प्रवािीकरण सम्िश्न्त्ि असर्मुखीकरण 
कायइक्रम  

• सुदरूपश्चिम प्रदेशमा जनस्वास््य सम्मेलन 

• जदिल प्रसुतिलाई िवाई एम्िुलेन्त्स माफइ ि उद्दार 

• मिामारी व्यवस्थापन ( RRT पररिालन , िासलम , ककि , और्गि खररद समेि )  

• गिककत्सक प्रोत्सािन कायइक्रम  

• स्वास््य सम्िश्न्त्ि अध्ययन अनुसन्त्िान 

• आिाररू्ि स्वास््य सेवा सुदृढीकरणको लागि अनुदान स्थानीयििलाई  

• बिपन्त्न नािररक उपिार आगथइक सिायिा 
• स्वास््य िरेमा योिदान पुयाइउने परकारिरुलाई सम्मान र पुरस्कार कायइक्रम 

• आिाररू्ि स्वास््य सेवा प्रवािमा प्रशंसनीय काम िने स्थानीयििलाई सम्मान र पुरस्कार 
कायइक्रम  

• प्रशंसनीय स्वास््य सेवा प्रवाि िरेका प्रदेश सरकार अन्त्ििइिका उत्कृस्ि स्वास््यकमी , 

गिककत्सक र नसइको सम्मान कायइक्रम  

• प्रदेश सरकार अन्त्ििइिका सम्पूणइ अस्पिालिरुमा एम्िुलेन्त्स सेवा र तन:शुल्क शववािन 
सेवा संिालनको लागि आवचयक िजेि  

• आत्मित्या रोकथाम िथा न्त्यूनीकरण, बिद्यालय मानससक स्वास््य कायइक्रम 

• प्रदेश सरकारले यो वर्इ एम बि बि एस मा छारववृत्त ददन े

• रक्ि समूि पदििान (सदरमुकाम श्स्थि) 
• मुख स्वास््य कायइक्रम (दााँि सजइरीलाई ववशेर् केश्न्त्रि िरेर) 
• प्रयोिशाला िुणस्िर सुदृढीकरण कायइक्रमिरु 

 

प्रदेश सरकारको आ.व.२०७६/७७ को िजेि िथा कायइक्रम कायइन्त्वयनको अवस्था: 
• सामाश्जक ववकास मन्त्रालयिाि कायइन्त्वयन िुने स्वास््य सम्िश्न्त्िका कायषक्रमहरु 

कायषन्त्वयन पुश्स्तका स्वीकृि  र्ईसकेको 
• अस्पिाल िरेमा ववतनयोश्जि िजेि कायइन्त्वयनको लागि तनदेसशका िनाएर कायइन्त्वयन 

िरणमा िईसकेको 
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• स्वास््य तनदेशनालय , ९ विै स्वास््य कायाइलयिरु, ९ विै आयुवेद और्िालयमा 
ववतनयोश्जि िजेि िथा कायइक्रम कायइन्त्वयनको लागि तनदेसशका िनाएर कायइन्त्वयन 
िरणमा िईसकेको   

• प्रदेश स्वास््य िासलम केन्त्रमा ववतनयोश्जि िजेि िथा कायइक्रम कायइन्त्वयनको लागि 
तनदेसशका िनाई कायइन्त्वयनमा िईसकेको 

• प्रदेश सरकारिाि प्राप्ि स्वास््य सम्िश्न्त्िका र्वन तनमाइण कायइववगि िनाएर मन्त्रालयको 
वेिसार्िमा अपलोड िररसकेको 

 

आ.व. २०७५/७६ मा यस मन्त्रालयबाट बनेका ननरे्दलशका, कायषववचध, गठन आरे्दश लगाएतका 
कानूनी र्दस्तावे्हरु :   

o स्वास््य योजना अविारणा छनौि सम्िश्न्त्ि तनदेसशका २०७५ 

o रिू प्रतिकायइ िोसल िठन िथा संिालन तनदेसशका आ.व. २०७५/७६  

o स्थानीय ििलाई योजना िजुइमा प्रस्िाववि पर  

o िर्इविी र सुत्केरी अवस्थामा ज्यान जोखखममा परेका मदिलालाई िवाई उद्दार 
िने सम्िश्न्त्ि कायइववगि, २०७५ 

o आगथइक रुपले ववपन्त्न ववरामी नािररक और्गि उपिार सिायिा तनदेसशका, 
 २०७६  

o अस्पिाल व्यवस्थापन ससमति िठन आदेश, २०७५   

 

लमनत २०७६/०८/०४ गते सम्म मस्यौर्दाको क्रममा रहेका र्दस्तावे्हरु : 
o स्थानीयििकोस्वास््यिेरमायोजनािजुइमािथािजेिसिजीकरणतनदेसशका 
o स्वास््य प्रििइन रणनीति २०७६ को मस्यौदा ियार  

o प्रदेशस्िरीय एकककृि स्वास््यजन्त्य फोिोरमैला व्यवस्थापनको रणनीति तनमाइण, 

o पदिलो खाका ियार र्ईसकेको 
o एम्िुलेन्त्स िथा शव वािन तनदेसशका , २०७६ को मस्यौदा ियार  

o स्वास््य कमीिरु सेवा करारमा सलने सम्िश्न्त्ि कायइववगिको मस्यौदा ियार  

o सुदरुपश्चिम स्वास््य ऐनको मस्यौदा ियार  

o सुदरूपश्चिम स्वास््य नीति, २०७६ को मस्यौदा ियार िदै 

o प्रदेश स्वास््यको प्रोफाईल ियार िदै  

o प्रदेश स्वास््य पन्त्िवर्ीय योजना ियार िदै  

o प्रदेश पूणइ खोप िोर्णा कायइववगिमस्यौदा  

o प्रदेशस्िर िासलम रणनीति तनमाइणको िरणमा 
o मुखयमश्न्त्र जरेठ नािररक स्वास््य कायइक्रमको तनदेसशका मस्यौदा  
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o ववस्िाररि स्वास््य सेवा तनदेसशका मस्यौदा  

o स्वास््य िरेमा उत्कृस्ि स्थानीय िि, स्वास््य कमी, संिारकमी सम्िश्न्त्ि 
कायइववगि तनमाइण  

o गिककत्सकिरुको प्रोत्सािन र्त्ता सम्िश्न्त्ि कायइववगि  
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खण्ड ३: पररवार कल्याण कायषक्रम 

 
३.१ राश्रिय खोप कायषक्रम 
 

परृठभूलम 

वव.सं. २०३४ सालमा बिफर उन्त्मूलन र्ए पचिाि ् नेपालमा ववस्िाररि खोप आयोजनाको 
रुपमाखोप कायइक्रम केिी श्जल्लािाि संिालन िररएको  िो।यस कायइक्रमले शुरुमा बिससजी, र 
डडवपिी खोप शुरु िरी २०३६/३७ सालमा पोसलयो, दिदि थप िरी क्रमशाः २०४५ सालमा नेपालका 
सिै  श्जल्लामा ववस्िार िररएको गथयो । ववस्िाररि खोप कायइक्रम अन्त्ििइि ६ विा रोििरु 
ियरोि, भ्यािुिे रोि, िनुरिंकार, लिरे खोकी, पोसलयो र दादरुा ववरुद्ि समावेश िररएकोमा  
क्रमश वव.सं. २०६० सालमा िेपािाईदिस वव, २०६४ सालमा जापातनज ईन्त्सेफलाईदिस र २०६६ 
सालमा िेमोकफलस ईन्त्फुलुन्त्जा खोप थप िररएको गथयो । वव.सं.२०७१ सालमा सुईिाि ददईने 
पोसलयो खोप (एफआईवपसर्) िथा न्त्युमोकोकल खोप समेि िाल ११ विा खोप प्रदान िररन्त्छ । यी  
खोपिरु संस्थािि, वाह्य र िुम्िी श्क्लतनक माफइ ि  सिंालन िररन्त्छ । 
 

राश्रिय खोप कायषक्रमको पररिय 

राश्रिय खोप कायइक्रम अन्त्ििइि िाल नेपालमा १५ मदिना मुतनका िालिासलकािरु र िर्इविी 
मदिलािरुका लागि तनाःशुल्क खोप सेवा प्रदान िररदै आएको छ ।  

• १५ मदिना मुतनका िालिासलकािरुलाई ११ विा सरुवा रोििरु (ियरोि, भ्यािुिे रोि, 

लिरेखोकी, िनुरिंकार, िेपािार्दिस बि, िेमोकफलस र्न्त्फ्ल्यूएञ्जा िी, पोसलयो, दादरुा, रुिेला, 
तनमोतनया र जापातनज र्न्त्सेफलार्दिस) को खोप िथा िर्इविी मदिलािरुका लागि िी.िी. खोप 
उपलब्ि िराउाँ दै आएको छ ।  

• खोप सेवा देशर्रका १६००० खोप केन्त्रिरु र्न्त्दा िदढ, र यस प्रदेशमा १७२९ विा रिेका छन ्, 
जसमा संस्थािि खोप केन्त्र, िाह्य खोप केन्त्र र िुम्िी खोप सेवाका साथ ै तनजी िथा 
िैरसरकारी स्वास््य संस्थािरु माफइ ि खोप सेवा प्रदान िरराँदै आएको छ । 

 

लक्ष्य 

• खोपिाि ििाउन सककने रोििरु बिरुद्ि ववसर्न्त्न खोपिरु प्रदान िरी िी रोििरु लाग्ने दर, 

रोििरुको कारणिाि िुने अपाङ्ििा दर, र रोििरुको कारणिाि िुने िाल मतृ्यु दरमा 
उल्लेखनीय रुपमा कमी ल्याउने िो । 
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राश्रिय खोप कायषक्रम अन्त्तगषत बहुबर्ीय खोप यो्ना (२०१७–२१) का उद्वेचयहरु 

नेपाललाई खोपिाि रोकथाम िनइ सककने रोििरुलाई शुन्त्य अवस्थामा पुयाइउन ििुिर्ीय खोप 
योजनाले तनम्न उद्वेचयिरु सलएको छ । 

• प्रत्येक िालिालीकाले पूणइ खोप लिाएको सुतनश्चिि िने  

• खोपिाि ििाउन सककने रोििरुको तनयन्त्रण, तनवारण र उन्त्मुलनलाई तिव्रिा ददई 
सोको ददिोपन कायम राख्न े 

• िुणस्िरीय खोप सेवाको लािी आपुिी िथा भ्याक्सीन व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ 
िने  

• खोप कायइक्रमको लािी ददिो वववत्तय व्यवस्थापनको सुतनश्चिि िने  

• खोप कायइक्रममा अनुसन्त्िानलाई प्रविइन िने र नयां कायइिरुको ववस्िार िने  

नयाुँ सुरुवात 

➢ खोप कोर्को स्थापना 
➢ खोप ऐन पाररि 

➢ नयााँ खोपिरु थप िथा शुरुआि 

➢ पुणइ खोप सुतनश्चिििा िोर्णा 
➢ खोप सेवाको ववद्युतिय खोप दिाइ प्रणाली 
➢ खोप केन्त्र र्वन तनमाइण 

 

राश्रिय खोपकायषक्रमको उपलब्धी 
क) बिससजी खोप कर्रेज(प्रतिशिमा) 
िलको गिरमा श्जल्ला अनुसारको प्रदेशको BCG खोपको कर्रेज ददर्इएको छ । यस प्रदेशमा 
BCG खोप लिाउने िालिासलकाको दर (प्रतिशिमा) वविि तिन आगथइक िर्इ २०७३/७४ ,२०७४/७५ 
र २०७५/७६ मा क्रमशाः ८७ ,८७ र ८४प्रतिशिछ। आगथइक िर्इ २०७५/७६ मा श्जल्लािि िेदाइ 
सिर्न्त्दा िदढ िाजुरामा ९९प्रतिशि  रसिैर्न्त्दा कम दािुइला र कन्त्िनपुरमा ७८  प्रतिशिरिेको छ। 
बििि तिन आगथइक िर्इको श्जल्लािि ववस्ििृ वववरण िल ददर्इएको छ ।  
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आकृिी 1: बिससजी खोप कर्रेज 

 

ख) र्दार्दरुा रुबेला र्दोस्रो मारा कभरे् (प्रनतशतमा) 
िलको गिरमा श्जल्ला अनुसारको प्रदेशको दादरुा रुिेला दोस्रो मारा  खोपको कर्रेज ददर्इएको छ । 
यस प्रदेशमा दादरुा रुिेला दोस्रो मारा लिाउने िालिासलकाको दर (प्रतिशिमा) वविि तिन आगथइक 
िर्इ २०७३/७४ ,२०७४/७५ र २०७५/७६ मा क्रमशाः ६१, ७०  र ७५ प्रतिशि छ। आगथइक िर्इ २०७५/७६ 
मा श्जल्लािि िेदाइ सिर्न्त्दा िदढ डोिी श्जल्लामा  ९४प्रतिशि  रसिैर्न्त्दा कम कैलाली श्जल्लामा  
६४  प्रतिशिरिेको छ। बििि तिन आगथइक िर्इको श्जल्लािि ववस्ििृ वववरण िल ददर्इएको छ ।  
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आकृिी 2: दादरुा रुिेला दोस्रो मारा कर्रेज 

 

श््ल्ला अनुसारको खोपको ववचलेर्ण (कभरे्) 

िलको िासलकामा आ व २०७५/७६ मा श्जल्ला अनुसारको प्रदेशको ववसर्न्त्न खोपको कर्रेज, 
राश्रिय खोप िासलका अनुसार पूणइ खोप लिाउने िालिासलकािरुको प्रतिशि, ड्रप आउि दर र 
भ्याश्क्सन खेर जाने दर ददर्इएको छ।यस प्रदेशको  आ व २०७५/७६ माBCG खोपको कर्रेज ८४.४ 
प्रतिशिरिेको छ र्ने दादरुा रुिेला को दोस्रो मारा खोपको कर्रेज ७४.६ प्रतिशि रिेको छ।यस 
प्रदेशमा राश्रिय खोप िासलका अनुसार पूणइ खोप लिाउने िालिासलका ७१.३ प्रतिशि रिेका छन | 
समग्र प्रदेशको पेन्त्िा १ सिं पेन्त्िा ३ कोड्रप आउि दर २.७ छ र्ने, BCG सिं MR1 को ड्रप 
आउि दर ०.६१ रिेको छ | आगथइक िर्इ २०७५/७६ को श्जल्लािि ववस्ििृ वववरण िल ददर्इएको छ 
। 

िासलका 12: श्जल्ला अनुसारको खोपको ववचलेर्ण 

आ . ब ०७५/०७६  
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बिससजी कर्रेज 84.4 98.5 92.4 77.7 86.2 82.1 98.2 87 80.7 77.7 

१ वर्इ मुतनका DPT-

HepB-Hib3 खोप 
पाउने िाल िासलका % 

82.2 97.7 91.8 78.2 88.5 81.5 90.6 89.1 75.9 75.4 
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१ वर्इ मुतनका PCV 3 

खोप पाउनेिाल 
िासलका को प्रतिशि 

79.7 95.8 89.7 78 82.9 78.2 85.5 91.7 72.7 73.1 

१२ देखख २३ मदिना 
सम्म कादादरुा रुिेला 
खोप दोस्रो मारापाउने 
िालिासलका को % 

74.6 80.2 72.8 75.2 83.9 78.3 93.6 91.7 64.2 69.3 

१२ देखख २३ मदिना 
सम्म काजापातनज 
र्न्त्सेफ्लार्दिस खोप 
पाउने िाल िासलका को 
% 

81 89.4 73.1 78.5 97.7 83.3 103.2 99.8 69.2 75.1 

राश्रिय खोप िासलका 
अनुसारपूणइ खोप प्राप्ि 
िने िालिासलका को% 

71.3 95.1 68.9 73 79.9 75.7 81.5 88.8 58.4 67.8 

ड्रपआउि DPT-HepB-

Hib 1 vs3 

2.7 1.6 -0.35 5.6 -2.5 0.82 3.8 0.07 6.1 2.3 

ड्रप आउि BCG vs 

MR 1 

0.61 -0.35 0.98 -0.42 -0.97 3.8 6 -7.7 -0.69 5.3 

Wastage Rate BCG 80.9 85.1 83.3 86.5 90.1 83.5 83.3 85.2 66.9 71 

Wastage Rate DPT-
Hep B-Hib 

24.8 33.6 32.9 39 41.4 24.5 34.7 26.6 11.1 10 

Wastage Rate 
Measles/Rubella 

50.5 56.2 52 62.7 71 50.9 60.9 56.1 27.2 33.5 

Wastage Rate JE 46.8 62.1 49.8 58.7 62.5 43.2 55.3 47.5 27.4 34.7 

Wastage Rate TD 37.6 53 50.3 53.4 56.9 36 50.9 41.8 17.4 13.7 

Wastage Rate PCV 15.9 27.8 20.9 20.4 29.1 16.8 20.6 17.8 7.1 7.1 

 

स्थानीय तहहरुको बगीकरण 

सुदरुपश्चिम प्रदेशमा र्एका जम्मा ८८ विा स्थानीय िििरुको खोप कायइक्रमको 

categorizationतनम्नानुसार रिेको छ | catagorization मा पेन्त्िा ३ को कर्रेज र पेन्त्िा १ 
vs ३ को ड्रप आउि दरका आिारमा िेररन्त्छ | यसरी िेदाइ खोप कायइक्रम लाई जम्मा ४ विा 
Catagory मा िगिइकरण िररएको छ | 
 

िासलका 13: खोप कायइक्रमको ििीकरण 

S.N. Category Coverage (Penta 3)  Drop Out (Penta 1 vs 

Penta 3) 

Remarks  

1 Category I >90% <10% White 

2 Category II >90% >10% Green 

3 Category III <90% <10% Yellow 

4 Category IV <90% >10% Red 

 

यस प्रदेशका ८८ विा स्थानीय िि मध्ये Category I मा जम्मा २९ विा स्थानीय िििरु, 
Category II मा जम्मा ३ विा स्थानीय िि, Category III मा जम्मा ५२ विा स्थानीय िि र 
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Category IV मा जम्मा ४ विा स्थानीय िििरु रिेका छन | िशृ्स्िि वववरण िलको िासलकामा 
उल्लेख िररएको छ | 

स्थानीय िििरुको ििीकरण 

िासलका 14: स्थानीय िििरुको ििीकरण 

Category I 

(coverage>90, dropout<10) 

Category 

II(coverage>90, 

dropout >10) 

Category III 

(coverage<90, dropout <10) 

Category  

IV(coverage<90, 

dropout >10) 

Budhinanda M,  

Purbichouki R M, 

Aadarsha R M 

Ramaroshan R M, 

Chaurpati R M, 

 Panchdebal Binayak M 

Dhakari R M,  

Gaumul R M 

Khaptad Chhededaha R M 

Chure R M,  

 Bungal M 

Sigas R M, 

Turmakhand R M 

Durgathali R M, 

Tribeni M 

Pancheshwor R M, 

Masta R M 

Surnaya R M,  

Chhabis Pathibhara R M,  

Kamal Bazar M 

Shivanath R M,  

K.I. Singh R M 

Mahakali M (Kanchanpur) 

Dogada Kedar R M 

Talkot R M 

Bogatan R M 

Himali R M 

Kedarsyun R M 

Byas R M 

Jagannath RM, 

Surma RM, 

Kanda RM 

Badimalika M,      Puchaundi M 

 Patan M,              Mellekh RM 

 Nawadurga RM, Melauli M 

 Godawari M,      Dilasaini RM 

 Swami Kartik RM,      Parashuram 

M,Shikhar M,         Bitthadchir RM, 

Khaptad Chhanna RM,   Naugad RM 

 Jayaprithbi M,              Aalital RM 

 Dhangadhi SM City,  Dipayal Silgadhi 

M,   Amargadhi M,       Shailyashikhar 

M, Krishnapur M,       Budhiganga M, 

Ganyapdhura RM ,     Ghodaghodi M,  

Marma RM,   Duhun RM, Malikarjun 

RM, Bardagoriya RM,        Bedkot M, 

Thalara RM,                Gauriganga M,       

Shuklaphanta M,       Bhimdatta M 

 Laljhadi RM,         Bhageshwor RM 

 Jorayal RM,          Beldandi RM 

 Lekam RM,          Mohanyal RM 

 Mangalsen M,       Tikapur M 

 Dasharathchand M,    Badi Kedar 

RM, Punarbas M,      Janaki RM 

 Bhajani M, 

Ajayameru RM 

 Joshipur RM, 

Sanphebagar M 

 Bannigadhi Jayagadh RM 

 Belouri M, 

 Kailari RM 

Sayal RM 

Lamki Chuha M 

Mahakali Mun 
)Darchula) 

Apihimal RM 

 

 

 

 

पूणष खोप श््ल्ला घोर्णा कायषक्रम  
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िासलका15: पूणइ खोप श्जल्ला िोर्णा र्एको समति 

क्र.स. श्जल्लाको नाम  पूणइ खोप श्जल्ला िोर्णा समति कैकफयि  

१ अछाम २०७१/०५/२८  

२ िैिडी २०७२/०३/०६  

३ कन्त्िनपुर २०७२/०४/०९  

४ डडेलिुरा २०७२/०९/१०  

५ िझांि २०७२/०९/१२  

६ दािुइला २०७३/१२/२६  

७ कैलाली २०७४/०८/२६  

८ िाजुरा २०७४/०९/१४  

९ डोिी २०७५/०२/१९  

 

खोप कायषक्रम का समस्या, िुनौती र सुझाबहरु  

क्र स  समस्या िथा िुनौिीिरु  सुझाििरु  कैकफयि  

१  नया भ्याश्क्सनिरु थप र्एको िर सोदि अनुपािमा 
cold chain सामग्रीिरु थप नर्एको | 
पदिला र्एका सामाग्रीिरु समेि पुरानो रै् सकेका |   

नयााँ cold chain 
सामग्रीिरु थपिनुइपने   

 

 

२  सि सेन्त्िरको कसम िुदा िाढा िाढा सम्म कोल्ड 
िेन व्यवस्थापन िरर भ्याश्क्सन ढुवानी िनइको 
लागि समस्या िुने िरेको | 

आवस्यकिा अनुसार 
थप सि सेन्त्िर 
खोल्नुपने  

 

३  श्जल्ला स्िरमा दि मानि श्रोि को अर्ाव : सिै 
श्जल्लामा खो सु नर्एको, सि सेन्त्िरिरुमा पतन 
कोल्ड िेन व्यवस्थापन सम्िश्न्त्ि िासलम प्राप्ि 
स्वास््य कमीको अर्ाव, खोप कायइकिाइलाई cold 
chain maintainence र proper vaccination 
सम्िश्न्त्ि सशप पुनइिाजिी कायइक्रमको  आवचयकिा 
रिेको  

खोप सम्िश्न्त्ि ज्ञान र 
सशपको असर्वदृ्गि िने 
ककससमका कायइक्रमिरु 
संिालन िनुइपने  

 

४  भ्याश्क्सन अनुसार syringe को आपूतिइ नसमलेको | 
िसाईसराई र िैदेसशक रोजिारी (र्ारि) जानेले  
िदाइ भ्याश्क्सन खेर जाने, ड्रप आउि िुने िरेको   

खोप कायइक्रमको 
तनयसमि रुपमा 
कश्म्िमा प्रत्येक ३ 
मदिनामा  र प्रर्ावकारी 
सुक्ष्म योजना  
(Microplanning 
Micro-planning) 
िनुइपने  
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३.२ समुर्दायमा आधाररत नव्ात लशशु तथा बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापन  कायषक्रम 
 

पररिय 
पााँि वर्इमुतनका िालिासलकािरुमा देखा पने मुखय स्वास््य समस्यािरुको एकीकृि रुपमा समस्या 
पररिान  िने, मूल्याङ्कन िने र विीकरण िरर त्यसैको आिारमा उक्ि रोििरुको उपिार िथा 
व्यवस्थापन िने प्रणालीलाई समुदायमा आिाररि नवजाि सशशु िथा िालरोिको एकीकृि 
व्यवस्थापन र्तनन्त्छ । 
 

समुदायमा आिाररि नवजाि सशशु िथा िाल रोिको एकीकृि व्यवस्थापन (Community-Based 

Integrated Management of Neonatal and Childhood Illness) कायइक्रमको मुखय उदेचय पााँिवर्इ 
मुतनकािालिासलकािरुमा प्रायाःजसो देखखने रोि िथा अन्त्य स्वास््य समस्यािरुको उपिार 
िथाव्यवस्थापन िरी त्यसिाि िुने मतृ्यु दर ििाउनु िो । यो उमेर समुिका िालिासलकािरु मध्ये 
नवजािसशशु अझिढी जोखखममा िुने र्एकोले सुरक्षिि िररकाले सुत्केरी िराउने, नवजाि 
सशशुकोअत्यावचयक स्यािार िने जस्िा पिलाई यो कायइक्रमले ववशेर् मित्व ददएको छ । यो 
कायइक्रम ववसर्न्त्नििका स्वास््य संस्था िथा मदिला स्वास््य स्वयंसेववकाको संलग्निामा 
सञ्िालन िररने र्एकोलेयसलाई समुदायमा आिाररि नवजाि सशशु िथा िाल रोिको एकीकृि 
व्यवस्थापन कायइक्रमनामाकरण िररएको िो । 
 

कायषक्रमको लक्ष्य 

• नवजाि सशशु िथा ५ वर्इ मुतनका िालिासलकािरुकोस्वास््यमा सुिार िदै उनीिरुको 
जीवन रिा,स्वास््य, िदृ्गिर ववकासमा योिदान पु¥याउनेर बिरामीदर िथा मतृ्युदरमा 
उल्लेखय सुिार ल्याउने । 

 

कायषक्रमका उद्रे्दचयहरु 

• अत्यावचयक नवजाि सशशु स्यािारलाई प्रविइन िरी नवजाि सशशुिरुमा िुने बिरामीदर 
िथा मतृ्युदरििाउने । 

• नवजाि सशशुिरुमा देखा पने मुखय स्वास््य समस्यािरुको व्यवस्थापन िरी बिरामी दर 
िथा मतृ्युदरििाउने । 

• ५ वर्इमुतनका िालिासलकामा िुन सक्ने मुखय स्वास््य समस्या िथा रोिको उगिि 
व्यवस्थापन िरीबिरामी दर िथा मतृ्युदर ििाउने । 

 

रणनीनतहरु 

➢ पररवेश सान्त्दसर्इक ववकेश्न्त्रि योजना िजुइमा िरी कायइक्रमले िय िरेका 
कक्रयाकलापिरुलाईिरणिद्ि रुपमा लािू िदै जाने जसमा यसका लागि अझपैतन सेवा 
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नपाएका विइलाई प्राथसमकिाददने जस्िै सुकुम्िासी, सीमान्त्िकृि, सुवविािाि पछाडी परेका, 
पिुाँि नपुिेका विइ नवजाि सशशु िथा िाल स्वास््य सेवा स्वास््य संस्था एवं समुदाय 
स्िरसम्म उपलब्ि िराउने रिुणस्िर असर्वदृ्गि िने कायइलाई सुदृढ िने । 

➢ आपूतिइ व्यवस्थापनलाई सुदृढ िनाउने । 
➢ नवजाि सशशु िथा िाल स्वास््य सेवालाई स्िरयुक्ि िनाउन सावइजतनक िथा तनजी िरे 

िीिसिकायइ िने । 
➢ कायइक्रम सुिारका लागि खोज िथा अध्ययन अनुसन्त्िान िने । 
➢ िर िथा समुदाय स्िरमा िुने सकारात्मक िानी व्यविारलाई प्रवद्र्िन िने िथा 

समुदायकोसिर्ािीिालाई सुदृढ िने । 

 

लस .बब. आई.एम.एन.लस.आ (CB-IMNCI)कायषक्रम अन्त्तरगतका सेवाहरु 

नेपालमा सन १९९७ देखख सुरु र्एको CB-IMCI कायइक्रम िथा सन २००९ मा शुरु र्एको CB-

NCP कायइक्रम लाई समायोजन िदै CB-IMNCIकायइक्रम प्याकेजको ववकास िने स्वास््य िथा 
जनसंखयामन्त्रालयको समति २०७१/६/२८ को तनणइयानुसार यो समुदायमा आिाररि नवजाि सशशु 
िथािालरोिको एकीकृि व्यवस्थापन (CB-IMNCI) कायइक्रम प्याकेजको ववकास िररएको छ ।  

यस कायइक्रमले पााँि वर्इमुतनका िालिासलका िथा नवजाि सशशु िरु बिरामी िुने मुखय 
कारणिरुलाईसम्िोिन िदइछ र बिरामी र्एको अवस्थामा सो रोिको समयमै व्यवस्थापन िथा 
उपिार िने कायइिदइछ ।यस कायइक्रम अन्त्िरििका सेवािरुलाई मुखय रुपमा दईु र्ािमा ववर्ाजन 
िररएको छ। 

नव्ात लशशु केश्न्त्रत सेवाहरु 

➢ स्वास््य संस्थामै प्रसूिी िराउन प्रवद्र्िन िने । 
➢ अत्यावचयक नवजाि सशशु स्यािार िथा प्रसुिी पचिाि स्वास््यकमीद्वारा नवजाि सशशु 

रसुत्केरी आमाको तनयसमि जााँि । 
➢ ०–५९ ददनको िच्िामा व्याक्िेरीयको सम्र्ाववि िम्र्ीर संक्रमण िथा स्थानीय 

संक्रमणकोव्यवस्थापन 

➢ जन्त्मदा सास नफेरेको वा नरोएकोसशशुको पदििान िथा व्यवस्थापन 

➢ जन्त्मदै कम िौल र्एको सशशुको मूल्याङ्कन िथा व्यवस्थापन 

➢ सशिाङ्िको रोकथाम, मूल्याङ्कन िथा व्यवस्थापन 

दईु मदिनादेखख पााँिवर्इ सम्मका िालिासलकािरुमा िुने रोििरुको एकीकृि व्यवस्थापन 

➢ चवासप्रचवास रोि 

➢ पखाला 
➢ दादरुा 

➢ कुपोर्ण 

➢ मलेररया 
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२०७५/२०७६ मा सम्पाहर्दत कक्रयाकलापहरु  

• समुदायमा आिाररि नवजाि सशशु िथा िाल रोिको एकीकृि व्यवस्थापनCB-IMNCI, 

MIYCN, NACS, IMAM, PHC-ORC ब्यिस्थापनमा ज्ञान िथा ससप असर्िगृि िनइ  
स्थलिि कोगििं )िासलम पचिाि को अनुिमन (िथा कायइरि स्वास््यकमी साँि 
छलफल÷अन्र्िकक्रया । 

• समुदायमा आिाररि नवजाि सशशु िथा िाल रोिको एकीकृि व्यवस्थापनिासलम  

• स्वास््य संस्थामा सियोिात्मक अनुिमन िथा सुपररिेिण 

समुर्दायमा आधाररत नव्ात लशशु तथा बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापनकायषक्रमका सूिकहरुको 
अवस्था 

२ महहना मुननका नयाुँ र्दताष भएका बबरामी बच्िा मा PSBI केस प्रनतशत   

िलको गिरमा प्रदेशका श्जल्लािरुको बििि तिन आगथइक िर्इको २ मदिना मुतनका नयााँ दिाइ 
र्एका बिरामी िच्िा मा PSBI केस प्रतिशि ववस्ििृ रुपमा देखार्इएको छ । यो प्रतिशि प्रदेशमा 
आगथइक िर्इ २०७३/७४, २०७४/७५ र २०७५/७६ मा क्रमशाः १६, १६ र १४ रिेको छ । आगथइक िर्इ 
२०७५/७६ मा सिर्न्त्दा िदढ २ मदिना मुतनका नयााँ दिाइ र्एका बिरामी िच्िा मा PSBI केस 
प्रतिशि डडेल्िुरा श्जल्लामा छ र्ने सिर्न्त्दा कम डोिी र कैलाली श्जल्लामा छ।  

 

आकृिी 3: २ मदिना मुतनका नयााँ दिाइ र्एका बिरामी िच्िा मा PSBI केस प्रतिशि 

 

लस वव आइष एम एन लस आइष (CB IMNCI) कायषक्रमको मुयय सूिकहरुको अवस्था 
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२ महिना मतुनका नयााँ दताा भएका बिरामी िच्िा मा PSBI केस प्रततशत  

२०७३/७४ २०७४/७५ २०७५/७६
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िलको िासलकामा  CB IMNCI  कायइक्रम अन्त्िरििका मुखय सूिकिरुको बििि तिन आगथइक 
िर्इको अवस्था ददर्इएको छ । बििि तिन आगथइक िर्इिरु २०७३/७४, २०७४/७५ र २०७५/७६ मा ५ 
िर्इ मुतनका िालिासलकािरुको चवासप्रचवास रोि लाग्ने दर क्रमशाः ९९१, ९६२ र ९३० रिेको छ  र 
तनमोतनयाको दर क्रसमक रुपमा बििि तिन आगथइक िर्इमा िट्दो क्रममा छ । यसरी नै सि 
प्रतिशि बिरामीिरुले एश्न्त्ििायोदिकिाि उपिार पाएका छन ्।  

 

यसैिरी बििि तिन आगथइक िर्इ २०७३/७४, २०७४/७५ र २०७५/७६ मा ५ िर्इ मुतनका िालिासलकामा 
झाडापखाला लाग्ने दर क्रमशाः ६९७, ६४८ र ६२५ रिेको छ र्ने तिन विै आगथइक िर्इमा श्जङक र 
ओ आर एस िाि उपिार िरेका बिरामी प्रतिशि ९० र्न्त्दा मागथ छ । अन्त्य सूिकिरुको अवस्था 
ववस्ििृ रुपमा िलको िासलकामा ददर्इएको छ ।  

िासलका 16:  सस वव आर्इ एम एन सस आर्इ (CB IMNCI) कायइक्रमको मुखय सूिकिरुको अवस्था 
सस 
न 

सूिकिरु 
प्रिति  

२०७३/०७४  २०७४/०७५  २०७५/०७६  

१ प्रवत्त िजारमा ५ िर्इ मुतनका 
िालिासलकािरुको चवासप्रचवास रोि  लाग्ने 
दर 

९९१ ९६२ ९३० 

२ स्वास््य संस्था र िाउिर श्क्लतनकमा 
चवासप्रचवास रोिका  बिरामी २३.४ २०.३ १९.३ 

३ तनमोतनया प्रकोप दर प्रति िजार  ८५.७ ७१.४ ६७.३ 

४ एश्न्त्ििायोदिक िाि उपिार िरेका ५ िर्इ 
सम्मका  तनमोतनया बिरामीिरुको प्रवत्तशि  

१५१.१ १३९.३ ११३.६ 

५ प्रति िजारमा ५ िर्इ मुतनका 
िालिासलकािरुको झाडापखाला लाग्ने दर  

^(^=( ^$*=$ ^@$=& 

६ स्वास््य संस्था र िाउाँिर श्क्लतनकिाि 
जम्मा दिाइ िरेका झाडापखालाका बिरामीको 
प्रतिशि  

!$=* !# !@=# 

७ श्जंक र ओ आर एस िाि उपिार िरेका 
झाडापखालाका जम्मा बिरामीिरुको प्रतिशि  

(#=( (&=* (#=( 

८ श्जववि जन्त्ममा संर्ाववि कडा ब्याक्िेररया 
संक्रमण बिरामीको प्रतिशि  

!=( !=& !=& 

९ संम्र्ाववि कडा ब्याक्िेररया संक्रमण 
बिरामीले जेन्त्िामार्इससन सुर्इको पदिको मारा 
पाएको प्रतिशि  

&@=& ^(=@ &)=% 

१० सम्र्ाववि  कडा ब्याक्िेररया संक्रमण 
बिरामीले जेन्त्िामार्इससन सुर्इको पूणइ मारा 

^)=$ %#=! %%=! 



४१ 

प्रदेश स्वास््य प्रतिवेदन -२०७५/७६ 

पाएको प्रतिशि 
११ Fresh Still birth को संखया  २७३ २५६ २३७ 

  

उपलश्ब्धहरु 

• प्रदेश मािििका सिै अस्पिालमा SNCU को स्थापना िथा संिालन । 

• नवसशशु मतृ्युदरमा कमी आएको ।  

• स्वास््य संस्थाका कमइिारीिरुको नवसशशु िथा िालस्वास््य सेवामा िमिा असर्िदृ्गि 
र्ई सेवा िुणस्िर र्यको । 

 

कायषक्रमका समस्यातथा बाधाहरु 

• अति आवचयक और्गििरुको स्िक आउि र्ईरिने िरेको ।  

• नवसशशु ब्यवस्थापनका लािी आिचयक सामाग्रीिरुको अर्ाव ।  

• स्वास््यकमीिरु िथा मदिला स्वस््य स्वयम सेबिकािरुलाई िासलमको अर्ाव ।  

• ि्यांकमा एकरुपिा निुनु ।  

• िुणस्िररय सेवा निुनु ।  

• िगिइकरण, उपिार सदि निुनु । 
 

सुझावहरु 

• ि्याङ्क बिरलेर्ण िरी कम प्रििी र्एका  स्वास््य संसथािरुमा सियोिात्कम 
सुपररिेिण िथा अनुिमन तनयसमि रुपमा िनुपने ।  

• िगथइङ् सने्त्िरमा आिचयक सामाग्रीिरुको ब्यावस्थापन िनुपने ।  

• स्थलिि अनसाईि कोगिङ् िनुपने । 

३.३ पोर्ण कायषक्रम 
 

पररिय  

अन्त्िराइश्रिय रुपमा नै कुपोर्णको समस्यालाई तनराकरण िने कायइलाई सामाश्जक, आगथइक िथा 
मानवीय ववकासका साथ ै ददिो ववकास लक्ष्य प्राप्ि िने आिारको रुपमा सलर्एको छ । 
न्त्युनपोर्णको समस्याले िालिासलकाको शारीररक, मानससक, िथा संवेिात्मक ववकासमा िािा 
पुयाइई देशको समग्र सामाश्जक, आगथइक िथा मानवीय ववकासमा प्रतिकुल प्रर्ाव पदइछ िथा सशशु 
अवस्था वा वाल्यकालमै मतृ्यू िुने जोखखममा िदृ्गि िुन्त्छ र्ने श्जववि रिेकािरुको समेि 
िमिाको िय िुन्त्छ ।यसका असरिरु िश्म्र्र िुन्त्छन,् जसलाई पररविइन िनइ सककंदैन र जीवनर्र 
रिन्त्छन ्। ववचवमा पांि वर्इ मुतनका कररव ४५ प्रतिशि िालिासलकाको मतृ्यु कुपोर्ण को कारणले 
िुने िरेको अध्ययनिरुले देखाएका छन(्Lancet Child Health and Nutrition Series, 2013)। नेपाल 
जनसांश्खयक िथा स्वास््य सवेिण, २०१६ अनुसार नेपालका पााँि वर्इमुतनका िालिालककािरुमा 
३६ प्रतिशि पुड्कोपन, २७ प्रतिशि कम िौल िथा १० प्रतिशि खयाउिेपन रिेको छ ।त्यसैिरी ६ 
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देखख ५९ मदिनाको िालिासलकामा ५३ प्रतिशि, १५ देखख १९ िर्इ सर्रका ककशोरीिरुमा ४४ प्रतिशि 
रक्ि अल्पिाको समस्या रिेको छ । साथै प्रजनन ् (१५–४९ वर्इ) उमेरसमुिका मदिलािरु मा ४१ 
प्रतिशि रक्ि अल्पिाको समस्या िथा १७ प्रतिशि दीिइ शश्क्िको कसम रिेको अवस्था छ(NDHS 

२०१६)। ववििको िुलनामा नेपालले पोर्णको िरेमा केदि प्रिति िरेको देखखन्त्छ ।  
 
िालिासलका, मदिला िथा ककशोर ककशोरीिरुको पोर्ण अवस्था सुिार िनइ वविि लामो समय 
देखख ववसर्न्त्न प्रयासिरु िुाँदै आएको देखखन्त्छ । यसै सन्त्दर्इमा नेपालको संवविानले प्रत्येक 
नािररकलाई खाद्य सम्िन्त्िी िक िुने व्यवस्था िरेको अवस्था छ ।सन १९७० को दशक देखख 
ववसर्न्त्न पोर्ण सवेिण, आवगिक योजनामा पोर्णलाई प्राथसमकिा, राश्रिय पोर्णनीति िथा 
रणनीति (२००४) को ववकास, सवेिणको आिारमा िालिासलकालाई सर्िासमन ए क्याप्सुल र 
ििुसुक्ष्म ित्व (िालसर्िा) िथा िर्इविीर सुत्केरी मदिलालाई आर्रन फोसलक एससड िश्क्क 
वविरण लिायि कुपोर्णकोसमस्यालाई सम्वोिन िनइ ििुिेबरय तनकायको संयुक्ि प्रयासको लागि 
ििुिेबरय पोर्ण योजना पदिलो (२०६९–२०७३) र दोस्रो (२०७५/७६–२०७९/८०) को ववकास र्एको 
देखखन्त्छ । पोर्णको ववद्यमान अवस्था सुिानइको लागि पोर्ण सम्िन्त्िी सेवािरुको 
ववस्िार(Scalling up Nutrition)असर्यानको माध्यमिाि पोर्ण सम्िन्त्िी िानी व्यविारलाई 
सकरात्मक ददशा िफइ  रुपान्त्िरण िनइ आवस्यक छ। 
 
ििुिेबरयपोर्ण योजना २ ले तनददइस्ि िरे अनुसार स्वास््य िथा जनसंखया मंरालयले 
िालिासलका, ककशोर ककशोरी, िथा मदिलािरुको  पोर्ण अवस्था सुिार िनइ पोर्ण लक्षिि 
कायइक्रमिरु  संिालन िदै आएकोले सो कायइक्रमिरु सुिारु ढङ्िले िनइ ससिइ कायइक्रम माफइ ि 
प्रदेश िथा स्िातनय ििमा िजेि िथा कायइक्रम ब्यवस्थापन  िररएको छ । 
 
पोर्ण कायषक्रमको लक्ष्य तथा उरे्दचयहरु 

१. ५ िर्इ मुतनका िालिासलकािरु र प्रजनन उमेरका मदिलािरुमा िुने सुरमपोर्क ित्वको कसमले 
िुने कुपोर्ण(protein-energy malnutrition)लाई कम िने . 

२. माि ृपोर्ण सुिार िने ।  

३.ककशोरी, मदिला र िच्िािरुमािुने रक्िाल्पिाको ब्याप्ििालाई कम िने ।  

४.आयोडडनको कसम र र सर्िासमन ए को कसम िाि िुने Disorder उन्त्मूलन िने र सोको ददिोपन 
कायम िने । 

५.िालिासलकािरु र मदिलािरुमा जुकाको प्रकोप कम िने । 

६.िालिासलकामा िुने कम िौल को ब्यापकिा कम िने ।  

७.िरयासी खाद्य सुरिाको सुिार, प्रयाप्ि मारामा खाद्यन्त्नको पिूि िथा उपलब्ििा द्वारा िरर 
प्रत्येक निररकले स्वस््य श्जवन यापन िने । 

८. असल खानपानको व्यविार लाई प्रवइिन िरर सम्पूणइ नािररको पोर्ण स्थीतिमा सुिार ल्याउने 
।  
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९. संक्रामक रोििरुको रोिथाम र तनयन्त्रण िरी पोर्ण स्थीतिमा सुिार िने र िाल मतृ्यू दर 
ििाउने . 

 
 

सुर्दरु पश्चिम प्ररे्दशमा पोर्णसांग सम्वश्न्त्धत कायषक्रमहरु  

• मािसृशशु िथा िाल्यकासलन पोर्ण (MIYCN) 

• िदृ्गि अनुिमन िथा परामशइ  

• आईरनको कमीिाि िुने एतनसमयाको तनयन्त्रण।   

• सर्िासमन ए को कमीको उपिार, रोकथाम र तनयन्त्रण ।  

• आयोडडनको कमीिाि िुने बिकृतिको रोकथाम ।  

• जुकाको और्गिद्िारा परश्जबििरुको तनयन्त्रण  

• बिद्यालयस्वास््य िथा पोर्ण  सशिा कायइक्रम  

• ििुिेबरय पोर्ण योजना  

• सशघ्र कुपोर्णको एकककृि व्यवस्थापन (IMAM) 

• समुदायमा आिाररि सशशु िथा िाल्यकालीन पोर्ण  र ििूसुक्ष्म पोर्ण ित्व 
(िालसर्िा )सामुदातयक प्रवइिन कायइक्रम (IYCF-MNP) 

• ििूसुक्ष्म पोर्क ित्व वविरण कायइक्रम (Vit A, Deworming, Iron, Iodine) 

• ककशोरीिरुलाई आईरन फोसलक एससड वविरण कायइक्रम 

• आपिकासलन पोर्ण कायइक्रम 

• ववपद जोखखम न्त्यूतनकरण 

सन ् २०१२ मा सम्पन्त्न ववचव स्वास््य सर्ाले िोकेको सन ् २०२५ सम्ममा िाससल िनुइपने 
पोर्णसम्िन्त्िी ववचवव्यापी लक्ष्यिरुसाथै ददिो ववकास सम्िश्न्त्ि लक्ष्य, ििुिेबरय पोर्ण योजना 
२०२२ को लक्ष्यका साथैनेपाल र सुदरूपश्चिम प्रदेशको अवस्था देिायको िासलकामा ददएको छ  

िासलका 17: पोर्ण कायइक्रम का लक्ष्यिरु 

सुिकिरू सुदरूपश्चि

म प्रदेशको 

अवस्था 

राश्रिय 

अवस्था

* 

दीिो बिकास लक्ष्यिरु 

MSNP 

२०२२  

WHA 

२०२५  

SDG 

२०३० 

पााँि िर्इ मूतनका िालिासलकामा पुड्कोपना #^ #^ @* @$ !% 

पााँि िर्इ मूतनका िालिासलकामा खयाउिेपना ( !) & <% $ 

कम िौल र्एका ५ िर्इ मुतनका िालिासलका  @* @& @) !% !) 

जश्न्त्मदा कमिौल र्एका िालिासलकाको प्रतिशि @) !@ !) ≤!=$ ≤!=$ 

पूणइ स्िनपान िरेका िालिासलका 
NA &) *) *% () 
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0 देखख २३ महिना सम्मका िालिाललकािरुको िदृ्धि अनगुमन प्रत्तिशत

२०७३/७४ २०७४/७५ २०७५/७६

सशशु िथा िाल्यकालीन पोर्णले ससफाररस 
(IYCF) िरेको व्यििारका आिारमा खाना खाने 
िरेका िालिासलकािरु 

NA #^ ^) &) *) 

पााँि िर्इ मुतनका िालिासलकामा रक्िअल्पिा %) %# @* @) <!% 

प्रजनन उमेरका समुिका मदिलािरुमा 
रक्िअल्पिा #( $! @$ @) <!% 

मदिलािरुमा BMI (<!*=% kg/m2) @@ !& !@ * <% 

मदिलािरुमा मोिोपन 
( @@ !* !% <!@ 

                                          स्रोि: नेपाल जनसांश्खयकी िथा स्वास््य सवेिण २०१६ 

पोर्णको ३ बरे् प्रगती बबवरण 

प्रदेशमा, 
२िर्इमुतनकािालिासलकाकोिदृ्गिअनुिमनकोदरलाईिेदाइिाजुरा,िझािदािुइलारअछाममािदृ्गिर्एकोदेखखए
कोछर्नेिैिडी, डडेलिुरा, डोिी, 
कन्त्िनपुररकैलालीमािीनिर्इकोअन्त्िरालमाक्रमशरुपमाििेकोदेखखएकोछ।यसकासाथैकैलालीश्जल्लाकोिृ
द्गिअनुिमनकोदरसुदरूपश्चिमप्रदेशकोर्न्त्दापतनतनकैकमर्एकोपार्एकोछजुनक्रमश िीनिर्इदेखख४५% 
िाि३८ % माििदैआएकोछ। 

 

आकृिी 4: ० देखख २३ मदिना सम्म का िाल िासलका िरुको िदृ्गि अनुिमन 
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कमतौल भएका २ िर्ा सम्मका िालिाललकािरुको प्रततशत

२०७३/७४ २०७४/७५ २०७५/७६

 

कमिौल र्एका २ िर्इ सम्मका िालिासलकाको प्रतिशििलको िार गिरमा देखार्एको छ । जस 
अनुसार दािुइला श्जल्ला मा २% िझांिमा ५% िैिडीमा ५% डडेलिुरामा ४% अछाममा ५% र 
कैलालीमा ३% िालिासलका कमिौल र्एको पार्एको छ जुन सुदरूपश्चिम प्रदेको(७%) को 
िुलनामा कम छ । त्यसै िररिाजुरा, डोिी र कन्त्िनपुरमा क्रमश १३%, ८% र १६% िालिासलका 
कमिौल र्एको देखखएको छ जनु सुदरूपश्चिम प्रदेको र्न्त्दा िढी र्एको पार्एको छ . 

 

आकृिी5: कमिौल र्एका२ िर्इ सम्मका िालिासलका 

 

५ िर्इ मूतनका िालिासलकाको ३ िर्इको पोर्ण श्स्थति बिशलेर्ण देिायको िासलकामा ददएको छ । 
यस िासलका अनुरसार ० देखख ११ मदिना सम्माका िालिासलकािरुको िदृ्गि अनुिमन दिाइ िरेको 
प्रतिशि आ.व. २०७४÷७५ देखख २०७५÷७६ मा ८८.६% िाि ८६% मा ििेको छ र्ने २ िर्इ मुतनका 
िालिासलकािरुको िदृ्गि अनुिमनको प्रतिशि पतन ७३% िाि ७२.२% मा ििेको छ र अन्त्य 
सूिकिरु क्रमश रुपमा िढेको पाएर्को छ । 

िासलका 18: पोर्णका मुखय सुिांक को श्स्थति बिचलेर्ण 

सस. न. सुिकिरू  ०७३/०७४ ०७४/०७५ ०७५/०७६ 

! 
० देखख ११ मदिना सम्मका िालिासलकािरुको 
िदृ्गि अनुिमन दिाइ िरेको प्रतिशि 

(!=! **=^ *^ 

@ 
० देखख २३ मदिना सम्मकािालिासलकािरुको और्ि 
िदृ्गि अनुिमन 

#=$ $ $=% 

# 
० देखख ६ मदिना सम्मका िालिासलकािरुको पुणइ 
स्िनपान िरेको प्रतिशि 

@^=$ #$ $^=( 

$ ६ देखख ८ मदिना सम्मका िालिासलकािरुको िदृ्गि @&=# #$=% $!=# 
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अनुिमन,  नरम ठोस िथा अिइठोस प्राप्ि 

 

५ 

० देखख २३ मदिना सम्मका िालिासलकािरुले िदृ्गि 
अनुिमन िरेको प्रतिशि 

&!=! &# &@=@ 

६ 
िर्इविी मदिलािरुले १८० आईरन िक्कीप्राप्ि 
िरेको प्रतिशि 

%!=* %!=@ ^*=! 

७ 
कम िौलर्एका २ िर्इ सम्मका िालिासलकािरुको 
प्रतिशि 

!)=# &=^ &=@ 

 

 

उपलश्ब्धहरु 

• सामुदायीक स्वास््य एकाई िथा सिरी स्वास््य श्क्लतनक  स्थापना िथा संिालन र्एका 
र पोर्ण सेवा प्रदानमा मा सिजकिा र्एको।  

• स्थातनयिििाि पोर्ण िरे सुिारका लािी रकम बितनयोजन िरेको र बिसर्न्त्न 
कृयाकलापिरु संिालन र्एका ।  

• िदृ्गि अनुिमन िने िालिासलकाको संखयामा िदृ्गि र्एको ।  

• आई माम, आई एम एन सस आई कायइक्रम संिालन र कुपोवर्ि िच्िािरु पत्ता लिाउने, 

उपिार िने र ररफर िने प्रणालीको बिकाश र्एको ।  

• पोर्ण िरेमा काम िने सेवा प्रदायकिरुको िमिा असर्िदृ्गि र्एको र िुणस्िर सेवा 
प्रदान िनइमा सिाउ पुिेको । पासलका, श्जल्ला, प्रदेश िथा बिसर्न्त्न संि संस्थािरुले पोर्ण 
कायइक्रम संि सम्िश्न्त्िि आवचयक  

• सामाग्रीिरुको सियोि िुदा िुणस्िररय सेवा प्रदानमा सियोि ।  

• लुकेर िसेका अति सशघ्र कुपोवर्ि िालिासलकािरु को पदििान, लेखाजोखा, उपिार र 
परामशइ र्एका ।  

• पााँि िर्इ मूतनका िालिासलकामा खयाउिेपनामा कमी आएको ।  

 

कायषक्रमका समस्या तथा बाधाहरु 

• िाउिर श्क्लतनकिरुमा तनयसमि िदृ्गि अनुिमन नर्एको यसमा पतन १ िर्इ देखख 
मागथका िालिासलकाको और्ि िदृ्गि अनुिमन अझ कम रिेको ।  

• केदि स्थानिरुमा आवचयक सामाग्रीिरु जस्िै िौल मेससन, र्वन, कुिी िथा िेिुल आदीको 
ब्यावस्था नर्एको ।  

• स्वास््यकमीिरुको तनयसमि उपश्स्थति कमिुने र समय कम ददने िरेको ।  

• प्रर्ावकारी पोर्ण परामशइ निुनु ।  

• पोर्णका लािी आवचयक पने श्रोि पररिानको कमी ।  

• प्रतििेदनमा एकरुपिा निुनु र िास्िबिकिा निुनु  

 

सुझावहरु 
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• सिै तनकायिाि िदृ्गि अनुिमन िथा प्रर्ावकारी परामशइका लािी आवचयक जनशश्क्ि,िजेि 
िथा प्रर्ाकारी परामशइ मा जोड ददनुपने ।  

• डडफल्िर केसिरुलाई ििाउनु पने  

• सशघ्रकुपोवर्ि िालिासलकािरुको तनको िुने दरमा िदृ्गि िनुपने । 

 



४७ 

प्रदेश स्वास््य प्रतिवेदन -२०७५/७६ 

३.४ सुरक्षक्षत माततृ्व तथा नवलशशु स्वास््य कायषक्रम 
 

पररिय  

नेपाल सरकारद्वारा संिासलि सुरक्षिि माितृ्व कायइक्रमको मुखय उद्देचय आमा िथा नवसशशुिरुको 
अवस्था िथा मिुृदरलाई ििाउने िो.यस कायइको लािी ववसर्न्त्न ककससमका प्रवद्इिनात्मक िथा 
प्रतिकारात्मक सेवािरु सिंालन िरर िर्ाइवस्था, प्रस्िुति िथा सुत्केरी अवस्थािरुमा उगिि स्यािार 
पुयाइएर बिरामी िथा मतृ्यु िराउने रोकथाम िनइ सककने सिैककससमका कारणिरुको रोकथाम िथा 
व्यवस्थापन िररन्त्छ. ववसर्न्त्न अनुसन्त्िानिरुकाआिारमा यस्िा रोकथाम िनइ सककने कारणिरुलाई 
तिन दढलाई (सेवा सलने तनणइयमा दढलाई, सेवाकेन्त्रमा पुग्दाको दढलाई र सेवा पाउनमा दढलाई)र्नेर 
विीकरण िरेको छ . 

नेपाल सरकारले आमा िथा नवसशशुिरुको बिरामी िथा मतृ्युदर ििाउनको लागि मुखय िया 
तनम्नसलखखि रणतनतििरुलाई लािु िरेको छ . 

• सुत्केरी ियारी िथा जदिलिा व्यवस्थापनको प्रविइन िने र यसको लागि िर्ाइवस्था , 
प्रस्िुति िथा सुत्केरी अवस्थामा पैसाको व्यवस्थापन, याियािको व्यवस्थापन, रििको 
व्यवस्थापनिथा जनिेिना असर्वदृ्गि  िने। 

• िौववस िन्त्िा प्रसूति सेवा केन्त्रिरुको ववस्िार िने र साथै आमा सुरिा कायइक्रम (िर्इविी 
पररिण िथा संस्थािि प्रसुिी) को प्रविइन िने । 

• सिै श्जल्लाका तनश्चिि ठाउाँ िरुमा २४ िन्त्िा सेवा ददने BEONC / CEONC केन्त्र 
ववस्िार िरर आकश्स्मक प्रसुिी  सेवा ववस्िार िने । 

 

प्ररे्दश स्तरमा सुरक्षक्षत माततृ्व सम्बश्न्त्ध मुयय कायषक्रम तथा गनतबबचधहरु 

• पुिइ प्रसुिी स्यािार (ANC) 
• तनशुल्क आकश्स्मक प्रसुिी सेवा 

सदििको २४ िण्िा सस्थािि सुत्केरी 
सेवा  

• िर्इवतिलाई ग्रासमण अल्िासाउण्ड 
(RUSG)कायइक्रम 

• सुत्केरी लार् न्त्यानो झोला कायइक्रम  

• उत्तर प्रसुिी स्यािार (PNC) 
• िर्इविीलार्इ Iron,जुकाको और्गि र 

दि डी खोप  

• नवसशशु स्यािार 

• स्वास््य सशिा प्रििइन कायइक्रम  

 

सुरक्षक्षत माततृ्व तथा नवलशशु स्वास््य कायषक्रमका सूिाङकहरुको अवस्था 

एक पटक स्वास््य सांस्थामा गभषवनत ्ाुँि गराउने प्रनतशत  

िलको गिरमा प्रदेशका श्जल्लािरुको बििि तिन आगथइक िर्इको  एक पिक स्वास््य संस्थामा 
िर्इवति जााँि िराउने प्रतिशि ववस्ििृ रुपमा देखार्इएको छ । 
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एक पटक स्वास््य संस्थामा गभावती जााँि गराउने प्रततशत 

२०७३/७४ २०७४/७५ २०७५/७६

यो प्रतिशि प्रदेशमा आगथइक िर्इ २०७३।७४, २०७४।७५ र २०७५।७६ मा क्रमशाः ९२, ९३ र ९० रिेको 
छ । आगथइक िर्इ २०७५।७६ मा सि प्रतिशि एक पिक स्वास््य ससं्थामा िर्इवति जााँि िराउने 
श्जल्लािरुमा िझाङ, डडेल्िरुा, डोिी र अछाम छन ्। अन्त्य श्जल्लाको ववस्ििृ वववरण िलको 
गिरमा ददर्इएको छ । 

आकृिी 6: एक पिक स्वास््य संस्था मा िर्इविी जााँि िराउने प्रतिशि 

 

प्रोटोकल अनुसार िार पटक गभष ्ाुँि गराउने प्रनतशत  

िलको गिरमा प्रोिोकल अनुसार िार पिक िर्इ जााँि िराउने प्रतिशिबििि तिन आगथइक िर्इको 
अवस्था ददर्इएको छ । बििि तिन आगथइक िर्इिरु २०७३/७४ , २०७४/७५ र २०७५/७६ मा प्रोिोकल 
अनुसार िार पिक िर्इ जााँि िराउने प्रतिशिक्रमशाः ५५, ५५ र ५८ रिेको छ ।  आगथइक िर्इ 
२०७५/७६ मा सिर्न्त्दा िढी डडेल्िुराको छ र्ने कम दािुइला श्जल्लाको छ । तिन आगथइक िर्इको 
श्जल्लािि ववस्ििृ वववरण िलको गिरमा ददर्इएको छ ।  
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आकृिी 7: प्रोिोकल अनुसार ४ पिक िर्इ जााँि िराउने प्रतिशि 

सांस्थागत सुत्केरी प्रनतशत 

बििि तिन आगथइक िर्इको  संस्थािि सुत्केरी प्रतिशि(Institutional Delivery Percent) 
िेदाइ प्रदेशमा आगथइक िर्इ २०७३।७४, २०७४।७५ र २०७५।७६ मा क्रमशाः ६८, ६९ र ७१ रिेको छ 
। आगथइक िर्इ २०७५।७६ मा सिर्न्त्दा िदढ कैलाली र सिर्न्त्दा कम ५१ प्रतिशि कञ्िनपुर 
श्जल्लाको छ । श्जल्लािि वविि तिन आगथइक िर्इको ववस्ििृ वववरण िलको गिरमा ददर्इएको 
छ ।  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आकृिी 8: संस्थािि सुत्केरी 
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सांस्थामा एस वव ए (SBA)  द्धारा सुत्केरी गराएको प्रनतशत 

बििि तिन आगथइक िर्इ २०७३/७४ , २०७४/७५ र २०७५/७६ मा संस्थामा एस वव ए (SBA)  द्िारा 
सुत्केरी िराएको प्रतिशि क्रमशाः ७३,७४ र ६८ रिेको छ र्ने आगथइक िर्इ २०७५/७६ मा सिर्न्त्दा 
िदढ डडेल्िुरा र िाजुरा श्जल्लामा छ  र्ने सिर्न्त्दा कम िैिडी श्जल्लामा छ । अन्त्य सूिकिरुको 
अवस्था ववस्ििृ रुपमा िलको गिरमा ददर्इएको छ । 

 

आकृिी 9: SBA  द्िारा सुत्केरी िराएको प्रतिशि 

 

नव्ात लशशु मतृ्यु सांयया  (Neonatal deaths) 

मदिला स्वास््य स्वयं सेववकाले प्रतिवेदन िरे िमोश्जम र स्वास््य संस्थामा र्एको नवजाि मतृ्यु 
संखयालार्इ एकमुरि िलको गिरमा ददर्इएको छ । बिििका तिन आगथइक िर्इिरु २०७३/७४ , 
२०७४/७५ र २०७५/७६ मा नवजाि सशशु मतृ्यु संखया क्रमशाः ३२२, २८० र २९० छ । श्जल्लािि 
रुपमा वविि तिन आगथइक िर्इको नवजासशशु संखया ववस्ििृ वववरण िल ददर्इएको छ ।  
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आकृिी 10: नवजाि सशशु मतृ्यु संखया 
 

मात ृमतृ्यु सांयया  (Maternal Death) 

मदिला स्वास््य स्वयं सेववकाले प्रतिवेदन िरे िमोश्जम र स्वास््य संस्थामा र्एको माि ृमतृ्यु 
संखयालार्इ एकमुरि िलको गिरमा ददर्इएको छ । बिििका तिन आगथइक िर्इिरु २०७३/७४ , 
२०७४/७५ र २०७५/७६ मा माि ृमतृ्यु संखया क्रमशाः २८, २७ र १७ छ । श्जल्लािि रुपमा वविि 
तिन आगथइक िर्इको नवजासशशु संखया ववस्ििृ वववरण िल ददर्इएको छ ।  

 

आकृिी 11: माि ृमतृ्यु संखया 
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सुरक्षक्षत गभषपतन सेवा कायषक्रम 

ववचव िथा नेपालको ि्याङ्क अनुसार २० देखख २५ प्रतिशि िर्इविी मदिलािरु अतनश्च्छि 
िर्इिारण िनइ वाध्य छन ् । नेपालमा कृपा र्न्त्ने संस्थाले सन ्२०१६ मा िरेको एक अध्ययन 
अनुसार जम्मा िर्इपिन िराउने मदिलािरु मध्ये ४२ प्रतिशि सेवा सुगिकृि संस्थािरु िाि सलएको 
देखखन्त्छ । साथै नपालमा िर्इपिन दर (WRA-१५-४९) उमेरमा िेदाइ ४२ प्रति १००० जना मदिला 
िथा ककशोरीिरुले िर्इपिन िराईरिेका छन ्। नेपालमा २०५९ सालमा िर्इपिनले कानुनी मान्त्यिा 
पाएको िो । सुदरुपश्चिम प्रदेश अन्त्ििइिका ९ विै श्जल्लाका सुगिकृि संस्थािरु िाि सुरक्षिि 
िर्इपिन सेवा तनाःशुल्क प्रदान िररन्त्छ । जसमा प्रादेसशक अस्पिाल श्जल्ला अस्पिाल, 

प्रा.स्वा.केन्त्र र स्वास््य िौकी रिेका छन ्र्ने CAC/MVA सेवा अस्पिाल, प्रा.स्वा.केन्त्दमा सससमि 
रिेको साथै 2nd tri सेवा अस्पिालिाि मार प्रदान िररन्त्छ । िि आ.व.२०७५/७६ को ि्यांङ्क 
अनुसार ३,०५५ औजार/उपकरण ववगििाि र ८,३०४ और्गि ववगििाि मदिला/ककशोरीिरुले सेवा 
सलएका छन ्।(DHIS-2)पररवार कल्याण मिाशाखाले तनम्न ४ विा मुखय वुदााँलाई समग्र सुरक्षिि 
िर्इपिन सेवाको रुपमा राखेको छ; 

➢ सुरक्षिि िर्इपिन सेवाका िररका र सेवापचिाि पररवार तनयोजन सेवावारे परामशइ 
➢ िर्ाइवस्था समापन वारे राश्रिय मापदन्त्ड  

➢ िाल र्र्रिेको प्रजनन संक्रमणवारे अनुसन्त्िान र उपिार  

➢ िर्इपिन पचिािको  जदिलिा व्यवस्थापनका लागि  र्च्छानुसारको िर्इतनरोि सािन वारे 
जानकारी 

 

िासलका 19: उमेर अनुसार सुरक्षिि िर्इपिन सेवा प्रयोिको अनुपाि 

आगथइक वर्इ और्गि प्रयोि ववगि मध्ये २० वर्इ  
र्न्त्दा कम उमेरका 

मदिला/ककशोरीिरुको प्रतिशि 

औजार/उपकरण प्रयोि ववगि मध्ये २० वर्इ 
र्न्त्दा कम उमेरका मदिला/ककशोरीिरुको 

प्रतिशि 

२०७३/०७४ ५.५२ % ९.१२ % 

२०७४/०७५ ७.२१ % ७.८३ % 

२०७५/०७६ ५.९८ % ५.३० % 

 

आ.व २०६०/६१ देखख िाल सम्म आर् पुग्दा १,००,००० र्न्त्दा िदढ मदिला/ककशोरीिरुले सुरक्षिि 
िर्इपिन सेवा सुगिकृि संस्थािरुिाि सलएको देखखन्त्छ र्ने सुरक्षिि िर्इपिन सेवादर एकदशक 
सर्र िेरै िढेको देखखन्त्छ । साथै सुदरुपश्चिम प्रदेशमा िेदाइ आ.व २०७३/७४ मा ११,९९४ आ.व 
२०७४/७५ मा १३,०५८ र आ.व २०७५/७६ मा ११,३५९ सुरक्षिि िर्इपिन सेवा सलएको संखया रिेको 
छ जसमा और्गि ववगि प्रयोिको सेवा सलने दर आ.व.२०७४/७५ साँि िुलना िदाइ  आ.व.२०७५/७६ 
मा १२.३८ प्रतिशिले सेवा िढेको देखखन्त्छ । २० वर्इ र्न्त्दा कम उमेरका मदिला, ककशोरीिरुको 
सुरक्षिि िर्इपिन सेवा प्रयोिको अनुपाि अन्त्ििइि जम्मा औजार/उपकरण प्रयोि ववगि मध्ये २० 
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वर्इ र्न्त्दा कम उमेरका मदिला/ककशोरीिरुको प्रतिशि ववस्िारै िट्दो क्रममा देखखन्त्छ र्ने जम्मा 
और्गि प्रयोि ववगि मध्ये २० वर्इ  र्न्त्दा कम उमरेका मदिला/ककशोरीिरुको प्रतिशिमा िढ्ने र 
िट्ने साथै अदिले सेवा सलए पचिाि िुन सक्ने जदिलिा पतन ववस्िारै कम िुाँदै िएको देखखन्त्छ । 

िर्इपिन पचिाि पररवार तनयोजन सािनको प्रयािको प्रववृत्त 

 

आकृिी 12: िर्इपिन पचिाि पररवार तनयोजन सािनको प्रयोि 

 

िासलका 20: सुरक्षिि िर्इपिन का सुिांकिरु को अवस्था 
Safe Abortion Care Indicators 2073/74 2074/75 2075/76 

1. No of CAC (Surgical Abortion)  5422 5129 3055 

2. No of CAC (Medical Abortion) 6572 7929 8304 

3. Proportion of <20 yrs women receiving abortion service 7.15 7.45 5.80 

4. No of abortion complication 513 407 223 

5. Proportion of Long-term contraception among post 
abortion contraception used 

20.85 19.18 19 

6. No of PAC 1256 1534 1233 

 

समस्या  /िुनौति  

• सिै स्वास््य संस्थािरुमा SBA  िासलम प्राप्ि स्वास््य कमीको कमी 
• Birthing center  मा सामाग्रीको कमी (Baby warmer, Penguin suctions, Bag and Mask) 

• SNCU  स्थापन एवं िासलममा कमी 
• Teenage pregnancy 

 

 

सुझाििरु 

• स्वास््य कमी लाई SBA  िासलम ददनु पने  

58.9 62.4 67.5
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• ककशोर ककशोरी यौन िथा प्रजनन स्वास््य कायइक्रम लाई िासलयो िनाउने  

• स्वास््य संस्था र Birthing center मा सामग्री सियोि िने  

• ररकॉडडिंि ररपोदििंि लाई िासलयो िनाउने 
 
३.५ पररवार यो्ना तथा प्र्नन स्वास््य 
 

परृठभूलम 

पररवार योजना र्न्त्नाले दम्पति को सुसुगिि सिेि तनणइय द्वारा पररवार को उगिि सकारात्मक 
ब्यवस्थापन का लािी स्वेितछक रुपमा आवचयकिा अनुरूप पररवार तनयोजन को सािन 
प्रयोिद्वारा उपयुक्ि समयमा िर्इिारण िने र तनश्चिि समय को िर्ाइन्त्िर राखने प्रयासलाई 
जनाउाँदछ । राश्रिय पररवार योजना कायइक्रमको मुखय उद्देचय व्यश्क्ि र दम्पिीिरूले उनीिरूको 
प्रजनन आवचयकिािरू पूवइसूगिि छनौििरूमा आिाररि उपयुक्ि पररवार तनयोजनका ववगििरूको 
प्रयोि िरेर िनइ सक्छन ् र्नेर सुतनश्चिि िनुइ िो । नेपाल सरकार पररवार योजना कायइक्रम 
अंििइि का लक्ष्य िाससल िनइ र कोिी पछाडड नरिेको सुतनश्चिि िनइका लागि सिै व्यश्क्ि िथा 
दम्पतििरू सदिि ककशोर ककशोरी र युवा, ग्रामीण िरेमा िसोिास िनेिरू, आप्रवासीिरू र अन्त्य 
जोखखम मा रिेका वा सीमान्त्िकृि समूििरूको सूगिि छनौिको आिारमा स्वैश्च्छक समान र 
अगिकारमा आिाररि िुणस्िरीय पररवार तनयोजनका सेवािरूमा  पिुाँिको लागि प्रतििद्ि छ । 
 

नयााँ संिीय सन्त्दर्इमा सुदरू पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाश्जक ववकास मंरालय पररवार योजना 
सम्िन्त्िी तनति िथा रणनीतिलाई सुदृढीकरण िनइ, श्रोििरू पररिालन िनइ, िाह्य ववकास साझेदार 
संस्थािरुसंि प्रर्ावकारी रूपमा आिद्ि िुनका लािी उपयुक्ि वािावरण तनमाइण िनइ, सावइजतनक-
तनजी साझदेारीलाई प्रििइन िनइ र िैर-स्वास््य िेरिरूलाई  समावेश िनइ प्रतििद्ि रिेको छ । 
यसै सन्त्दर्इ मा नेपाल सरकार ले राश्रिय र अन्त्िराइश्रिय प्रतििद्ििािरुलाई सम्मान र 
कायाइन्त्वयन (जस्िै NHSSIP २०१५-२०२०, कोस्िेड कायाइन्त्वयन योजना २०१५-२०२० र एफपी २०२० 
आदद) िने योजनािरु िनाउदै अिाड़ी िढ़ी रिेको छ । 
 

कायइक्रमको दृश्रिकोणिाि, प्रदेश सरकार सियोिी माििि का तनकाय र स्थानीय िििाि 
(सामाश्जक ववकाश मरंालय स्वास््य मिाशाखा, प्रदेश स्वास््य तनदेचनालय, स्वास््य कायाइलय, र 
पासलका) ववशेर् िरी पुग्न कदठन, सीमान्त्िकृि, ववपन्त्न र जोखखम युक्ि समूििरू र िेरिरुमा 
आिुतनक िर्इ तनरोिकका समगश्रि ववगि जस्िै सेवा प्रदान िने तनकाय िाि आई यु सी डी र 
र्म्प्लांििरुको दायरामा पिुाँि ववस्िार िने, पररवार तनयोजन का सािनिरुको प्रयोिको तनरंिरिा 
कम िुने प्रककया लाई ििाउने, पररवार योजना सेवा प्रवाि सफल नाबिनिम प्रमाखणि अभ्यासिरु 
लाई िढ़ाउने र थप माि सजृना िने कक्रयाकलाप माफइ ि पररवार योजना सेवामा पिुाँि र 
िुणस्िरीय उपयोि को सुतनश्चिि िनइ कायइरि रिेको छ । 
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सुदरू पश्चिम प्रदेश मा पररवार योजना सम्िन्त्िी सूिना, सशिा र सेवा सरकार, सामाश्जक 
िजारिेर, िैर सरकारी तनकाय र तनजी िेर (व्यावसातयक िरे सदिि) द्वारा प्रदान िररदै आएको 
छ । 

 

पररवार यो्ना कायषक्रमको उद्रे्दचय 

पररवार योजना कायइक्रमको समग्र उद्देचय सिै ब्यश्क्ि र दम्पति द्वारा पररवार योजना सेवा को 

सुसुगिि छनौि र स्वेश्च्छक उपयोि मार्इ ि स्वास््य श्स्िगथ मा सुिार ल्याउनु रिेको छ । थप 

बिवर्रि उद्देचयिरु यस प्रकार रिेक छन : 

१. सिै ब्यश्क्ि र दम्पतिको सुरक्षिि, प्रर्ावकारी िथा स्वीकायइ िुने िुणस्िरीय पररवार 

योजना सेवा को पिुाँि र उपयोिमा बिस्िार िने । बिशेर् िरी दिुइम िथा ग्रामीण िेर र 

पररवार योजना सेवाको िरैे अपररपुिइ माि रिेका िरीि, दसलि र अन्त्य सीमान्त्िकृि 

समुदायमा र पोस्ि पारिम, पोस्ि एिॉशइन मदिला, श्रम आप्रिसी िथा ककशोरावस्था का 

मदिलािरु मा पररवार योजना सेवा को पिुाँि र उपयोिमा बिस्िार िनइ बिशेर् ध्यान 

केश्न्त्रि िने । 

२. पररवार तनयोजन का सािनिरुको ददिो प्रयोि िढ़ाउन, पररवार योजना सेवाको अपररपुिइ 

माि, अतनश्च्छि िर्इिारण र पररवार तनयोजन का सािनिरुको प्रयोि निने अभ्यास 

ििाऊने  

३. पुरुर्, मदिला िथा ककशोरीिरु मा पररवार योजना सेवाको पिुाँि िढ़ाउन उपयुक्ि वािावरण 

को सजृना िने । 

४. रणनीतिक ब्यििार पररविइन संिार ितिबिगि कायाइन्त्वयन िरेर पररवार योजना सेवािरुको 

माि िढ़ाउने । 

मागथ उल्लखेखि लक्ष्य िथा उदेचयिरु प्राप्ि िने का लािी प्रदेश सरकार ल ेअवलंिन िरेका नीति 

िथा रणनीतििरु यस प्रकार रिेका छन : 

१. उपयुक्ि वािावरण को सजृना : पररवार योजना का लािी उपयुक्ि वािावरण लाई सुदृढ 

िनाउने  

२. माि उत्पादन : पररवार योजना सेवाको अपररपुिइ माि उच्ि रिेका जनसंखयािरु मा 

स्वास््य सेवा उपयोि िने ब्यविार िढ़ाउने  
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३. सेवा प्रवाि : सीमांन्त्िकृि, ग्रामीण, प्रवासी, ककशोरी ककशोरी र अन्त्य बिशेर् ब्याश्क्ििरू 

को आवचयकिा लाई संिोिन िनइ पररवार योजना सेवा प्रवाि र सामाग्री आपूतिइ लाई 

सुदृढ िनाउने 

४. िमिा असर्िदृ्गि : पररवार योजना सेवा प्रवाि लाई बिस्िार िनइ सेवा प्रदायकिरु को 

िमिा सुदृढ िने  

५. अनुसन्त्िान र नबिनिा : कायइक्रम कायाइन्त्वयन को लािी अनुसन्त्िान र नबिनिा मार्इ ि 

प्रमाण िथा आिार लाई िसलयो िनाउने  

पररवार यो्ना कायषक्रमका लक्ष्यहरू : 

संपूणइ नािररक को यौन िथा प्रजनन स्वास््य मा बिचव्ब्यापी पिंुि स्थावपि िनइ पररवार योजना 

कायइक्रमका दीिो ववकास लक्ष्यिरु यस प्रकार रिेका छन :  

 

िासलका 21: पररवार योजना कायइक्रमका दीिो ववकास लक्ष््िरू 

सुिकिरू सुदरू पश्चिम 
प्रदेश को 
अवस्था 

राश्रिय 
अवस्था 

दीिो बिकास लक्ष्यिरु 

२०२२  २०२५  २०३० 

आिुतनक पररवार तनयोजन का सािनिरु को 
आवचयिा संि संिुरि १५ देखख ४९ िर्इ सम्म का 
मदिलािरु को अनुपाि 

६१ ६६ ७४ ७६ ८० 

आिुतनक पररवार तनयोजन का सािनिरु को प्रयोि 
दर – प्रतिशि  

४८ ४७.१ ५३ ५६ ६० 

कुल प्रजनन दर – १५ खख ४९ िर्इ सम्म का 
मदिलािरु को जन्त्मदर  

२.२ २.३ २.१ २.१ २.१ 

ि्यांक स्रोि: राश्रिय योजना आयोि, नेपाल जनसांखखक स्वास््य सवेिण २०१५ 

 

२०७५/२०७६ मा सम्पन्त्न िररएका कक्रयाकलापिरु : 

१. पररवार तनयोजन िुश्म्ि ससववर सेवा VSC Camp सञ्िालन  

२.पररवार तनयोजन िुश्म्ि ससवीर अिावै मदिला स्वास््य स्वयमसेवीकािरुससि अन्त्िरकक्रया 
कायइक्रम 

३.स्यािेलाईि श्क्लतनक सञ्िालन 
४.तनयसमि र्म्पलान्त्ि , आ .यु.सस.डड सेवा प्रवाि  

५. पररवार तनयोजनको अस्थाई सािन .कण्डम , वपल्स , डडपो सिै स्वास््य ससं्था सामुदायीक 
स्वास््य केन्त्र, िाि तनयसमि रुपमा उपलब्ि िराईएको  
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६.सिै स्वास््य संस्था, मदिला स्वास््य स्वयम सेववकािरु द्िारा पररवार तनयोजनको अस्थाई 
सिान कण्डम , वपल्स को तनयसमि सेवा को आपुतिइ ब्यिस्थापन ।  
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उपलश्ब्धहरु 

पररवार तनयोजन सािनिरु का नया प्रयोिकिाइ 

 

आकृिी 13: पररवार तनयोजन सािन का नयााँ प्रयोिकिाइ 
यस आगथइक िर्इ मा समग्र प्रदेश मा पररवार तनयोजन का नया प्रयोि किाइ को प्रतिशि ििको 
पाईन्त्छ नयााँ प्रयोिकिाइ को अवस्था िेदाइ कंिनपुर मा सिै र्न्त्दा कम १२ % र अछाम मा सिै 
र्न्त्दा िढ़ी २०% रिेको पाईन्त्छ  

 

पररवार ननयो्न आधुननक साधन का नयाुँ प्रयोगकताष  

िासलका 22: पररवार तनयोजन आिुतनक सािन का नयााँ प्रयोिकिाइ 

श्जल्ला / 
प्रदेश 

डडपोनयााँ प्रयोिकिाइ वपल्सनयााँ प्रयोिकिाइ IUCD नयााँ प्रयोिकिाइ Implant नयााँ प्रयोिकिाइ 
७३/७४  ७४/७५  ७५/७६ ७३/७४  ७४/७५  ७५/७६ ७३/७४  ७४/७५  ७५/७६ ७३/७४  ७४/७५  ७५/७६ 

सुदरू 
पश्चिमप्र
देश 

३११७१ ३३२७७ ३३५३४ १६०६७ १४८५७ १४२८३ ३२१७ ३१७१ १९२६ १२०९६ ११०८२ ११२७१ 

िाजुरा १६७० १९६५ २४१४ ६३६ ६१६ ८४९ ५५ १३ १४ ६८५ ६६० ८०४ 

िझांि २९१९ ४१९६ २८०२ ११५४ १६४५ ८१३ २१८ २७१ ७२ ८०६ ६२२ ७२८ 

दािुइला २१०१ १७८९ २११९ ७६६ ५३२ ६२० १५३ ९६ ४५ १८४७ ११८० ४९३ 

िैिडी ३४१७ ३३३५ ३६४७ २०१९ १४६७ २३०७ २२९ ४६३ ४०० १२३२ ११०७ १२६२ 

डडेलिुरा १९१६ २४४१ २५८६ ८७८ १०८६ ९८७ ७८ ४९ ४७ ८६० ६८४ ६७७ 

डोिी २३४१ २२०२ २०७९ १३०१ १३६५ ८०५ २४७ १०६ ५७ ५५९ १६९० ६०३ 

अछाम ४४४३ ४७४३ ४८९९ २३४० २२०१ २२७४ ७६ ८४ ६९ ८८४ ८०९ १७६२ 

कैलाली ७१५७ ७५४३ ७९०४ ४५७६ ४२९८ ३८२३ १०३१ ७९६ ४६२ ३५५८ २८८५ ३६५१ 

कंिनपुर ५२०७ ५०६३ ५०८४ २३९७ १६४७ १८०५ ११३० १२९३ ७६० १६६५ १४४५ १२९१ 
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पररवार तनयोजन सािन प्रयोिदर  (CPR) 

 

आकृिी 14: पररवार तनयोजन सािन प्रयोिदर (CPR) 

िि िर्इ को HMIS डािा िेदाइ सुदरू पश्चिम प्रदेश को पररवार तनयोजन सािन प्रयोिदर (CPR) 
अतिल्लो िर्इ को िुलना मा िदृ्गि नर्एको पाईन्त्छ .सुदरू पश्चिम प्रदेशमा सिै र्न्त्दा कम पररवार 
तनयोजन सािन प्रयोिदर (CPR) अछाम श्जल्ला मा र सिै र्न्त्दा िढ़ी कैलाली श्जल्ला मा रिेको 
पाईन्त्छ . बििि ३ िर्इ को िेन्त्ड िेदाइ प्रदेश मा पररवार तनयोजन सािन प्रयोिदर (CPR) िट्दो क्रम 
मा रिेको छ िर केिी श्जल्लािरु िाजुरा, िैिडी, दािुइला र डडेलिुरा मा पररवार तनयोजन सािन 
प्रयोिदर (CPR)अतिल्लो िर्इ र्न्त्दा असलकिी िढ्दो क्रम रिेको देखखन्त्छ . 

पररवार योजना कायइक्रमका समस्यािािािरु र सुझाविरु 

समस्या र िािािरु सुझाविरु श्जम्मेवार तनकाय  

१. लामो अविी को पररवार 
तनयोजन सािन को सेवा 
प्रवाि का लािी दि जन 
शश्क्ि को कमी 

२. स्थानीय िि मा स्वास््य 
संस्था मा पररवार 
तनयोजन सािनिरु को 

१. स्वास््य कमीिरु लार् लामो 
अविी को पररवार तनयोजन सािन 
को सेवा प्रवाि का आवचयक 
िालीम ददने  

२. स्थानीय िि मा स्वास््य संस्था 
मा पररवार तनयोजन सािनिरुको 
तनरंिर आपूतिइ ब्यिस्थापन िने  

• सामाश्जक बिकाश 
मंरालय 

• स्वास््य 
तनदेचनालय  

• पररवार कल्याण 
मिाशाखा  

• िाऊाँ  पासलका / 
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२०७३/७४ २०७४/७५ २०७५/७६
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स्िॉक आउि िुनु 

३. संिीय संरिना मा 
असर्लेख िथा प्रतििेदन 
कमजोर िुनु 

४. प्रदेश सर्र रिेका स्वास््य 
संस्थािरु मध्य  ५ विा 
पररवार तनयोजन का 
सािनिरु सदिि को सेवा 
प्रदान िने अत्यन्त्िै कम 
िुनु   

५. ककशोर ककशोरी िथा अन्त्य 
बिशेर् समूििरु मा पररवार 
तनयोजन का सािन को 
प्रयोि कम िुनु   

६. तनजी सेवा प्रदायक िाि 
ररपोिइ न आउनु 

७. सिरी िरे मा पररवार 
तनयोजन का सािनको 
प्रयोि अत्यन्त्िै कम रिेको  

३. प्रदेश को सिै स्वास््य संस्था िाि 
५ विा पररवार तनयोजन सािन 
सदिि को सेवा प्रवाि सुतनश्चिि 
िने  

४. असर्लेख िथा प्रतििेदन लाई 
िासलयों िनाऊन प्राबिगिक सियोि 
िने  

५. पररवार तनयोजन को सुक्ष्म योजना 
िनाई लािु िने  र पररवार 
तनयोजन सेवा लाई खोप श्क्लतनक 
संि जोड़ने  

६. बिद्यालयमा पररवार योजना 
सम्िन्त्िी सूिना िथा सशिा 
कायइक्रम सञ्िालन िने  

७. पररवार तनयोजन सेवा लाई सिरी 
स्वास््य कें र मा बिस्िार र 
िासलयों िनाउने  

८. पररवार तनयोजन का िालीम 
सञ्िालन िने कें रिरु लाई सुदृढ 
िने  

९. मदिला स्वास््य स्वयं सवेवकािरु 
को पररवार तनयोजनको बिर्य मा 
ज्ञान र िमिा असर्िदृ्वी 

निरपासलका  

• स्वास््य 
कायाइलयिरु 

 

३.६ ककशोर ककशोरी यौन तथा प्र्नन ्स्वास््य कायषक्रम 
 

राश्रिय ककशोरककशोरी यौन िथा प्रजनन ् स्वास््य कायाइक्रम नेपाल सरकार स्वास्थ िेरमा 
पदिलोप्राथसमकिामध्येको कायइक्रम िो।दक्षिण एससयामै नेपालले पदिलो पिक सन ् २००० मा 
राश्रिय ककशोरककशोरी स्वास््य िथा ववकासरणतनति ियार िरर लािु िरेको गथयो जुन २०१४ 
फेरी संसोिन र्र् लािु िुने क्रममा छ। 

कायषक्रमको उद्रे्दचयहरु:  

- ककशोर ककशोरी स्वास्थ िथा ववकाससम्िश्न्त्ििुणस्िरीय सूिनािरुको उपलब्ििा िथा पिुि 
सुतनश्चिि िने  

- ककशोर ककशोरी स्वास्थ िथा परामशइ सेवािरुको पिुि िथा प्रयोि िढाउने 
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- ककशोरी ककशोरी को लािी सुरक्षिि िथा सियोिी वािािरण िनाई उनीिरुको क़ानूनी िथा 
सामाश्जक आगथइक अवस्थालाई प्रविइन िने  

- रारिीय, स्थानीय िथा समुदाय स्िर सम्म ककशोर ककशोरी स्वास््य सम्िन्त्िी देश, 
ब्यविार पररविइन संिार कायइक्रम िथा असर्यान सञ्िालन िने   

 
कायइक्रम का लक्ष्यिरू: 

• रारिीय स्वास््य रणनीति अनुरूप देश र्री का सिै स्वास््य संस्थािरु लाई ककशोर 
ककशोरी मरैी िनाउने  

• ककशोर ककशोरी यौन िथा प्रजनन स्वास््य मा सिै को सवइब्यापी पिुाँि सुतनश्चिि िने  

 

आ. ब. २०७५/२०७६ मा सांपन्त्न मुयय कक्रयाकलापहरु र उपलब्धीहरु  

१. ककशोर ककशोरी मैरी स्वास््य सांस्था प्रमाणीकरण:  

आ. ि. २०७५ /२०७६ मा ककशोर ककशोरी मैरी स्वास््य संस्था प्रमाणीकरण को प्रकक्रया सुदरू 
पश्चिम प्रदेश मा तनरंिर रह्यो .ििइमान अवस्था मा सुदरू पश्चिम प्रदेश मा २४ विा स्वास््य 
संस्था रारिीय ककशोर ककशोरी यौन िथा प्रजनन स्वास््य रणनीति को स्वास््य संस्था 
प्रमाणीकरण को िूल प्रयोि िरी ककशोर ककशोरी मैरी स्वास््य संस्था को रूप मा प्रमाणीकरण 
र्ई िुण स्िरीय स्वास््य सेवा प्रवाि िरी रिेका छन . 

िासलका 23: सुदरू पश्चिम मा ककशोर ककशोरी मैरी  प्रमाणीकरण र्यका स्वास््य संस्था 

क्र. 
सं. 

श्जल्ला  ककशोरककशोरीमैरी 
प्रमाणीकरणर्यका 
स्वास््य संस्था  

क्र. 
सं. 

श्जल्ला  ककशोर ककशोरी मैरी प्रमाणीकरण 
र्यका स्वास््य ससं्था  

१ अछाम दनुी स्वास््य िौकी १३ िझांि  सुनकूड़ा स्वास््य िौकी 
२ अछाम कासलका स्वास््य िौकी १४ िझांि  र्ैरवस्थान स्वास््य िौकी 
३  िैिडी  कुवाकोि स्वास््य िौकी १५ िझांि  देउलेख स्वास््य िौकी 
४ िैिडी  शमाइली स्वास््य िौकी १६ िझांि  खीरािड़ी स्वास््य िौकी 
५ िैिडी  शंकरपुर स्वास््य िौकी १७ िझांि  छान्त्ना स्वास््य िौकी 
६ िैिडी  केशरपुर स्वास््य िौकी १८ िझांि  मालुमेला स्वास््य िौकी 
७ िैिडी  िनौली स्वास््य िौकी १९ िाजुरा  िािे स्वास््य िौकी 
८ िैिडी  ससद्देरवोर स्वास््य िौकी २० िाजुरा  कैलेशमांडू स्वास््य िौकी 
९ िैिडी  मेलौली स्वास््य िौकी २१ िाजुरा  जिुडा स्वास््य िौकी 
१० िैिडी  सकार स्वास््य िौकी २२ डडेलिुरा  समैजी स्वास््य िौकी 
११ िैिडी  रुरेस्वर स्वास््य िौकी २३ डडेलिुरा  नवदिुाइ स्वास््य िौकी 
१२ िैिडी  िाि स्वास््य िौकी २४ डडेलिुरा  ििरकोि स्वास््य िौकी 
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२. स्वास््य कमी को ककशोर ककशोरी यौन तथा प्र्नन स्वास््य मा क्षमता अभीबदृ्चध:  

आ. ि. २०७५ /२०७६ मा संिीय सरकार िाि प्राप्ि कायइक्रम र प्रदेश सरकार को कायइक्रम िाि 
प्रदेश स्वास्थ िालीम कें र मार्इ ि स्वास््य कमी को िमिा अर्ीिदृ्गि िनइ ५ ददने ककशोर 
ककशोरी यौन िथा प्रजनन स्वास््य िालीम सञ्िालन िरेको छ . 

३. बहृिर यौननकता लशक्षाको अलभमुखीकरण र ककशोर ककशोरी मैरी सूिना कें र को स्थापना  

प्रदेश सरकारले ििृद यौतनकिा सशिाको प्रििइन िनइ ववद्यालयको पाठ्यक्रममा आिचयक 
बिर्यिस्िुिरु समािेश िने, ससकाई प्रकक्रयालाई प्रर्ावकारी िनाउन बिर्य सशिकिरुको िमिा 
बिकास िने, िरेक स्कुलिरुमा ककशोरककशोरी मैरी सुिना केन्त्र स्थापना िने  िथा अतिररक्ि 
कक्रयाकलापमा जोड ददने कायइक्रमिरु अिाडी ल्यार्रिेको छ। यसमा ववसर्न्त्न सियोिी तनकाय 
िरुले काम िरर रिेका छन।् यसै सशलसशलामा यो वर्इ संयुक्ि रारि संिीय जनसंखया कोर्को 
आगथइक िथा प्राबिगिक सियोिमा प्रदेश स्िर मा िररने नीतििि पैरवी लिायि तनम्न 
कक्रयाकलापिरु र्एका छन।् 
 

िासलका 24: ककशोरककशोरी मैरी सुिना केन्त्रको वववरण 

सी. न. श्जल्ला ककशोरककशोरी मरैी 
सुिना केन्त्रको 

संखया 

ििृद यौतनकिा सशिाको 
िासलम पाएका सशिकको 

संखया 

सुिना केन्त्र िारे 
असर्मुखीकरण 

१ िैिडी १३ ७८  √ 

२ िझांि १४ ७४  √ 

३ िाजुरा १० ४४  √ 

४ अछाम १० ४५  √ 

जम्मा ४७ २४१  

 

४. ककशोर ककशोरीहरु द्वारा स्वास््य सेवा को उपयोग : 

४.१ पररवार ननयो्न सेवा : 

पररवार तनयोजन सेवा को िक़ मा बििि २ िर्इ को ि्यांक िेदाइ ककशोर ककशोरी को सेवा को 
उपयोि िेरै िदृ्गि नर्यको पाईन्त्छ .  

िासलका 25: ककशोर ककशोरीिरु द्वारा स्वास््य सेवा को उपयोि 

पररवार तनयोजन को 
सािनिरु 

डडपो वपल्स आ युसी डी र्म्प्लांि 

आ ि 
०७४/०७
५ 

०७५/०७
६ 

०७४/०७
५ 

०७५/०७
६ 

०७४/०७
५ 

०७५/०७
६ 

०७४/०७
५ 

०७५/०७
६ 

सुदरू पश्चिम १२८५ १३३४ ६१३ ८०६ ७७ २३ २१३ २४३ 
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िाजुरा ८७ ११६ २० ५५ ० ० २ १३ 

िझांि ११० ९८ ३७ ८७ २४ ० १३ ५ 

दािुइला ३५ ४१ ८ २२ ० ० २३ २ 

िैिडी ९२ ३२ ११३ २३ ० ३ ६ ७ 

डडेलिुरा ९५ ८४ ४१ ४५ २ ० १४ १२ 

डोिी १६७ १२८ ७४ ३६ ३ १ १२ १६ 

अछाम १६४ २३६ ४४ ८५ १ १ १८ २२ 

कैलाली ३३१ ४०५ २१३ ३४० ३३ ९ ९२ १२७ 

कंिनपुर २०४ १९४ ६३ ११३ १४ ९ ३३ ३९ 

 

लामो समय अविी को पररवार तनयोजन को आिुतनक सािन प्रयोि को ि्यांक िेदाइ आ युसी डी 
को प्रयोि समग्र सुदरू पश्चिम प्रदेश र श्जल्लािरु मा अत्यन्त्िै कम रिेको पाईन्त्छ . 

४.२ सुरक्षक्षत माततृ्व सेवा : 
२०७५/२०७६ को ि्यांक िेदाइ समग्र प्रदेश मा जम्मा िर्इविी जााँि िने मदिलािरु मध्य १५ 
प्रतिशि ककशोरी आमािरु ले िर्इविी जााँि िरेको पाईन्त्छ जून िि आ. ि.र्न्त्दा २ प्रतिशि ले 
ििको देखखन्त्छ .ककशोर अवस्था मा िर्इ िारण र्ई िर्इविी जााँि िनइ आउने ककशोरी आमािरु 
को ि्याकं िेदाइ िैिडी श्जल्ला मा सिै र्न्त्दा कम ७ % र िझांि श्जल्लामा सिै र्न्त्दा िेरै १९ 
% रिेको पाईन्त्छ . ि्यांक िेदाइ प्रदेश सरकार िथा स्थानीय सरकार ले ककशोर ककशोरी यौन िथा 
प्रजनन स्वास््य मा बिशेर् ध्यान ददनु पने देखखन्त्छ . 

 

आकृिी 15: ककशोरीिरु मा पूवइ प्रसूति जााँि 

 

१७
२१ २१

१७

७

१८
२०

१८
१६ १५१५

१७
१९

१५

७

१५
१७ १८

१४ १४

०

५

१०

१५

२०

२५

प्रत
तश

त 

जम्मा गभाजााँि मध्ये ककशोरीिरुको गभाजााँि (कुन ै१ पटक)

२०७४/२०७५ २०७५/२०७६
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४.३ सुरक्षिि िर्इपिन सेवा : 

 

आकृिी 16: ककशोरीिरु मा सुरक्षिि िर्इपिन सेवा 

सुदरूपश्चिम प्रदेश मा बििि २ िर्इ मा ककशोर ककशोरी मा सुरक्षिि िर्इपिन सेवा सलने प्रतिशि 
ििको देखखन्त्छ .ककशोर ककशोरी मा सुरक्षिि िर्इपिन सेवा सलने ि्यांक िेदाइ सिै र्न्त्दा िड़ी 
कैलाली श्जल्ला मा र सिै र्न्त्दा कम िझांि र दािुइला श्जल्ला मा रिेको देखखन्त्छ .ि्यांक िेदाइ 
प्रदेश सरकार िथा स्थानीय सरकार ले ककशोर ककशोरी यौन िथा प्रजनन स्वास््य मा बिशेर् 
ध्यान ददनु पने देखखन्त्छ . 

कायषक्रमका समस्याबाधाहरु र सुझावहर 

समस्या र बाधाहरु सुझावहरु श््म्मेवार ननकाय  

• उच्ि िाल बििाि र 
ककशोरी अवस्था मा 
िर्इिारण  

• ककशोर ककशोरी यौन 
िथा प्रजनन स्वास््य 
मा दि स्वास््य 
कमीिरुको कमी  

• समुदाय मा जन िेिना फैलाउने र 
तनति िथा कानून को प्रर्ावकारी 
कायाइन्त्वयन मा जोड़ ददने  

• ककशोर ककशोरी यौन िथा प्रजनन 
स्वास््य सम्िन्त्िी िालीम सञ्िालन 
िने िालीमकें रिरु को सुदृदढकरणिने 
र स्वास््य कमीिरु लाई ब्यविार र 

• प्रदेश सरकार 

• प्रदेशस्वास््य 
तनदेशनालय 

• स्वास्थ िथा 
जनसंखया मंरालय 

• प्रदेश स्वास््य 
आपूतिइ कें र  
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२०७४/२०७५ २०७५/२०७६
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• ASRH कायइक्रम को 
HIMS मा यकीकरण र 
पयाइप्ि ि्यांक को 
कमी  

• ASRH कायइक्रम लाई कम 
प्राथसमकिा र प्रयाप्ि 
स्रोि ब्यवस्थापन मा 
कमी  

• ककशोर ककशोरीिरु मा 
पररवार तनयोजन सेवा 
कोप्रयोि मा कमी र िेरै 
अपररपुिइ माि  

सशप युक्ि िालीम प्रदान िने  

• ASRH कायइक्रम को ररकडडिंि ररपोदििंि 
लाई सुदृदढकरण िने र HIMS मा 
यकककृि िने  

• प्रदेश िथा स्थानीय सरकार द्वारा 
प्रयाप्ि स्रोि ब्यवस्थापन िने  

• ककशोर ककशोरीिरु मा पररवार 
तनयोजन सेवाको उपयोि िढ़ाउन 
नाबिनिम अभ्यासिरु कायाइन्त्वन िने 
र पररवार तनयोजन को सामग्रीिरु को 
िर्इ र्री उपलब्ििा सुतनश्चिि िने  

• प्रदेश स्वास््य 
िालीम कें र 

• स्वास््य कायाइलय 

• स्वास््य सेवा 
बिर्ाि HIMS 
सेक्शन  

 

३.७  महहला  स्वास््यस्वयांसेववका कायषक्रम 
 

पररिय  

नेपाल सरकारले मदिला स्वास््य स्वयंसेववका कायइक्रम वव.स २०४५/४६ मा देशका २७ विा 
श्जल्लािरुमा सुरुवाि िरर ७५ विै श्जल्लािरुमा ववस्िार िरेको िो िाल देशर्री ४८१७२िथा सुदरू 
पश्चिम प्रदेशमा ६०४२संखयामा मदिला स्वास््य स्वयंसेववकािरु पररिासलि छन ्|मदिला स्वास््य 
स्वयंसेववका कायइक्रमको छनोि स्वास्थ आमा समुििरुिाि िुन्त्छ र १८ ददने आिाररू्ि िासलम 
पचिाि ्और्गि िाकस,शैक्षिक सामग्रीिरु ,पररवार तनयोजनका सािनिरु ,पररिय पर िथा अन्त्य 
कािजाििरु सदिि कायइिरेमा पठार्न्त्छ |मदिला स्वास््य स्वयंसेववका कायइक्रमको मुखयिया 
सुरक्षिि माितृ्व ,िालस्वास््य ,पररवार तनयोजन िथा अन्त्य समुदाय स्िररय स्वास््य 
कायइक्रमिरुमा  पैरवी र  सयोि िने िुन्त्छ    यसका साथै कन्त्डम िर्इतनरोिक और्गि ,
पुनइजसलय और्गि ,आर्रन, सर्िासमन ए, आदद अवचयकिा अनुसार वविरण िने समुदायका 
व्यश्क्ििरुलार् स्वास््य सशिा ददने ,स्वास््य सेवािरु सलन उत्पे्रररि िने कायइिरु मुखयिया मदिला 
स्वास््य स्वायेमसेववका िनुइिुन्त्छ |मदिला स्वास््य स्वयंसेववका कायइक्रमले नेपालीको 
स्वास््यमासुिार ल्याई माि ृमतृ्युदर ,िाल मतृ्युदर ,कुल प्रजननदरििाउने मुखय रू्समका रिेको 
छ .साथै नेपाल सरकारल ेयस कायइक्रमको प्रविइन िथा उगिि व्यवस्थापन लागि तनति तनयम 
तनदेसशकािरु  ियार िररएका छन ् . 
 

कायइक्रमको उदेचय:जनस्वास्थका ितिववगििरुमा समुदायको सिर्ागििा माफइ ि स्वास््य िरेको 
राश्रिय लिलाई प्राप्ि िनइ सियोि िनुइ िो 

 

मदिला स्वयम सेवकिािप्राप्ि प्रतिवेदन अवस्था  (प्रतिशिमा) 
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िल ददएको यस िासलकामा मदिला स्वास्थ स्वयम ्सवेकिरुले िनुइर्एको ररपोिइको िारेमा प्रस्िुि 
िररएको छ. जसमा सुदरूपश्चिममा रिेकानौ विै श्जल्लािरुको अवस्थालाई समावेश िररएको छ . 
आ.िा .२०७३/७४ को अवस्थालाई िेने िो र्नेप्रतिवेदनको अवस्था९१.९ प्रतिशि रिेको गथयो र 
त्येिी अवस्था २०७४/७५ िेदाइ िट्दो क्रममा देखखएको छ र्ने २०७५/७६ मा ररपोिइ िने क्रम िढ्दो 
देखखएको .जुन ९४.६ प्रतिशि रिेको छ 

 

िासलका 26: मदिला स्वास्थ स्वयम ्सेवकिाि प्राप्ि प्रतिवेदनको अवस्था 

सस.न. प्रदेश/श्जल्ला जम्मा सखया मदिला स्वास्थ स्वयम ्सेवकिाि प्राप्ि 
प्रतिवेदनकोअवस्था(प्रतिशिमा) 

   २०७३/०७४ २०७४/०७५ २०७५/०७६ 

१ सुदरू पश्चिम 
प्रदेश 

६०४२ ९१.६ ९०.९ ९४.६ 

२ िाजुरा २६१ ९३.४ ९१.५ ९४.६ 

३ िझाङ्ि ४२९ ८८.९ ८९.५ ९१.७ 

४ दािुइला ३६७ ९८.६ ९८.२ ९७.८ 

५ िैिडी ८३१ ९८.४ ९७.७ ९८.३ 

६ डडेल्िुरा ४६२ ८७.४ ८९.६ ८९.८ 

७ डोिी ६७३ ८९.३ ८८.८ ९३.५ 

८ अछाम ९४१ ९६.६ ९६.४ ९७.२ 

९ कैलाली १२६१ ८७.५ ८२ ९५.१ 

१० कंन्त्िनपर ८१७ ८६.२ ९१ ९०.७ 

 

प्रत्येक मदिनामा मदिला स्वयम सेववकाले ददएका सेवािरुको माससक ररपोि स्वास््य सस्थामा 
ददनपने र स्वास््य सस्थाले माससक प्रतिवेदनमा समावेश िरर पासलकामा पठाउनुपनेमा दािुइला  
श्जल्लाले सवैर्न्त्दा िढी ९७ .७ र सवर्न्त्दाकम डडेल्िुरा श्जल्लाको ८९.८ प्रतिशि रिेको छ । समग्र 
प्रदेशको अवस्थािेदाइ ९४.६ प्रतिशि रिेको छ जुन िििर्इको िुलनामा केिी िदृ्ि र्एको छ । 

२०७५/७६ मा मदिला स्वास््य स्वायेम सेववका कायाइक्रम अन्त्ििइि सुदरु पश्चिम प्रदेशमा 
र्एका मुखय कायइक्रमिरु  

- यस सुदरुपश्चिम प्रदेशका ववसर्न्त्न श्जल्लािरुमा ६०४२ जना मदिला स्वास््य 
स्वयम ् सेवकिरुले समुदाय स्िरमास्वास््यका आिारर्ूि र अन्त्य राश्रिय 
कायइक्रममा सिाउदै आर्रिेका छन.् तनयसमि आमासमुिको िैठकलाई प्रर्ावकारी 
िनाउनका लागि प्रोत्सािन स्वरूप रकम वविरण िररएको छ. 
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- श्जल्ला अन्त्ििइिका ववसर्न्त्न निरपासलका र िाउाँ  पासलकािरुले तनयसमि अनुिमन 
र मूल्यांकन िने ,तनयसमि और्गि र पररवारतनयोजनका सािनको उपलब्ििा .
यसका साथै प्रत्येक मदिनाकोप्रतिवेदनको संकलन र्त्यादद. 
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३.८ गाउुँघर श्क्लननककायषक्रम 
 

पररिय  

नेपालको स्वास््यतनति १९९१ अनुसार िरेक नेपालीिरुको माझ स्वास््य सेवाको सिज पिुि 
पुयाइउन  िरेक िाउाँ  िाउाँमा स्वास््य िौकीिरु स्थापाना िररएको गथयोर यस्िा स्वास्थ िौकीिरूको 
स्थापना मुखयिया नािररक को प्रतिकारात्मक, प्रतिरोिात्मक र उपिारात्मक सेवािरु मा पिुाँि 
िदृ्गि िनुइ रिेको गथयो िर बिसर्न्त्न कारणले नािररक को स्वास््य सेवा मा सिज पिुाँि िुन 
नसक्दा वव. स. २०५१ मा स्वास््य सेवालाई समुदायको नश्जक पुयाइउने उदेचयले नेपाल सरकार ले 
प्राथसमक स्वास््य िाउाँिर श्क्लतनक कायइक्रम संिालनमा ल्याई दिुइम वपछडीयका नािररक को 
स्वास््य सेवा प्राप्ि िने िक़ को सुतनश्चिििा िरेको पाईन्त्छ । 

यस्िा िाउाँिर श्क्लतनिरुको संिालन सम्िगंिि स्वास््य सस्थामा कायइरि स्वास््यकमीिरुल े
िदइछन स्थातनय समुदायको आवचयकिा अनुसार यस्िा श्क्लतनकिरुलई तनश्चिि समति समय र 
स्थानमा तनयसमि रुपमा आयोजना िररन्त्छ िाउाँिर श्क्लतनकिाि तनम्नसलखखि ववर्यिरुमा 
प्रतिकारात्मक ,प्रतिरोिात्मकरउपिारात्मक सेवािरु प्रवाि िररन्त्छ| 

क. सुरक्षिि माितृ्व िथा नवसशशु स्वास््य 

• िवाइवति. सुत्केरी िथा नवासशशु को जाि उपिार िथा परामशइ सेवा  

• आईरन िक्की वविरण 

• खिराको लिण िथा  गिन्त्ििरुको  पदििान िथा रेफरल 

ख. िाउाँिर श्क्लतनक रणनीति अनुसार िाउाँिर श्क्लतनकिरुमा उपलब्ि िुने सेवािरु 

ि.पररवार योजना 
• डडपो सुई, िर्इतनरोिक िक्की िथा कन्त्डम वविरण  

• तनरन्त्िर प्रयोिको लागि अनुिमन 

• पररवार योजना िारे सशिा िथा प्ररामशइम 

• IUCD ,र्म्पाल्ि िथा स्थायी िन्त्ध्याकरणको लािी परामशइ िथा प्रेर्ण  

• डडफल्िर केशिरुको अनुिमन 

ि. िाल स्वास््य 

• वदृ्गि अनुिमन 

• तनमोतनयािथाझाडापखालाको  उपिार िथा प्रेर्ण 

ङ. स्वास्थ सशिा िथा परामशइ 
• पररवार योजना 
• मािसृशशु स्यािार 

• िाल स्वास्थ 

• यौनरोि,एि.आई सर् एडस ्

• ककशोरककशोरी यौन िथा प्रजनन स्वास्थ 
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ि. प्राथसमक उपिार 

• प्राथसमक उपिार िथा जदिल केशिरुको प्रेर्ण  

 

िासलका 27: िाउिर श्क्लनीक िािप्राप्ि ररपोिको अवस्था(प्रतिशि 

सस.न. प्रदेश/श्जल्ला जम्मािाउिर 
श्क्लनीकसखया 

िाउिर श्क्लनीक िािप्राप्ि ररपोिको 
अवस्था(प्रतिशिमा) 

२०७३/०७४ २०७४/०७५ २०७५/०७६ 

१ सुदरू पश्चिम 
प्रदेश १४७२ ९२.९ ९२.३ ९६.३ 

२ िाजुरा ६४ ८३.२ ८४.६ ८९ 

३ िझाङ्ि १२६ ८६ ८६.४ ८९.६ 

४ दािुइला १४६ ९६.१ ९८.३ ९८.९ 

५ िैिडी ३०६ ९९.१ ९६.६ ९८.५ 

६ डडेल्िुरा ६६ ९३.५ ९१.४ ९६ 

७ डोिी २१७ ८१.५ ८२.४ ९४.६ 

८ अछाम २३४ ९७.२ ९७.३ ९८.६ 

९ कैलाली २३२ ९३.९ ९३ ९७.२ 

१० कंन्त्िनपर ८१ ९५.२ ९०.३ ९५ 

श्रोि  :स्वास््य सुिना ब्यवस्थापन प्रणाली 

यस प्रदेशमा जम्मा १४७३ विा िाऊिर श्क्लतनक माससक रुपमा सन्त्िालन र्र्रिेका छन ्प्रत्येक 
मदिनामा सन्त्िालनर्एका िाऊिर श्क्लतनकमा ददएका सेवािरुको माससक ररपोिइ  स्वास््य 
सस्थामा ददनपने र स्वास््य सस्थाले माससक प्रतिवेदनमा समावेश िरर पासलकामा पठाउनुपनेमा 
दािुइला श्जल्लाले सवैर्न्त्दा िढी ९८ र सिै र्न्त्दा कम िाजुरा श्जल्ला को ८९ प्रतिशि रिेको छ 
समग्र प्रदेशको अवस्थािेदाइ ९६% रिेको छ जून िि िर्इ को िुलना मा िदृ्गि र्एको देखखन्त्छ  

िासलका 28: िाउाँिर श्क्लतनक कायइक्रम प्रिति 

आ.व. 2073/74 2074/75 207५/7६ 

ि्यांक/ संस्था 

प्रतििाउाँिर 
श्क्लतनकमा 
औसि 
सेवा 
ददएको 
संखया 

जम्मासेवाग्रदिको 
संखया 

प्रतििाउाँिर 
श्क्लतनकमा 
औसि 
सेवा 
ददएको 
संखया 

जम्मासेवाग्रदिको 
संखया 

प्रतििाउाँिर 
श्क्लतनकमा 
औसि 
सेवा 
ददएको 
संखया 

जम्मासेवाग्रदिको 
संखया 

सुदरूपश्चिमप्रदेश 23 372779 24 386814 24 399220 

िाजुरा 34 22106 36 23630 27 19129 

िझांि 22 28244 22 28732 19 25942 
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दािुइला 20 36093 19 32651 19 33191 

िैिडी 17 62038 16 55536 16 58052 

डडेलिुरा 25 20707 31 25466 35 28367 

डोिी 17 35844 19 39405 19 45548 

अछाम 28 77783 26 71679 28 75033 

कैलाली 31 66615 38 84292 36 86437 

कन्त्िनपुर 27 23349 30 25423 30 27521 
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खण्ड ४ : मिामारी िथा रोि तनयन्त्रण 

 

४.१ औलो ननयन्त्रण कायषक्रम 

 

पररिय 

औलौ कायइक्रम नेपालको सिैर्न्त्दा पुरानो कायइक्रम िो, र सुदरुपश्चिम प्रदेशका सिै श्जल्लािरुमा 
लािु िररएको छ। मलेररयाको जोखखम िुनुमा िािो सामुदायमा रिेका र्ेक्िरको जनसंखया, 
मातनसिरुको आविजावि, उपयुक्ि िापक्रम र वािावरण, जोखखममा रिेका िस्िीिरु, 

आगथइकअवस्थाल े प्रर्ािपादइछ।मार्इक्रोस्िादिकफकेन (micro stratification) २०१९ का अनुसार  ३० 
वाडइिरु उच्ि जोखखममा १०४वाडइिरु मध्यमजोखखममा रिेका छन\ । 

औलो कायषक्रमको रणनीनत २०१४–२०२५ 

पररकल्पना(Vision):सन ्२०२५ सम्ममा नेपाललाई औलोमुक्ििनाउने 

ध्येय(Mission): स्वास््यकमी िथा औलोको जोखखममा रिेका समुदायलाई औलोिारे जानकारी िथा 
िमिाअसर्वदृ्ति िने । 

लक्ष्य(Goal):सन ्२०१५ सम्ममाऔलोिाि िुने मतृ्यु संखयाशुन्त्यमा पु¥याउने र त्यसलाई तनरन्त्िरिा 
ददने । 

यस रणनीनतका उद्धेचहरु 

उद्रे्दचय १ औलो तनवारणका लागिआवचयक रणनैतिक सूिनासुदृदढकरण िने 

उद्रे्दचय २ सकक्रयखोजपड्िालिथा र्के्िर कन्त्िोल माफइ ि औलो सने  

         दरलाई ििाई बिरामीको संखयाकम िने । 

उद्रे्दचय ३ औलोको िुणस्िरीय तनदानिथाप्रर्ावकारी उपिारमा पिुाँि िढाउने । 

उद्रे्दचय ४ औलो तनवारणका लागि राजनैतिक नेितृ्व र समुदायको 

औलो ननवारणका लाचग भइष रहेका गनतबबचधहरु  

सरे्÷अध्ययन िथा खोज पड्िालाः 

औलो कायइक्रमअन्त्ििइि ववसर्न्त्न राश्रिय स्िरका अध्ययनिथा सरे्िरु र्र्रिेका छन ् । यस्िा 
अध्ययनिरुले कायइक्रमलाई प्रर्ावकारी रुपमा अति िढाई राश्रिय लक्ष्यप्राप्िीमा सियोि पुग्ने 
ववचवास सलर्एको छ ।  

१.औलो रोि लािेका बिरासमको आिारमा खोज पठ्िाल (Case Based Investigation):औलो रोि 
लािेका बिरामीको िासस्थानमािई बिरामीको आवचयकवववरण सलनुका साथै बिरामीसाँिै िसोिास 
िने पररवार िथा छरतछमेकको समेि औलो पररिण िररन्त्छ ।यसको मुखय उद्देचय समुदायमा 
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रिेका औलोका शंकास्पद बिरामीिरुको ित्कालतनदानिथाउपिार िरी अन्त्यव्यश्क्िमा रोि सनइ 
नददनु िो । 

२।संक्रसमि स्थानको अध्ययन (Foci Investigation):यो अध्ययनिाि औलो रोिको प्रसारणका 
आिारमा सकं्रमीि स्थानको पदििान िरी रोि प्रसारणको ३ वर्इको ि्याङ्कको आिारमा सकं्रसमि 
स्थानिरुलाई सकक्रय, तनश्स्क्रय र नदेखखएको (Cleared)स्थान िरी ३ प्रकारमा ववर्ाजन िररन्त्छ र 
सोिीआिारमा लामखटु्िे तनयन्त्रणका लागिआवचयककक्रयाकलाप संिालन िररन्त्छ । 

३।ककि अध्ययन (Entomological Study)Mयो अध्ययनले कीिजन्त्य रोि साने िािकको 
उपश्स्थिीिारे जानकारी िराउाँदछ । यसिाि रोििािकको जाि(vector species), तिनीिरुको 
फैलावि(their distribution),िनत्व (density),िानीव्यिोरा (bionomics), र 
ववर्ादीकोसंवेदनशीलिा(susceptibility)/प्रतिरोिात्मकिमिािारेमा मित्वपूणइ जानकारी प्राप्ि िरी रोि 
तनयन्त्रणको योजनातनमाइणमा सियोि पु¥याउाँदछ । 

४। झुलको उपलब्ििा िथा प्रयोििारे अध्ययनाः यस अध्ययनले जोखखम िेरमातनाःशुल्क 
रुपमाबििररि झूलको उपलब्ििा िथात्यसको प्रयोििारे जानकारी ददई, आिामीददनझूलवविरण 
िथाजनिेिनाअसर्िदृ्गि कायइक्रममामािइ तनदेशकका रुपमाकामिदइछ । 

५। नीश्ज स्वास््य संस्थािरुको म्यावपङ (Private Sector Mapping)M यो अध्ययनले नीश्ज स्वास््य 
संस्थािरुमाऔलो बिरामीको िाप, त्यिााँप्रयोि र्एकाRDTsिथाMedicineका साथ ैउपिार पद्ििीिारे 
जानकारी पाउन सककन्त्छ ।जसले आिामीददनमानीश्ज  स्वास््य ससं्थािरुलाई कायइक्रमको 
मूलिारमा ल्याउननीतििथा योजनािनाउन सियोि पु¥याउाँदछ । 

 

क्षमता अलभवदृ्चध 

१ .औलो जााँिको आिाररू्ि मार्क्रोस्कोपीिासलमाःऔलो सम्िन्त्िीमार्क्रोस्कोपीिासलमनसलएकाऔलो 
जोखखम िेरका सरकारी िथातनजी स्वास््य संस्थाकाप्रयोिशालामाकायइरि कमइिारीिरुलाई औलोको 
रक्िनमुनािनाउन, रक्िनमुनाजााँि, परश्जबिको प्रकार िथा िनत्व छुट्िाउनका 
लागिआिाररू्ििासलमप्रदान िररदैं आर्रिेको छ ।  

२  .औलो जााँिको पुनिाइजिी मार्क्रोस्कोपीिालीमाःऔलो सम्िन्त्िीआिाररू्िमार्क्रोस्कोपीिालीमप्राप्ि 
िररसकेका प्रयोिशालामाकायइरि कमइिारीिरुको िमिालाई अझववकसीि र 
उजाइशीलिनाउनपुनिाइजिीिासलमप्रदान िररदैं आर्रिेको छ ।  

३ .औलो जााँिको िमिा मूल्यांकनकायइशालािोश्रठाः औलो सम्िश्न्त्िमार्क्रोस्कोपीिासलमप्राप्ि िरेका 
प्रयोिशालाकाकमइिारीिरुको िमिा वदृ्गि िनइ र आन्त्िररक िमिामूल्यांकनकालागि यस्िो 
िोश्रठको आयोजना समय समयमािुाँदै आर्रिेको छ ।   

४ मेडडकल र्न्त्िोमोलोजी सम्िश्न्त्िआिाररू्ििासलमाः यस िासलममाफइ ि कीिजन्त्य 
अनुसन्त्िानिथामूल्यांकनकालागिआवचयकदिजनशश्क्िको अर्ावलाई पूरा िने उद्देचयका 
साथिालीम संिालनिुाँदै आर्रिेको छ । 
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५  .औलो उपिार ववगि सम्िश्न्त्ि असर्मुखखकरणाःऔलो जोखखम िेरमा रिेका ववसर्न्त्न स्वास््य 
संस्थािरुमाकायइरि गिककत्सकिरुलाई राश्रिय औलो उपिार पद्दिी २०१५ िारे असर्मुखखकरण 
कायइक्रम संिालनिुाँदै आर्रिेको छ ।  

६ .तनयसमि अनुिमनिथा सुपररवेिणाः ववसर्न्त्नतनश्जिथा सरकारी स्वास््य संस्थािरुमाऔलोको 
जााँि, उपिार, रेकडड इङ्ि, ररपोदिइङ्िको िुणस्िरीय सुतनश्चिििाकालागितनयसमिअनुिमनिथा 
सुपररवेिण िुाँदै आर्रिेको छ । 

सुर्दरूपश्चिमको सुक्ष्म अध्ययन प्रनतवेर्दन २०१९  

िासलका सुदरूपश्चिमको सुक्ष्म अध्ययन प्रतिवेदन २०१९  

श््ल्ला नगरपाललका -वाडष_ ्ोखखमका 
प्रकार 

अछाम साफेििर न पा (१०) मध्यम(१) 

िैिडी 
मेलौसल न पााः (१,६,७) सशवनाथ न पा (६) पञ्िेचवर न पा (३, ४, ६) उच्ि (७) 
मेलौसल न पा (३) सशवनाथ न पा (१,२,३,४) मध्यम (५) 

िाजुरा 
िुदढनन्त्दान.पा. (१,५,६,७) उच्ि (४) 
िुदढनन्त्दा न.पा. (२) दिमालीन.पा.  (४,६) पान्त्डििुफा न.पा. (१) 
चवामीकातिकन.पा. (४) 

उच्ि (४) 

डडेल्िुरा 
आसलिालन.पा.  (५) प्रसुरामन.पा.  (४,५) उच्ि (३) 
आसलिाल (५) प्रसुरामन.पा (३,६,१२) मध्यम (४) 

कैलाली 

र्जतनन.पा.  ५, िुरेन.पा.  (३) िनिदढ उ.न.पा. (९)िोदावरीन.पा.  
(३,४,११,१२) लम्कीिुवान.पा.  (४,८,१०) दिकापुरन.पा.  (४) 

उच्ि (११) 

िदइिोररया न.पा. (१,२,५) र्जतनन.पा. (७) िुरे न.पा. (४) िनिदढ  
उ.न.पा.(१,२,३,४,५,६,७,१२,१४,१५,१८,१९) िौररिंिान.पा. (१,२,५,७,) 

िोडािोडडन.पा. (१,३,४) िोदावरी न.पा. (१,२,५,६,८,९,१०) जानककन.पा.  
(१,२,३,४,६,८,९) लम्कीिुवान.पा. (१,२,३,५,६) दिकापुरन.पा.  
(१,२,४,५,६,७,९) 

मध्यम (५०) 

कञ्िनपुर 

िेलौरीन.पा.  (१,९), सर्मदत्तन.पा.  (९) मिाकालीन.पा. (३) शुक्लाफािा 
न.पा. (२) 

उच्ि (५) 

िेिकोि न.पा. (३,४,६) िेलौरी न.पा. (२,३,५,६,७,८,१०),सर्मदत्तन.पा. 
(२,३,४,६,७,१०,११,१३,१५,१८) कृरणपुर न.पा. (१,२,४,५,६,७) 
मिाकालीन.पा. (१,४,७,८,१०) पुनइिास न.पा. (२,४,९,११) शुक्लाफािा 
न.पा. (१,५,७,१२) 

मध्यम (३९) 
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आचथषक बर्ष २०७५।७६ मा सम्पाहर्दत मुयय कक्रयाकलापहरु 

१। स्प्रतयङाः उच्ि जोखखम िेरमा 
२। बिरामीलार्इ पत्ता लिार्इ उपिारको दायरामा ल्याउने 

३। खोज र नरि िर असर्यान संिालन 

४। िासलम िथा असर्मुखखकरण व्यवस्थापन िथा संिालन 

५। व्यविार िथा स्वास््य सशिा सम्िश्न्त्ि कक्रयाकलापिरु संिालन 

६। औलो तनयन्त्रण कायइक्रमको ररभ्यू संिालन िथा व्यवस्थापन 

 

औलो ननयन्त्रण कायषक्रमका प्रमुख सुिकहरुको अवस्थाः 
१.२ बावर्षक रक्त पररक्षण र्दर (Annual Blood Examination Rate) 

वविि िीन आगथइक िर्इको ABER  िेदाइ आ ि २०७४।७५ मा ३.३ गथयो र्ने आ ि २०७५।७६ मा 
ििेर १.५ छ। यसै िरी िझाङ यो दर एकदमै न्त्यून छ। िर केिी श्जल्लािरु िाजुरा डडेल्िुरा िैिडी 
मा िि िर्इको िुलनामा आ ि २०७५।७६ मा िढेको छ। कैलाली र कञ्िन्त्पुरमा यो दर ििेको 
देखखन्त्छ । ववस्ििृ रुपमा श्जल्लाको वविि िीन आगथइक िर्इको वववरण िलको गिरमा देखार्इएको 
छ ।  

 

आकृिी 17: िावर्इक रक्ि पररिण दर 

 

१.२ बावर्षक परश््वव प्रकोप र्दर (Annual Parasite Incidence Rate) 

िलको गिरमा सूदरूपश्चिम प्रदेश लिाएि ९ श्जल्लाको वविि िीन आगथइक िर्इको िावर्इक परश्जवव 
प्रकोप दर (Annual Parasite Incidence Rate) ददर्इएको छ । प्रदेशमा आ ि २०७४।७५ मा यस्को दर 
०.२१ गथयो र्ने आ ि २०७५।७६ मा ििेर०.१६ छ। आगथइक िर्इ २०७५।७६ मा प्रदेशकै सिर्न्त्दा 
िढी दर िाजुरा श्जल्लामा देखखन्त्छ र कैलाली, कञ्िनपुरमा पतन उच्ि छ । ववस्ििृ रुपमा श्जल्ला 
अनुसार एवं िीन आगथइक िर्इको वववरण िलको गिरमा ददर्इएको छ ।  

1
.1

3

0
.0

7

0
.0

5

0
.2

6

0
.3

8 1
.2

8

0
.2

6

0
.3

9 1
.4

3

2
.7

33
.3

2

0
.4

2

0
.0

6

0
.1

3

0
.4

1 1
.2

7

0
.2

3

0
.4

2

5
.0

6

8
.3

7

1
.5

1
.3

0
.1

1
.0 1
.0 1

.6

0
.2 0
.5

1
.7

3
.0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

िात्तर्ाक रक्त पररिण दर

2073/74 2074/75 2075/76



७५ 

प्रदेश स्वास््य प्रतिवेदन -२०७५/७६ 

 

आकृिी 18: िावर्इक परश्जवव प्रकोप दर 

 

मलेररया पो्ेहटभ बबरामी (Malaria Positive Cases) 

िलको गिरमा सूदरूपश्चिम प्रदेश लिाएि ९ श्जल्लाको वविि िीन आगथइक िर्इको मलेररया 
पोजेदिर् बिरामी (Malaria Positive Cases) ददर्इएको छ । प्रदेशमा आ ि २०७४।७५ मा यस्को संखया 
५८६ गथयो र्ने आ ि २०७५।७६ मा ििेर ४५९ छ। आगथइक िर्इ २०७५।७६ मा प्रदेशकै सिर्न्त्दा 
िढी संखया २०६ कैलाली र त्यसपतछ िाजुरामा ८५ विा र  कञ्िनपुरमा ७७ विा औलो बिरामी 
देखा परेका छन ्। ववस्ििृ रुपमा श्जल्ला अनुसार एवं िीन आगथइक िर्इको वववरण िलको गिरमा 
ददर्इएको छ ।  

 

आकृिी 19: मलेररया पोजदेिर् केस 
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समस्या तथा िुनौनतहरु 

१. लक्ष्य अनुसार स्लार्इड कलेक्सन िथा पररिणमा कसम 

२. श्जल्लामा िासलम प्राप्ि जनशश्क्िको कमी (म र्इ/रे् क सु) 

३. औलो तनयन्त्रण कायइक्रममा लिानीको कमी िुदै जानु  

४. औलोको रे्क्िरले आफ्नो फैलावि िढाउाँ दै लैजानु  

५. सिै स्वास््य संस्थािरुमा मार्इक्रोस्कोवपक एवं आर डी िी पररिण व्यवस्था िुन नसक्नु  

६. Entomological अध्ययन िुन नसक्नु 

७. तनजी स्वास््य संस्थािरुलार्इ प्रोिोकल िमोजीम उपिार पद्ितिमा ल्याउन नसक्नु र 
असर्लेख एव ंप्रतिवेदनमा समस्या  

सुझाबहरु 

१. स्लार्इड कलेक्सन िथा पररिणमा जोड ददनुपने  

२. श्जल्लामा िासलम प्राप्ि जनशश्क्िको व्यवस्थापन िुनुपने  

३. सिै स्वास््य संस्थािरुमा मार्इक्रोस्कोवपक एवं आर डी िी पररिण व्यवस्था िुन नसक्नु 

४. Entomological अध्ययन िनुइ पने  

५. स्थलिि अनुसशिण िथा अनुिमनमा जोड ददनु पने 

 

४.२ हाविपाइषले ननवारण कायषक्रम 
िात्तीपाईले रोि लामखुट्िेको िोकाईिाि सने एक प्रकारको सरुवा रोि िो । नेपालमा यस रोिलाई 
ित्तीपाईलेको नामले िढीगिनेपतन यस रोिमालससकाप्रणालीमा रोिको पर्ाव पने िुनाले 
अंग्रजीमायसलाई Lymphatic filariasisर्तनन्त्छ । सन ्१९९७मार्एको ववचव स्वास््य संिठनको सर्ाल े
सन ् २०२० सम्ममा संसारिािEliminationतनवारणिने लक्ष्यसलएिमोश्जम नेपाल सरकारले पतन 
सोिीलक्ष्यपछयाउदै िात्तीपाईले रोि तनवारणअसर्यान सञ्िालनिदै आईरिेको छ । सन ् २००३ 
मापसाइ श्जल्लािािआमऔर्गि सेवनकायइक्रम यस रोिको तनवारणअसर्यान शुरुवािर्एको िो । सन ्
२०१३ सम्ममा नेपालकािात्तीपाईले प्रर्ावविित्कासलन ६१ र िालका ६३ श्जल्लामा यस रोिको 
तनवारणको लागिआमऔर्गि सेवनअसर्यान शुरु िररएको गथयो ।  

 

लक्ष्यःसन ्२०२० सम्ममा नेपालिाििात्तीपाईले रोि तनवारणिने । 

उरे्दचयः 
• आमऔर्गि सेवनअसर्यानको माध्यमिाििात्तीपाईले रोिको प्रसारणलाई रोकथामिने । 

• रुग्णिा दर रोकथाम िने र ििाउने । 
रणनीनतः  

• आमऔर्गि सेवनअसर्यानको माध्यमिाि रोिको प्रसारणिुने िक्रमािािा पुयाइउने । 

• रोिलागि सकेका मातनसिरुको व्यवस्थापन र अपांििा रोकथामिने । 
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आचथषक बर्ष २०७५।७६ मा सम्पाहर्दत कक्रयाकलापहरु 

१. एकककृि रे्क्िर तनयन्त्रण कायइक्रम संिालन  

२. कैलाली र कञ्िनपुरमा MDA   असर्यान व्यवस्थापन एवं संिालन 

३. िार्इड्रोससल क्याम्प सिंालन िथा उपिारको दायरामा आएका बिरामीको उपिार 

प्ररे्दशमा MDAcoverage  को अवस्था 

िलको गिरमा प्रदेशका ९ विै श्जल्लाको बििि िीन आगथइक िर्इको MDA  coverage ददर्इएको छ । 
सुदरूपश्चिम प्रदेशको MDA  coverage आगथइक िर्इ २०७३।७४ मा ७७ प्रतिशि गथयो र्ने आ ि 
२०७४।७५ मा ८३ प्रतिशि र आ ि २०७५।७६ मा ८६ प्रतिशि गथयो । ६ िरण सम्मऔर्गिखुवाएर 
रोि तनवारणिुन सक्ने ववचव स्वास््य संिठनको ससफाररस र्एपतन नेपालमा १३ श्जल्लामा ६ 
िरणआमऔर्गि सेवनअसर्यानले पतनवप्रर्ालेन्त्स आशातिि रुपमाििाउननसकेको  िुनाले अदिले 
सम्मउक्ि १३ श्जल्लामाआमऔर्गि सेवनअसर्यान संिालनमा छ । ति १३ श्जल्लामध्ये 
सुदरुपश्चिमप्रदेशमा कैलाली र कञ्िनपुर श्जल्लापतन पदइछन ्। आशातिि रुपमावप्रर्ालेन्त्स नििेको 
िुनाले तय दईु श्जल्लामाआि २०७५।७६मा सािौ िरणको आमऔर्गि सेवनअसर्यान संिालनर्एको 
िो ।कैलाली र कञ्िनपुर श्जल्लामा िात्तीपाईले रोिको और्िी सेिनको लि िथा प्रिति वववरण 
यस प्रकार छ  

प्रदेशका ७ विै श्जल्लामा MDA असर्यानको छैिौं राउण्ड सककएको छ िर कैलाली र कञ्िनपुरमा  

Pre TAS  सरे् असफल र्एकाले आगथइक िर्इ २०७६।७७ मा पतन आम रुपमा और्गि खुवाउने 
कायइक्रम रिेको छ । तय दरु्इ श्जल्लामा बिशेर् िरी फरक ढंिले कायइक्रम व्यवस्थापन एवं संिालन 
िनुइ पने देखखन्त्छ । ववस्ििृ रुपमा श्जल्लािि MDA  coverage को वववरण िलको गिरमा 
देखार्इएको छ ।  

आकृिी 20: प्रदेशमा MDA coverage  को अवस्था 
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समस्या/िुनौनतहरु 

१. कैलाली र कञ्िनपुर श्जल्लामा  Pre-TAS  सरे्मा पास िुन नसक्नु । 

२.  MDA coverage  प्रतिशि कम िुनु । 

३. कायइक्रमको ददिो पि । 

सुझाबहरु 

१. कैलाली र कञ्िनपुर श्जल्लामा फरक ढंिले कायइक्रम अिाडी लैजानु पछइ । 

४ .३  काला्ार ननयांरण कायषक्रम  

पररिय 

कालाजार लेसमातनया डोनोर्ेतन (Leishmania donovani )नामक परश्जववले िुने ककिजन्त्य रोि िो। यो 
रोि सेन्त्डफ्लाई, फ्लेिोिामस आरजेश्न्त्िपस (Phlebotamus argentipes)ले सादइछ। दईु वा दईु 
िप्िार्न्त्दा िदढ ज्वरो आउनु, spelomegaly,रक्िअल्पिा, िौल िट्नु, छाल कालो रंिको िुनु आदद 
कालाजारका signsर symptoms िुन। िच्िा िथा ियस्क युवािरु िदढ जोखखममा रिेका छन।् 

उदेचयिरु  

१. र्इन्त्डेसमक समुदायमा कालाजारको र्इश्न्त्सडेन्त्सलार्इ ििाउनु  

२. कालाजारिाि िुने Case Fatality Rate (CFR)ििाउनु  

३. PKDL  को उपिार िने  

४. कालाजार  HIV  र  TB  को Co-infection  को प्रतिकार िथा उपिार िने  
 

रणनननत 

१. कायइक्रम को ब्यिस्थापन िने  

२. Early diagnosis र पूणइ उपिार िने 

३. एकीकृि रे्क्िर ब्यिस्थापन 

४. प्रर्ावकारी रोिको र रे्क्िरको खोज पठिाल  

५. सामाश्जक पररिालन र साझेदारी  

६. श्क्लतनकल र ऑपरेशनल अनुसन्त्िान  

 
 

सम्पाहर्दत कक्रयाकलापहरु 

• एकककृि रे्क्िर तनयन्त्रण कायइक्रम संिालन 

• तनदान िथा उपिार व्यवस्थापन 
• सूिना मुलक कक्रयाकलाप संिालन 

 
प्ररे्दशमा काला्ार रोगको अवस्था 
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आगथइक िर्इ २०७४।७५ मा यस प्रदेशमा १९ कालाजारका बिरामी देखा परेका गथए र्ने आ ि 
२०७५।७६ मा यो संखया ििेर१२ पुिेको छ । १२ विा कालाजार बिरामी मध्ये िरैे बिरामी कैलाली 
श्जल्ला िाि छन ्। यो रोिले आफ्नो प्रर्ाववि िरे फैलाउाँ दै िएको छ । त्यसैले यस्को रोकथाम 
िथा उपिारका लागि सम्पूणइ तनकायले प्राथसमकिाको बिर्य िनाउनु पने देखखन्त्छ । श्जल्ला 
अनुसारको बिरामीको संखया िलको गिरमा देखार्इएको छ ।  

 

आकृिी 21: प्रदेशमा कालाजार रोिको अवस्था 

 
समस्या/िुनौतत/सझाििरु 
१.Early case detection and complete treatment of kala azar 

• असर्मुखखकरण र िासलम व्यवस्थापन एवं संिालन 
• तनयसमि कालाजार test kitर और्गि आपुतिइ 

२. Early detection and case investigation 

३.Case Based Surveillance 

४. Reporting with line listing of cases 

५. Non-endemicश्जल्लामा कालाजार बिरामी देखापनुइ 
६. कायइक्रमलार्इ ववस्िार िनुइ 
 

 

४.४  डेंगु ननयन्त्रण कायषक्रम 
 

परृठभूलम 

डेंिु ज्वरो एडडस एश्जप्िाई (Aedes aegypti)जािको पोथीलामखुट्िेको िोकार्िाि मातनसमा 
सने सरुवा रोि िो । यो रोि मातनसिाि मातनसमाससिै सदैन । यो लामखुट्िेले सफापानीजमेका 
स–साना स्थानमाफुलपाने िदइछ । खासिरी वर्ाइको पानीजम्ने दिनका डब्िािरू, रङ्िकाखाली डब्िा, 
थोरावा पुराना िायर, अलकरावामट्दििेलकाखाली ड्रमिरू, फुलदानी, िमला, कुलर, पानीका 

-५

१५
१२

८
२ १ १ ० ० ० ० ०

आि २०७५।७६ प्रदेशमा कालाजार रोगको अवस्था
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ट्याङ्कीआददमायसले फुलपादइछ । वर्ाइत्को मदिनासाँिै जिाििै पानीजम्नथालेपतछ यो रोिको 
प्रकोप िुने िरेको पार्न्त्छ । यो एडडस लामखटु्िेले ददनमामार िोक्ने िरेको पार्न्त्छ । 
 

ववचव स्वास््य संिठन (WHO, 2009)ल े यसलाई तनम्नविीकरण िरेको छ । 
िेिावनीगिन्त्िबिनाको डेंिु र िेिावनीगिन्त्ि सदििको डेंिु । यो रोिको पदिलो बिरामी २००५ मा 
पत्तालािेको गथयो । २००६ र २०१० मा मिामारीको रुप पतनसलएको गथयो ।डेंिु 
प्रर्ावविश्जल्लािरुकञ्िनपुर, कैलाली, िााँके, िददइया, दाङ, कवपलवस्िु, पसाइ, रुपन्त्देिी, रौििि, सलाइिी, 
सप्िरी र झापा पदइछन ्। 
 

डेंगु ननयन्त्रण कायषक्रमको लक्ष्य, उद्रे्दचयहरु र रणनीनतहरु 

लक्ष्यःडेंिु ज्वरो, डेंिु िेमोरेश्जककफर्र (DHF) र डेंिु सक ससन्त्ड्रम (DSS) िाि िुने बिरामी दर र 
मतृ्युदरलाई कम िने । 
उद्रे्दचयहरु  

• एकीकृि रे्क्िर व्यवस्थापन )रोकथाम र तनयन्त्रण(  

• रोितनदानिथाउपिारको तनश्म्ििमिाववकास 

• रोिको पूवइ पदििान, पूवइ ियारी एवं मिामारी व्यवस्थापनको तनश्म्ि सुदृढ 
surveillanceप्रणाली ववकास िने  

रणनीनतहरु 

• DHF, DSS डेंिु ज्वरोका बिरामीको ि्यांकव्यवस्थापनिथातनयसमिअनुिमन 

• निरपासलकािरुमालामखुट्िेको रे्क्िर surveillance सुरुवाि िने  

 

िासलका 29:डेंिू केस वववरण 

डेंिु Cases २०७३∕७४ २०७४∕७५ २०७५∕७६ 

ररपोिइ र्एको जम्मा 
केशिरु  

१७ १ १० 

श्रोत: EWARS 

िालको अवस्था 
२०७६/७७ सालमा देशर्र नै डेंिुले मिामारीको रुप सलएको  छ र पन्त्र  िजार  र्न्त्दा िढी 
मातनसमा डेंिुको संक्रमण देखखएको छ ।सुदरुपश्स्िम प्रदेश मा डेंिु िाि सङ्क्रसमि िुने को संखया 
१११  र्न्त्दा िढी  पुिेको छ ।डेंिु सङ्क्रसमि मध्ये डोिी श्जल्लाका २ जनास्थानीय 
िाससन्त्दाकोमतृ्यु र्एको िो।डेंिु िाि संक्रसमि िुनेको संखया पदिलेको िर्इको िुलनामा िढेको छ। 
यसको मुखय कारण संसार र्र नै डेंिु को मिामारी फैसलनु िो। 
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४.५ स्क्रब टाइफस 
 

स्क्रविार्फस एक ककससमको सरुवा रोि िो । Scrub Typhus मुसामा लाग्ने ककनाइ जस्िो देखखने 
ककरको िोकार्इिाि मातनसमा सदइछ । यो रोि मार्िमा पार्ने Orentia Tsutsugamushi र्न्त्ने 
श्जवाणुिाि लाग्दछ। मार्ि प्राय:जसो झाडी ,खेििारी ,िन जंिल ,िर वररपररको झाडी ,िुरान िुने 
ठाउमा देखखने िदइछ . यो रोि मातनसिाि मातनसमा सदैन .नेपालमा वव स२०६९।०७० देखख 
देखापनइ थालकेो यो रोि िाल सिै श्जल्लामा फैसलएको छ ।यो रोिका लिण िथा िच्ने उपायिरु 
तनम्न छन ्. 

लक्षण 

• िेरै ज्वोरो आउने १०४ डड ग्री फ र्न्त्दा िदढ (काम ज्वरो समेि आउन सक्छ) 

• िेरै िाउको दखु्न े

• मुसामा लाग्ने ककनाइ जस्िो देखखने ककराले िोकेको ठाउमा रािो डावर जस्िो दाि देखखन 
सक्छ । िोकेको ठाउमा पतछ िएर कालो दाि िस्न सक्छ ।  

• पससना िेरै आउने 

• आाँखा रािो िुने 

• झाडापखाला 
• बिस्िारै शरीरका मुखय अंििरुले काम िनइ छाड्नु . 

यस रोििाििच्नको लागि खेििारीमाकामिदाइ िन जिंलझाडीमाजादावािास काट्न जादा पूरा शरीर 
ढाककने कपडालिाउने सााँथै सम्र्व र्एसम्मिुिलिाउने अतनिासवारी 
वािउरमािस्िािुन्त्रीवादरीओछयाएर वस्ने , खािवाअग्लो स्थानमा सुत्ने िस्ने िनुइ पदइछ । 
 

िासलका 30: स्क्रि िाईफस को केस वववरण 

लस न स्क्रब टाइषफरका ववरामी  आ ि २०७५।७६ 

१ ररपोिइ र्एका जम्मा केशिरु  ३३ 

 

नोि  :PHEOC मा ररपोिइ र्एका case िरु 

यस आगथइक वर्इ २०७६/७७ मा सुदरुपश्स्िम प्रदेशमा स्क्रि िाि सङ्क्रसमि िुनेको संखया २६५ 
र्न्त्दा िदी पुिेको छ . 
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४.६ महामारी तथा रोगप्रकोप / आउटब्रेक व्यवस्थापन 
सामान्त्यिया नेपालकाववसर्न्त्न ठााँउिरुमा ववसर्न्त्नककससमका आउिवे्रक िरु िुने िदइछन । यस 
आगथइक वर्इमा सुदरूपश्चिम प्रदेश अन्त्ििइि केदि सामान्त्य  आउिव्रके िरु र्ए पतन कसैको मतृ्य 
र्एन । MoHP/DoHS/EDCD and WHO-EHA , प्रदेश सरकार र सरोकारवालािरु सिंको समन्त्वयमा 
स्वास््य िेरको आपिकासलनअवस्थाको ियारी, प्रकोप प्रतिकक्रयािथा  उद्दार र मिामारी 
व्यावस्थापनकालागि समन्त्वयमािमिा वढाउने कक्रयाकलापर्एको छ । यस आगथइक 
वर्इमाकुनैपतनप्रकोपजन्त्य ििनािरु नििेकाले प्रदेशमावसोवास िने मातनसिरुको स्वस््यमाकुनै 
प्रकारको नकरात्मक असरिरु देखा परेन । यस आ। व मा स्वास््य िेर आकश्स्मक 
योजनातनमाइण, रिुप्रतिकक्रया सम्वश्न्त्ि प्रसशिण र आपिकासलन र प्रकोप प्रतिकक्रया योजनातनमाइण 
लगि केदि प्रकक्रया अिाडड िढार्एको छ । 

 

४.७ पूवष िेतावनी ररपोहटषङ प्रणाली 
Earlly warning reporting system अस्पिालमा आिाररि sentinel surveillance systemिो जनु 
नेपालको ८२ विा अस्पिालमा र सुदरुपश्चिीमप्रदेशको ११ अस्पिालिरुमा सिंासलि छ । यसै िरर 
िि आ ि मा ३६ विा sentinelSentinel site िरु थप िररएका छन ् EWARS मुखयिया ४ प्रकारको 
जनस्वास््यको समस्यालाई तछिो पदििानिरर सम्र्ाववि vector-borne, water and food borne 

diseases with outbreak लाई समयमानै पदििानिरर त्यसवाि िुनसक्ने ितिलाई कमिनइ 
स्थापनािररएको प्रणली िो ।  

उद्देचय: श्जल्लामा सम्र्ाववि संक्रमणको सुिना प्राणालीलाई सुदृद्गिकरण िरर श्जल्ला 
स्िरमाRapid Response Team (RRT)द्वारा िररने रिुप्रकोप प्रतिकक्रयालाई सिजीकरण िरर प्रकोपको 
अनुसन्त्िान र तनयन्त्रणको प्रणालीलाई सवलीकरण िने ।  

EWARS माफइ ि साप्िादिक रुपमा जम्मा  vector-borne diseases Malaria, Kala-azar and Dengue / 

three outbreak potential diseases Acute Gastroenteritis (AGE), Cholera and Severe Acute 

Respiratory Infection (SARI) को cases िरु ररपोि  र्एर प्रयाइप्िअनुसन्त्िानिरर तनयन्त्रणमा 
मित्वपूणइ रु्समका खेलेको िुन्त्छ ।  

 
४.८ प्ररे्दश स्वास््यआपतकाललनकायष सञ्िालन केन्त्र 
ववपद्कासलन अवस्थामा िोस वाववपद्पतछको ित्काीन अवस्थामा समन्त्वय र सूिना व्यावस्थापन 
प्रमुख िुनौिीको रुपमा रिदै आएको छ । तयनै िुनौिीिरुको सामनािने उद्देचयले ििृ मन्त्रालयले 
सन २०१० को डडसेम्वरमा राश्रिय आपिकासलनकायइसञ्िालन केन्त्र ( National Emergenncy 

Operation Ceter NEOC)को स्थापना िरेको िो। त्यसैको तनरन्त्िरिा स्वरुप स्वास््य िेरको ववपद् 
प्रतिकायइलाई व्यावश्स्थिने उद्देचयका साथ स्वास््यिथा जनसङखयामन्त्रालयल े
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स्वास््यआपिकासलनकायइसञ्िालन केन्त्र ( Health Emergency Operation Center- HEOC)को 
स्थापना िरेको िो ।  

सुदरूपश्चिमम प्रदेशले २४ सै िण्िा स्वास््य िरेको ववपदप्रतिकायइका लागिआवचयक पने 
सूिनािथाि्याकंिरु उपलक्ि िराउनुका साथै सोको राश्रिय िथाअन्त्िराश्रिय साझदेारिरुसंि 
तनरन्त्िर समन्त्वयकायम िरेको छ । यस केन्त्रमा िेसलफोन, मोवार्ल, स्यािेलार्ि सर्.एि.एफ, फोन, 

र्न्त्िरनेि लिायिका सेवाको तनरन्त्िर उपलब्िर्ई आवचयकिाअनुसार प्रयोिमा छ ।  

यस प्रदेशमा स्वास््य आपिकासलन कायइ सञ्िालन केन्त्र डोिी सन २०१७ देखख सञ्िालनमा 
रदिआएको छ । ववपद्को अवस्थामावा त्यसपतछ िररने स्वास््य सम्वन्त्िी सूिना सङकलनिथा 
सम्प्रेर्ण, प्रतिकायइ समन्त्वयिथा सिकायइ र सािनश्रोिको पररिालन जस्िा स्वास््यप्रतिकायइ 
सम्वन्त्िीकायइक्रम सञ्िालनिदाइ अपनाउनु पने न्त्युनिमकायइ प्रकक्रयाको तनिाइरण िने िरर यस 
केन्त्रको स्थापना र्एको िो । 

४.८ पशु्न्त्य रोगहरु 
एवपडेसमओलोजी र रोि तनयन्त्रण प्रर्ाि (EDCD)  ववसर्न्त्न पशुजन्त्य रोििरुवाि स्वास््यमा पने 
ववसर्न्त्न समस्यािरुको समयमानै अनुसन्त्िान, पदििान र आवचयका रोकथामका लागि श्जम्मेवार 
छ । सामान्त्यिया नेपालमाbrucellosis, leptospirosis, hydatidosis, cysticercosis, toxoplasmosis 

जस्िा रोििरुको संक्रमण िुने िदइछ । यस आगथइक िर्इमा ७,६७२casecaseCase िरु पदििानर्ई 
आवचयकउपिार िरर स्वास््यको अवस्था सुिार िररएको गथयो । प्रदेशस्िरमा, सामाश्जकववकास 
मन्त्रालय, स्वास््यववर्ाि, स्वास््यतनदेचनालये पदेश स्िररय जनस्वास््य प्रयोिशाला, कृवर् िथा 
पशुसेवा ववर्ाि ,स्थातनय समुदाय र राश्रिय, अन्त्िराश्रिय िैरसरकारी ससं्थािरु संस्थािरुसंिको 
समन्त्वयमा  

पशुजन्त्य रोििरुको तनयन्त्रणमा  कक्रयाकलापिरु सम्पन्त्न िरेको छ ।  

िासलका 31: पशुजन्त्य रोििरुको बििरण 

पशुजन्त्य रोििरु 
२०७५/ २०७६ 

कुकुरको िोकाई 
कीिजन्त्य 
िोकाई 

अन्त्य रेबिज 
सम्र्ाववि 

पशुजन्त्य िोकाई 

सपइको 
िोकाई(Non 

Poisonous) 

सपइको िोकाई 
(Poisonous) जम्मा 

सुदरूपश्चिम प्रदेश 3803 3377 204 151 137 7672 

िाजुरा 220 293 33 8 0 554 

िझांि 497 195 38 27 16 773 

दािुइला 196 181 17 4 0 398 

िैिडी 189 258 19 6 1 473 

डडेलिुरा 174 282 7 37 0 500 

डोिी 204 743 14 19 6 986 

अछाम 479 444 12 13 20 968 

कैलाली 549 520 30 13 3 1115 
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कन्त्िनपुर 1295 461 34 24 91 1905 

४.८.१ सपषको टोकाई 

ववचवर्ररका ७९ ववर्ालु सपइिरु मध्ये नेपालमा २१ प्रजातिका सपइिरु पाईने िदइछन । नेपालर्रर 
वावर्इक रुपमा कश्म्िीमा १५,००० मातनसिरुलाई सपइले िोक्ने र त्यसमध्ये कररव १०% 
िोकाईववर्ालु सपइ िुने िदइछ।सुदरूपश्चिम प्रदेशको िराईका २श्जल्ला कैलाली रकंिनपुरसपइको 
िोकाई रत्यसवाििुने मतृ्यिुने  दर वढी र्एको पार्न्त्छ । यस आ.व.माजम्मा २८८ 
सपइलेिोकेकोकोcases ररपोि र्एको गथयो । आ.व २०७५/०७६ मा सपइको िोकाईमा तनयन्त्रण र 
उगिि व्यावस्थापनका लागि  प्रदेशिाि िल उल्लेखखि कक्रयाकलापिरु संञ्िालन र्एका गथए ।  

• मेडडकल अकफसर, नसइ लिायि स्वास््यकमीलाई Anti snake venomअसर्मुखखकरण  

• आवचयक ARVARV को प्रयाप्ि Supply 

• प्राथसमक स्वास््य केन्त्रिरुमासपइदसं उपिार केन्त्र स्थापना । 

 

४.८.२ रेवव् 

मूखयियािािो रििको जनावरिरु जस्िै कुकुरिरु, स्याल, व्वांसो,न्त्याउरी (mongoose), 

िथाजङिलीजनावरिरुको िोकार्वाि सने सरुवा रोि िो। रेववजका केसिरु िरु प्रायाः सवै िािक 
िुन्त्छन िर यो खोपका साथसाथै रोकथामकाआवचयकप्रककयाअपनाए १००  %रोक्न सककन्त्छ । 
प्रयाजसोिालववासलकािरुमा रेबिजसक्रमण िदढरिनुकुकुर लिाएिकोअसुरक्षिवसाई, खलेाईका कारणल े
वालवासलकाउमेर समुिनै वदढ जोखखमारिेको पार्न्त्छ ।प्रत्येक कररव ३०००० case िरु िरपालुवा 
जनावरिरुमा र कररव १०० जना मातनसमा रेववजको संक्रमण िुने िदइछ । र्ोिोसलक जोखखमिाका 
दिसावले िराई पिाड र दिमालको क्रममा कम जखेखममा पछइन ।यसरी संक्रसमिमध्ये सवै कुकुरको 
िोकाईवाि र्एकाले िरपालुवा कुकुर, सडकमा खुल्ला छोडडएको कुकुरिरुको व्यावस्थापनका लागि 
जोड ददनु आवचयक छ । यस आ .व २०७५/०७६ मा रेववज तनयन्त्रणका लागि िररएका 
कक्रयाकलापिरु यस प्रकार छन ् 

• रेववज रोकथामकालागि सििेनाकायइक्रम 
• कुकुरले िोकेको व्याश्क्िलाई तनिरानीSurveillance मा राखखएको  

• रेववज र Intradermal ARV को प्रयोिकािारेमास्वास््यकमीिरुकालागिअसर्मुखखकरण  

• आवचयक ARV Vaccine and immunoglobulin को प्रयाप्िक  Supply. 

४.९ कुरठरोग ननयन्त्रण तथा रोकथाम कायषक्रम 
 

पररिय  

कुरठरोि एक प्रकारको सरुवा रोि मध्ये कम सने रोि िो, यो रोि मार्को ब्याक्िेररयम लपे्र े
(Mycobacterium Lepre) नामक सुक्ष्म ककिाणुिाि लाग्दछ । यस रोिले छाला र सििको स्नायूमा 
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असर िदइछ। यस रोिलाई प्रागिनकालमा कुरठ, कोढ, मिारोि, सुन िदिरी आदद नामले पतन 
गितनन्त््यो । समाजमा मातनसिरु देवी देविाको श्रापको प्रतिफल र्नेर यस रोि देखख साहै्र डराउने 
िदइथे । जसको कारण समयमै उपिार निदाइ असमथइिा वा अङ्ि र्ङ्ि िुन सक्छन ्। 

कुरठरोि प्रागिनकाल देखख नै मानव समाजमा पररगिि िंुदै आएिा पतन सन ्१८७३(वव .सं .१९३० 
मा नवेका डा .िेरिाडइ िेनरीक आमइर ह्यान्त्सनले यस रोिकोककिाणु पत्ता लिाएकागथए ।त्यसैले 
यसरोिलाई ियान्त्सन्त्स ्डडश्जज पतन र्तनन्त्छ । 

नेपाल सरकारले वव.सं २०६६ माि ५ििे िद्अनुसार सन ् २०१० जनवरी १९ मा नेपाल िाि 
कुरठरोि तनवारण र्एको िोर्णा िरेको गथयो । ववििको एक दशकमा सुदरुपश्चिम प्रदेशमा 
कुरठरोिका बिरामीिरुको संखयामा उल्लेखतनय रुपमा कमी आएिा पतन कैलाली, कंिनपुर िथा 
अछाम श्जल्लामा कुरठरोिको वप्रर्लेन्त्स उच्ि रिेको पार्न्त्छ । नेपाल सरकारद्िारा कुरठरोि 
तनयन्त्रणका लागि लक्षिि मुखय कायइक्रमिरुलाई  सुदरुपश्चिम प्रदेश सरकारले पतन कुरठरोि 
तनयन्त्रणका लागि सिंालन िरररिेको छ िथावप िी कायइक्रमिरु प्रयाप्ि रिेका छैनन ्। कुरठरोि 
प्रति रिेको नकारात्मक िारणा र ववचवासले  नै यो रोि तनयन्त्रणको मुखय नौिीको रुपमा रिेको 
छ ।  

 

पररदृश्रट (Vision):  कुरठरोि मुक्ि नेपाल । 
 

ध्येय (Mission):पिुाँि योग्य, र सर्इसुलर् रुपमा स्वीकार योग्य, आगथइक रुपमा प्रर्ावकारी िथा 
पुनस्थाइपना सदििको कुरठरोिको रोकथाम िथा िुणस्िरीय आवचयक सेवा तनरन्त्िर रुपमा 
उपलब्ि िुनेछ । 

रणनननतक पररदृश्रट(सन ्२०१६–२०२० कुरठरोि तनयन्त्रण कायइक्रम समग्र उपायिरुलार् अवलम्वन 
िरीकुरठरोिको कारणिाि िुने दरुपररणामलाईसम्िोिन िनइददिोप्रेर्ण प्रणाली स्थापनािनेछर 
सावइजतनक िथा तनजी साझदेारीमा प्रर्ाववििरुकोआवचयकिा अनुसारको पुनस्र्थापना िनेछ  

लक्ष्य(Goal):नेपालिाि कुरठरोि उन्त्मूलन िने । 
सन ्२०२० सम्मको समग्र लक्ष्य: 

• सिै श्जल्लािरुमा कुरठरोिको प्रकोप दर Leprosy prevalence प्रति १० िजार जनसखंयामा 
१ र्न्त्दा कम िने 

• िच्िािरुमा कुरठरोिको नयां ववरामीिरुको िि २ असमथइिा लाई शून्त्य िनाउने 

• सिै नयां तनदान र्एका कुरठरोिका ववरामीिरुमा िि– २ असमथइिा Grade 2 disability 
लाई प्रति १० लाख जनसंखयामा १ र्न्त्दा कम िने 

• कुरठरोि प्रर्ाववििरुलाई रे्दर्ाव िुने प्रकारको कानुनी प्राविानिरुलाई शुन्त्य िनाउने । 

 

सन ्२०१६–२०२० का उद्रे्दचयहरु 

१. सन ्२०२० सर्र सिै श्जल्लािरुमा कुरठरोि तनवारण िने । 

२. शुरुको अवस्थामा नैकुरठरोिको ववरामीिरु पदििान िरी रोि साने प्रकक्रया र अपाङ्ििा 
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िुनिाि ििाउने । 
३.एकीकृिस्वास््य प्रणाली माफइ ि कुरठरोिको िुणस्िरीसेवाउपलव्ि िराउन े। 
४. लक्षिि सूिाङ्किरु ९त्िचनभिष्लमष्अिियचक० को लक्ष्य अनुसारको प्रिति िाससल िने 
।कुरठरोि कायइक्रमको राश्रिय कायइ सञ्िालन तनदेसशकाछ 

 

रणनीनतहरुः 
कुरठरोि तनवारण कायइक्रमले ३ खम्िे ित्वको आिारमा रणनीतििरु अवलम्वन िरेको छाः 
खम्बा १कुरठरोिको सने प्रकक्रया र यसका जदिलिािरु रोक्ने 

खम्बा २कुरठरोि ववरुद्िको रे्दर्ाव रोक्ने र समावेशीिा प्रवद्र्िन िने 

खम्बा ३ववद्यमान सरकारी स्वासमत्व, समन्त्वय र साझदेारीमा सुदृढीकरण िने 

 

 

कुरठ प्रभाववत व्यश्क्तहरुको सांयया तथा प्रकोप र्दर (Prevalence Rate) को  अवस्था 
िलको गिरमा देखार्इए अनुसार बििि िीन आगथइक िर्इिरु २०७३।७४, २०७४।७५ र २०७५।७६ मा  
सुदरुपश्चिम प्रदेशमा कुरठरोि प्रर्ाववि व्यश्क्ििरुको संखया िथा प्रकोप दर (Prevalence Rate) 

क्रमशाः ०.७१, ०.८ र ०.७३ छ । आगथइक िर्इ २०७५।७६ मा सिर्न्त्दा िढी अछाम १.५५ मा छ र्ने 
त्यसपतछ कैलाली श्जल्लामा १.०९  छ । बििि िीन आगथइक िर्इको श्जल्लािि ववस्ििृ वववरण 
िलको गिरमा ददर्एको छ ।  

 

आकृिी 22: कुरठ प्रर्ाववि व्यश्क्ििरुको प्रकोप दर 

 

सुर्दरुपश्स्िम प्ररे्दशमा कुरठरोग पिा लाग्ने र्दर (NCDR) को  अवस्था  : 
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िलको गिरमा देखार्इए अनुसार बििि िीन आगथइक िर्इिरु २०७३।७४, २०७४।७५ र २०७५।७६ मा  
सुदरुपश्चिम प्रदेशमा कुरठरोि पत्ता लाग्ने दर (NCDR) क्रमशाः ६, ९ र ८ छ । आगथइक िर्इ 
२०७५।७६ मा यो दर सिर्न्त्दा िढी अछाम र कैलाली श्जल्लामा छ । बििि तिन आथइक िर्इको 
श्जल्लािि ववस्ििृ वववरण िलको गिरमा ददर्एको छ ।  

 

आकृिी 23: प्रदेशमा कुरठरोि पत्ता लाग्ने दर 

 

सुर्दरुपश्स्िम प्ररे्दशमा अपाांगता क्षेणी २ (Disability Grade II) को  अवस्था  

िलको गिरमा देखार्इए अनुसार बििि िीन आगथइक िर्इिरु २०७३।७४, २०७४।७५ र २०७५।७६ मा  
सुदरुपश्चिम प्रदेशमा कुरठरोि अपांििा शे्रणी २ (Disability Grade II)  क्रमशाः  ७.३, १०.४ र २४.८ 
छ । आगथइक िर्इ २०७५।७६ मा सिर्न्त्दा िढी डोिीमा १०० छ र्ने त्यसपतछ डडेल्िुरा श्जल्लामा 
७०  छ । बििि िीन आगथइक िर्इको श्जल्लािि ववस्ििृ वववरण िलको गिरमा ददर्एको छ ।  

 

आकृिी 24: प्रदेशमा कुरठरोि अपांििा शे्रणी २ 
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कुरठरोग का नयाुँ बबरामी  

िलको गिरमा देखार्इए अनुसार बििि िीन आगथइक िर्इिरु २०७३/७४, २०७४/७५ र २०७५/७६ मा  
सुदरुपश्चिम प्रदेशमा कुरठरोि का नयााँ बिरामी संखया क्रमशाः  १७९,२५१ र २१८ रिेका छन । 
बििि िीन आगथइक िर्इमा नै  सिैर्न्त्दा िढी कैलाली र त्यसपतछ कञ्िनपुर श्जल्लामा छ। बििि 
िीन आगथइक िर्इको श्जल्लािि ववस्ििृ वववरण िलको गिरमा ददर्एको छ ।  

 

आकृिी 25: प्रदेशमा कुरठरोि का नयााँ बिरामी 

 

कुरठरोग रोकथाम कायषक्रम(PEP)को अवस्था 
सुदरूपश्चिम प्रदेशमाकुरठरोि रोकथाम कायइक्रम   ( LPEP)नेपाल सरकार िथानेदरल्यान्त्ड लेप्रोसी रेसलफ 
(NLR)नेपालको सियोिमा सन ्२०१७ देखखसंिालन र्र्रिेको छ|यो कायइक्रमको मुखय उद्देचय कुरठ 
प्रर्ाववि व्यश्क्ििरुको सम्पकइ मा रिेकालाई सम्पकइ  जााँि िरी सकंास्पद व्यश्क्ििरुको पदििान िरी 
उपिारमा ल्याउने िथा िााँकीलाई एक मारा ररफाश्म्पससन खुवाएर(SDR) कुरठरोि सने दरमा कमी 
ल्याउनु िो| सुदरूपश्चिम प्रदेशमा िालसम्म ७३० जनाको र्ैसकेकोLPEPजसमध्ये र २७ जना नयााँ 
कुरठरोिका बिरामी पत्ता लािेका छन ्

िासलका 32: LPEP वववरण 
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२ कैलाली ४६१ १२८४३ ९९२१ ८० १४ ४ 
३ कंिनपुर १५२ ३६६४ ३२७४ १३ २ १५ 

्म्मा ७३० १९४७४ १५३२८ १२१ २७ २९ 
 

मुयय समस्या तथा िुनौतीहरु : 

१. कैलाली कंिनपुर िथा अछामको prevalence दर १ र्न्त्दा मागथ िुनु  

२. कुरठरोि तनयन्त्रणका लागि यथेरि कायइक्रमिरु निुनु 

३. समाश्जक लाल्छना िथा रे्दर्ावका कारण बिरामी उपिारमा दढला आउनु 

४. पत्ता लािेका बिरामीिरुमा एमिी बिरामीको संखया उच्ि ्िुनु 

५. िालिासलकािरुमा समेि कुरठरोिको तनदान िुनु 

६. कुरठरोि पत्ता लिाउन सक्ने दि जनशश्क्िको अर्ाव िुनु 

७. कैलाली िथा अछाममा पत्ता लािेमा बिरामीिरुमा अपाङ्ििा दर उच्ि ्िुनु  

८. िैिडी डोिी िथा िाजुरा श्जल्लामा कुरठरोि खोजपडिाल  कायइक्रमको कसम िुनु  

 

४.१० क्षयरोग ननयन्त्रण कायषक्रम 
 

पररिय 

यरोि ववचवमाजनस्वास््यको प्रमुख समस्याको रुपमा रिंदै आएको छ ।सन ् १९९३ मा ववचव 
स्वास््य संिठनले ियरोिलाई जनस्वास््यको प्रमुख समस्याको रुपमा िोर्णा िरी यसको 
व्यवस्थापनकालागिनयााँनीतििथाकायइक्रमिरुमा जोड दददैं आएको छ । नेपालमापतनियरोि 
जनस्वास््यको प्रमुख समस्याको रुपमा रिेको छ ।िररिी, असशिा, िेिनाको कमी, आन्त्िररक िसाई 
सराई र खुलाससमानालिायिआददकारणले ियरोििाि संक्रसमििुने दर िढदो छ । स्वास््य सेवामा 
सिैको समानपिुाँिनर्एको, सेवाको िुणस्िर िथावविरणमा रिेकाकमीकमजोरीकाकारणले समेि 
अपेक्षििउपलब्िीिाससलिनइ कदठनाई देखखएको छ । 

 

राश्रिय रणनीनतक यो्ना (National Strategic Plan) 

 

पररकल्पना (Vision):ियरोिमुक्ि संसार (A World Free of TB) 

लक्ष्य(Goal): ियरोििाि िुने बिरामी दर र मतृ्यूदर ििाई, रोिसने प्रकक्रयालाई रोकीयसलाई 
जनस्वास््य समस्याको रुपमा रिननददने । 

उद्रे्दचयहरु (Objectives) 

 

१. सन ् २०२१ सम्ममाियरोि )सिै प्रकार(नोदिकफकेशनको केश आ .ि .२०७१ ÷७२ को िुलनामा 
१५%ले िदृ्गि िने । 
२. सन २०२० सम्म सिै प्रकार का ियरोिी को िीिमेंि सक्सेस रेि ९०% कायम राख्ने  
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३. सन ्२०१७ सम्ममा ५० प्रतिशि संर्ावविDR TBका व्यश्क्ििरुमा DR TBको तनदानात्मक सेवाको 
सुतनश्चिििा िने र सन ्२०२० सम्म शिप्रतिशि पु¥याउन,े DR TBतनदानर्एका७५  %ववरामीलाई 
सफलिापूवइक उपिार िने । 
४ .तनश्ज िरेका स्वास््य सेवा प्रदायकिरुले ियरोिको तनदानिथाउपिार िरेको ववरासम संखयाको 
ररपोदिइङ्ि ररजल्ि िसे्ड फार्नाश्न्त्सङ्ि श्स्कम द्वारा राश्रिय ियरोि कायइक्रमअन्त्िरििल्याई 
ियरोिको नोदिकफकेसन दर वदृ्गि िने । 

५.ियरोिकाववरामीिरुको व्यवस्थापन, एड्र्ोकेशी, सियोि र अगिकारका लागि सामुदातयक 
प्रणालीिरुको सुदृदढकरण िरी ियरोि पत्तालिाउनिथाउपिार िनइका लागिउगििवािावरण ससजइना 
िने,  -सन ्२०१७ सम्ममा ६०  %श्जल्लािरुमा र सन ्२०२० सम्ममा सिै श्जल्लािरुमा पु¥याउन े

६.  .ियरोिको तनदान िथाउपिारको अन्त्िराइश्रिय मापदण्ड (ISTC)अनुसार ियरोिको िुणस्िररय 
सेवाको उपलब्ििा सुतनश्चिि िनइ सन ् २०१७ सम्ममा७०% स्वास््य संस्थामािासलमप्राप्ि 
स्वास््यकमीिाि सेवाप्रवाि िने, सन ्२०२० सम्ममा ९०% पुयाइउने। 
७.ियरोि कायइक्रमकालागिजनशश्क्िव्यवस्थापनिथािमिाअसर्वदृ्गि, ववत्तीयव्यवस्थापन, र्ौतिक 
संरिनाको ववकास, खररद िथाआपूतिइ व्यवस्थापन िरी स्वास््य प्रणाली सुदृदढकरणमा सियोि  

८. ियरोि कायइव्रmमको सर्ेलेन्त्स, अनुिमनिथामूल्याङ्कनको एकककृि प्रणालीको ववकास िने । 
९. प्राकृतिकप्रकोप वाजनस्वास््य र्मरजेन्त्सी अवस्थापतनियरोि तनयन्त्रण कायइक्रमको 
तनरन्त्िरिाको लागि योजनािनाउने । 

 
 

आचथषक बर्ष २०७५।७६ मा सम्पाहर्दत कक्रयाकलापहरुः 
१.दि बि मोडुलर िासलम संिालन 

२. िौमासीक ररभ्यु व्यवस्थापन िथा संिालन 

३. श्स्क्रतनङ क्याम्प संिालन 
४. बिरामीको तनदान िथा उपिार 
५. ियरोि न्त्यूतनकरणका लागि जनिेिना मुलक कायइक्रम व्यवस्थापन िथा संिालन 

 

क्षयरोग सम्बश्न्त्ध सूिाङकको अवस्थाः 
िलको गिरमा श्जल्ला अनुसारको प्रदेशको ियरोिको केश नोदिकफकेशन दर (Case notification 

rate-All form of TB case) ददर्इएको छ । यो दर प्रदेशमा वविि तिन आगथइक िर्इ मा क्रमश १२०, 
११८ र १११ रिेको छ आगथइक िर्इ २०७५/२०७६ मा िेदाइ कंिनपुर मा १७९ र कैलाली मा १३४ 
रिेको देखखन्त्छ बििि ३ आगथइक िर्इ को श्जल्ला िि बिस्ििृ बिवरण िल ददईएको छ । 

 
 
 
 
 
Case notification rate (All form of TB case) 
 



९१ 

प्रदेश स्वास््य प्रतिवेदन -२०७५/७६ 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

8
3

6
0

8
5 8
7

7
5

8
9

7
2 7

8 8
5 8
6

8
0

9
0

8
4

9
4

7
6

8
6

8
2

6
9 7

7

8
6

8
4

72

87 88

73

84

67

97

83
88

2073/74 2074/75 2075/76

 
आकृिी 26: Case notification rate 

 

Sputum Conversion Rate (PBC new TB cases) 

िलको गिरमा श्जल्ला अनुसारको प्रदेशको ियरोिको स्पुिम कनर्सइन दर (Sputum Conversion 

Rate -PBC new TB cases)ददर्इएको छ । 

आकृिी 27: Sputum Conversion Rate 

 

 

 

TB Treatment Success Rate (Percentage) 
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िलको गिरमा श्जल्ला अनुसारको प्रदेशको ियरोिको उपिार सफल दर (TB Treatment Success 

Rate- Percentage)ददर्इएको छ । आगथइक िर्इ २०७५/७६ मा श्जल्लािि िेदाइ िाजुरा िैिडी र 
कञ्िनपुरमा ९० प्रतिशि र्न्त्दा मागथ छ र कम डोिीमा६३ प्रतिशि छ। बििि तिन आगथइक 
िर्इको श्जल्लािि ववस्ििृ वववरण िल ददर्इएको छ । 

 

आकृिी 28: ियरोिको उपिार सफल दर 
 

र्दताष भएका नुँया हट बब बबरामी सांयया (No. of new TB cases registered) 

िलको गिरमा श्जल्ला रुपमा प्रदेशको दिाइ र्एका नाँया दि बि बिरामी संखया (No. of new TB 

cases registered)ददर्इएको छ । यो संखया प्रदेशमा वविि तिन आगथइक िर्इ २०७३/७४, २०७४/७५ र 
२०७५/७६ मा क्रमश: २६८०, २६१६ र २६०२ रिेको देखखन्त्छ।श्जल्लािि िेदाइ सिर्न्त्दा िदढ कैलाली 
श्जल्लामा देखखन्त्छ र त्यसपतछ कञ्िनपुर श्जल्लामा छ । बििि तिन आगथइक िर्इको श्जल्लािि 
ववस्ििृ वववरण िल ददर्इएको छ ।  
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आकृिी 29: नाँया दि बि बिरामी संखया 
 

समस्या/िुनौनत/सुझाबहरु 

१. श्जल्लामा दि जनसश्क्िको अर्ाव 

२. DR cases  िढ्दै जानु  

३. व्यवश्स्थि डी आर िोस्िेलको व्यवस्था िुन नसक्नु  
  

४.११ एि.आई.भी. 
 

परृठभूलम  
नेपालमा एि.आई.र्ी. केश्न्त्रकृि मिामारीको रुपमा रिेको छ । ७६ प्रतिशि र्न्त्दा वढी 
एि.आई.र्ी.को संक्रमण मदिला— पुरुर् ववि िुने असुरक्षिि यौन सम्पकइ को माध्यमवाि  र्एको 
पाईएको छ । सूईद्वारा  लािू पदाथइ सलनेिरु, यौनकमी पुरुर्  िथा मदिलािरु र उनीिरुका 
ग्रािकिरु, पुरुर् समसलिंीिरु िथा िेस्रो सलिंीिरु, आप्रवासी कामदारिरु र कैदीिन्त्दीिरुलाई 
एि.आई.र्ी. संक्रमणको उच्ि जोखखममा रिेको समूि मातनन्त्छ । २०७६ अर्ाढ अन्त्त सम्ममा 
१६१०६ ्नाल े एि.आई.भी. सांक्रलमतहरुले  ए.आर.टी. सेवा ललईरहेका छन ् । नेपालमा २९,८७८ 
(सन ् २०१८) जनामा एि.आई.र्ी. संक्रमण र्एको अनुमान िररएको छ, जसमा मदिलाको 
िुलनामा पुरुर्को संखया वढी र्एको पार्एको छ । नेपालको वयस्किरुमा एि.आई.र्ी. वप्रसर्लेन्त्स 
०.१४ प्रतिशि (सन ्२०१८) रिेको छ ।  
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2
6

8
0

1
0

4

1
3

0

1
0

9

1
2

3

1
0

0

1
4

5

1
5

8

1
0

6
0

7
5

1

2
6

1
6

1
2

3

1
0

4

9
2 1
4

4

1
1

9

1
2

0

1
7

0

1
0

8
6

6
5

8

2
6

0
2

1
0

9

9
0

8
6 1

8
0

9
6 1
3

1

1
4

2

1
0

4
1

7
2

7

2073/74 2074/75 2075/76



९४ 

प्रदेश स्वास््य प्रतिवेदन -२०७५/७६ 

लक्ष्य : एि.आई.र्ी. रोकथाम, उपिार, िेरिाि र सियोिमा सवइव्यापी पिुाँि पुयाइउने ।  

मूयय उरे्दचयहरू 

• कुल अनुमातनि एि.आई.र्ी. संक्रसमिको ९० प्रतिशिमा एि.आई.र्ी. को अवस्था पदििान 
िने । 

• एि.आई.र्ी. तनदान र्एका मध्ये ९० प्रतिशि व्यश्क्ििरूलाई उपिारमा ल्याउने । 
• एि.आई.र्ी. को उपिारमा रिेका मध्ये ९० प्रतिशि व्यश्क्ििरूमा र्ार्रसको र्ार 

न्त्यूनीकरण िने (˂१००० कवप/ सम.सल.) । 
• सन ् २०२० सम्ममा आमािाि िच्िामा िुने संक्रमणको उन्त्मूलन िने र आमािरूलाई 

जीववि िथा स्वस्थ राख्ने ्। 
• सन ्२०२० सम्ममा जन्त्मजाि ससकफसलस उन्त्मूलन िने । 
• सन ् २०१० को िुलनामा सन ् २०२० सम्ममा नयााँ एिआईर्ी संक्रमणमा ७५ प्रतिशिले 

कमी ल्याउने । 
• सन ्२०२० सम्ममा शून्त्य रे्दर्ावको लक्ष्य िाससल िुनेछ। 

 

राश्रिय एि.आई.भी. रणनीनतक यो्ना २०१६-२०२१ 

पररकल्पना: 
• जनस्वास््यको िुनौिीको रूपमा रिेको एड्स र्वपडेसमकलाई २०३० सम्ममा अन्त्त्य िने । 
• सन ्२०२१ सम्ममा दुर्िितिमा ल्यार्ने अनुकक्रयाका लागि लक्ष्य र सूिकिरू 
• मुखय समुििरू९०% को पदििान, ससफाररस िथा परीिण िने । 
• एि.आई.र्ी. र्एको तनदान र्एको ९०% व्यश्क्ििरूको उपिार िने । 
• एि.आई.र्ी. र्एको तनदान र्एका ९०% व्यश्क्ििरूलाई एश्न्त्िरेिोर्ाईरल तनरन्त्िर 

उपिारमा राख्ने । 
• एि. आ. सर्. को उपिारमा रिेका मध्ये ९० प्रतिशि व्यश्क्ििरुमा र्ार्रसको र्ार  

न्त्यूनीकरण िने (<१००० कवप/सम. सल.)। 
• आमािाि िच्िामा िुने सङ्क्रमणको तनवारण िने रआमािरूलाई जीववि िथा स्वस््यराख्न े
• जन्त्मजाि ससकफसलस उन्त्मूलन  िने ।  
• नयााँ एि.आई.र्ी.सङ्क्रमण ७५% ले कमी ल्याउने । 

 
रणनीनतहरू 
यी एि.आई.र्ी. राश्रिय रणनीतिक योजनाको ९०—९०—९० को लक्ष्य िाससल िनइका लागि िय 
िररकाववस्िाररि अविारणा र ढांिािरूिुन ्। यी रणनीति अन्त्िरिि  मुखय समूििरूको पदििान 
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िथा उतनिरूसम्म पुग्नका लागि एि.आई.र्ी.को रोकथामका लागि अपनाईने ववववि 
ितिववगििरूका लागि लक्षिि लिानी तनम्नानुसार  छन ्। 

➢ वाह्य सम्पकइ  माफइ ि मुखय समूिसम्म पुग्न िथा आन्त्िररक सम्पकइ  माफइ ि आफनो 
समूिको सर्र पुग्न ध्यान केश्न्त्रि िने, 

➢ सी.डड.फोर िणना जेसुकै र्ए पतन एिआईर्ीको परीिण र उपिार सेवा प्रदान िने । 
➢ एि.आई.र्ी.सङ्क्रसमि व्यश्क्ििरूलाई उपिारमा तनरन्त्िरिा ददएर र्ाईरल र्ार निण्य 

अवस्थामा पुयाउने । 
➢ अगिकिम प्रर्ावका लागि ववर्य केश्न्त्रि, स्िररय,िीब्र, िुणस्िरीय, मौसलक र रिुितिको 

प्राथसमकिा प्राप्ि लिानी िने। 
➢ कक्रदिकल प्रोिा्रम िथा सोसल र्नािलसइ  
➢ कामको िााँडफााँडको माध्यमिाि रोकथाम िथा उपिार तनरन्त्िरिाका लागि कक्रयासशल 

सावइजतनक तनजी साझेदारीको स्थापना िने । 
➢ मुखय समूििरूससि र उनीिरूका लागि प्राथसमक एिआईर्ी रोकथामका लागि मौसलक, 

सुसंयोश्जि र एकीकृि सेवामा ध्यान केश्न्त्रि िने । 
 
एि. आई. भी. परीक्षण सेवा 
सुदरू पश्चिममा प्राय जसो सिै संस्थािाि तन:शुल्क एि. आ. र्ी. परीिण सेवा उपलब्ि िुदै 
आएको छ।यसका साथै लक्षिि समुदायको लागि सी एल िी सेवा पतन उपलब्ि र्र्रिेको छ।सुदरू 
पश्चिममाआ. व. २०७५/७६मा एि.आई.र्ी परीिण र पोश्जदिर् केसिरुको वववरण िल प्रस्िुि 
िररएको छ। कैलाली श्जल्लामा एिआईर्ी परीिण उच्ि (५१४५)छ िर डोिी श्जल्लामा 
पोश्जदिसर्िी दर िढी (१२. ६५) छ। 

 

िासलका 33: एि.आई.र्ी परीिण र पोश्जदिर् केसिरुको वववरण 

श्जल्ला एि. आई. र्ी. 
परीिण 

एि. आई. 
र्ी.पोश्जदिर् 

पोश्जदिसर्िी % 

डोिी २२७ ३० १२. ६५ 
कैलाली ५१४५ १०७ २. ०७ 
कंिनपुर ११४७ ४३ ३. ७४ 
अछाम ४६४१ ४३ ०. ९२ 
िाजुरा ५५४ ० ० 
डडेल्िुरा ५५४ १ ०. १८ 
िझांि ६६१ १ ०. १५ 
दािुइला १०८७ ९ ०. ८२ 
िैिडी २३६ २ ०. ८४ 
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बििि ३ िर्इदेखख सुदरू पश्चिम प्रदेश मा एि आई र्ी परीिणिररएको र पोश्जदिर् संखया को 
बिस्ििृ  वववरण िल प्रस्िुि िररएको छ। 
 

िासलका 34: एि आई र्ी परीिणिररएको र पोश्जदिर् को वववरण 
 २०७३/७४ २०७४/ ७५ २०७५/७६ 
एि. आई. र्ी. परीिण ३६६४९ २२९११ १४१३८ 
एि. आई. 
र्ी.पोश्जदिर् ३९८ २४३ २३६ 

 
आमाबाट बच्िामा एि आई भी सांक्रमण उन्त्मुलन गने (पी एम टी सी टी )सेवा 
नेपाल मा सन ्२००५ देखख पी एम िी सी िी सेवा िीपीकेआर्एिएस िरान, प्रस्िुिी अस्पिाल 
काठमाडौँ र ित्कासलन रे्री अंिल अस्पिाल िाके िाि सुरु र्एको िो। नेपालमा िाल पी एम िी 
सी िी सेवा राश्रिय एि आर् र्ी परीिण िथा उपिार तनदेसशका २०१७ अनुसार 
कायाइन्त्वयनर्ैरिेको छ। राश्रिय रणनीतिको उदेचय २०२१ सम्ममा नयााँ एिआईर्ी सनइ समाप्ि 
िनुइ िो।राश्रिय रणनीतिले तनम्न ववस्ििृ र एकीकृि िार-प्रौंन दृश्रिकोणको वररपरर पीएमिीसीिी 
कायइक्रमको संरिना िरेको छ 

• एिआईर्ी सनइिाि प्राथसमक रोकथाम 
• एि आई र्ी साथ िााँगिरिेका मदिलािरू िीि अनावचयक िर्इिारणको रोकथाम 
• एिआईर्ी साँि िााँगिरिेका मदिलािरूिाि तिनका िच्िािरूमा एिआईर्ी सनइिाि रोकथाम, 

र 
• एि आई र्ी साथ िााँगिरिेका मदिला र उनीिरूका िच्िािरू र पररवारका लागि उपिार, 

िेरिाि र सियोि प्राविान। 
समुदायमा स्वास््य संस्थािरुको सिकायइमा सन ्२००९ देखख समुदाय मा आिाररि सस बि पी एम 
िी सी िी सेवा सुरु िरेको िो।  िाल देशर्री नै ससबि पी एम िी सी िी सेवा संिालन र्ैरिेको 
छ।  यस कायइक्रम ले िवइर्ति मदिला िरुमा ए एनसी सेवा र एि आ र्ी पररछ्हह्य पतन िदृी िुदै 
िैरिेको छ।  िैपतन अनुमातनि िवइिारण को िुलनामा पी एम िी सी िी कर्रेज अझ ै कम 
छ।सुदरू पश्चिम प्रदेशमा बििि ३ िर्इदेखख पी एम िी सी िी सेवाको बिस्ििृ बििरण प्रस्िुि 
िररएको छ।   
 

िासलका 35: पी एम िी सी िी सेवाको बिस्ििृ बििरण 

 २०७३ /७४  २०७४ /७५  २०७५ /७६  

एि आ आईर्ी पररिण  

संखया िर्इवति,प्रशुति र 
५२८१७ ५५८९९ ५२९९६ 
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सुत्केरी 

एि आ आई र्ी पोश्जदिर् 

संखया 
NA NA ६ 

जम्मा डेसलर्ेरी संखया 

)पोश्जदिर् आमा िाि(  
३ ५ ० 

ए आर िी सलने आमाको 

संखया 
२ ० ० 

ए आर िी प्रोफार्लेकसीस 

सलने िच्िाको संखया   
१२ १२ १२ 

 

िासलका 36: श्जल्लािि िर्इविी मदिलाको  H IV  परीिण र पोश्जदिर् संखया 

श्जल्ला 
HIV परीिण िरीएको िर्इविी, प्रशुति र सुत्केरी मदिलािरू 

जम्मा पोश्जदिर् 

संखया 

पोश्जदिर् 

% 

डोिी ३८२२ ०  

कैलाली १७४६९ ०  

अछाम ७०८५ ४  

कंिनपुर ६३५८ १  

िझांि ३९६४ ०  

िैिडी ४०८६ ०  

िाजुरा १७९० ०  

दािुइला ३९६४ ०  

डडेल्िुरा ६२४८ १  

 
एि आइ भी उपिार हेरिाह र सहयोग सेवा 
एिआईर्ी संक्रसमि बिरामीिरू िीि मतृ्युदर ििाउने प्राथसमक उदेचयका साथ, सरकारले २००४मा 
सावइजतनक अस्पिालमा तन: शुल्क एआरर्ी और्गि ददन सुरु ियो र त्यसपतछ एआरर्ी उपिारको 
िारेमा राश्रिय तनदेसशकाकोववकास र्यो।राश्रिय एिआईर्ी परीिण र उपिार तनदेसशका २०१७ को 
आिारमा फेबु्रअरी २०१७ देखख पररिण र उपिार रणनीति लािु िररएको िो।  सी डी फोर र 
र्ार्रल लोड मेसशन जस्िा आवचयक डाईग्नोश्स्िक र उपिार-सम्िन्त्िी पूवाइिारिरू एआरिी सेवाका  
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लागि देशका ववसर्न्त्न र्ाििरूमा स्थापना िररएको छ। देशर्रर आर्ाढ २०७६ सम्म १६१०६ 
संक्रसमििरुले ए आर र्ी औसिी सलर्रिेका छन।् सुदरु पश्चिम प्रदेश मा बििि ३ िर्इदेखखको ए. 
आर. िी  सेवा सलर्रिेको सेवाग्रािीको संखया प्रस्िुि िररयको छ।   

 
 

िासलका 37: ए. आर. िी. सेवा सलर्रिेका सेवाग्रािीको संखया 
 २०७३/७४ २०७४/७५ २०७५/७६ 
ए. आर. िी. सेवा 
सलर्रिेका सेवाग्रािीको 
संखया 

२८२४ २६९२ ३१६० 

 

श्जल्ला अनुसार२०७६ आर्ाढ मसान्त्िसम्म सेवा सलईरिेका सेवाग्रादिको संखया बिस्ििृ रुपमा िल 
प्रस्िुि िररयको छ।  

िासलका 38: श्जल्ला अनुसार ए. आर. िी. सेवा सलर्रिेका सेवाग्रािीको वववरण 
श्जल्ला ए. आर. िी. सेवा सलर्रिेका सेवाग्रािीको संखया 
डोिी ५१५ 
कैलाली १३४५ 
अछाम ६४२ 
कंिनपुर ३०७ 
िझांि ६७ 
िैिडी १०६ 
िाजुरा ५५ 
दािुइला ३२ 
डडेल्िुरा ९१ 
 
सुदरू पश्चिम प्रदेशमा रिेका ए. आर. िी. सेवा केन्त्रिरुको नाम िल प्रस्िुि िररयको छ।  
१  .सेिी प्रादेसशक अस्पिाल िनिढी 
२  .िीकापुर अस्पिाल िीकापुर  
३  .मालाखेिी अस्पिाल कैलाली 
४  .मिाकाली अस्पिाल कंिनपुर 
५  .डडेल्िुरा अस्पिाल डडेल्िुरा  
६  .श्जल्ला अस्पिाल डोिी   
७  .श्जल्ला अस्पिाल अछाम  
८  .श्जल्ला अस्पिाल िझांि  
९  .श्जल्ला अस्पिाल िाजुरा  



९९ 

प्रदेश स्वास््य प्रतिवेदन -२०७५/७६ 

१०  .श्जल्ला अस्पिाल दािुइला  
११  .श्जल्ला अस्पिाल िैिडी  
 

४.१२ आुँखा स्वास््य 
 

िासलका 39: आाँखा स्वास््य सम्िन्त्िी समस्या र सेवा को वववरण 

SN Name of Disease Female Male Total 

1 Conjunctivitis 21293 12991 34284 

2 Traumatic eye disease 884 589 1473 

3 Sty 748 496 1244 

4 Cataract 379 279 658 

5 Refractive error 290 205 495 

6 Trachoma 135 79 214 

7 Pterygium 116 72 188 

8 Blindness 62 63 125 

9 Nightblindness/visual disturbance 72 32 104 

10 Chalazion 56 44 100 

11 Diabetic retinopathy 34 13 47 

12 Entropion 17 26 43 

13 Uveitis 19 17 36 

14 Hypertensive retinopathy 15 20 35 

15 Glaucoma 11 16 27 

16 Exophthalmos 12 11 23 

17 Ectropion 9 12 21 

18 Colour blindness 11 8 19 

19 Squint 7 7 14 

20 Amblyopia (Lazy eye) 8 4 12 

21 Macular degeneration (age related) 2 6 8 

22 Retinitis pigmentosa 2 3 5 

23 Retinoblastoma 0 0 0 

  Total 24182 14993 39175 

 

४.१३ मुख तथा र्दन्त्त स्वास््य 
िासलका 40: मुख िथा दन्त्ि स्वास््य सम्िन्त्िी समस्या र सेवा वववरण 

Name of Disease Female Male total 

Toothache 19386 11950 31336 

Dental caries 10280 6138 16418 

Oral ulcer (Aphthous & herpetic) 2395 1449 3844 

Fungal infection (candidiasis) 1890 1365 3255 

Periodontal disease (gum disease) 1818 1266 3084 
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Oral space infection & abscess 1537 990 2527 

Other disorder of teeth 862 526 1388 

Tooth impaction 416 342 758 

Leukoplakia 56 37 93 

Hypoplasia 41 36 77 

total 38681 24099 62780 
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खण्ड ५ : सामाश््क सुरक्षा 
 
५.१ स्वास््य बीमा 
पररिय 
स्वास््य िीमा र्न्त्नाले स्वास््य सेवाको खिइलाई पररवारले िान्त्न सक्ने अवस्थामा ल्याउने, 
स्वास््य समस्याका कारणले िुन सक्ने आगथइक जोखखमलाई न्त्यूनीकरण िने संयन्त्रलाई िुझाउाँदछ 
। यसथइ, यो स्वास््य सेवामा सिैको पिुाँि सुतनश्चिि िने ििृि सामाश्जक साझदेारीको अविारणा 
िो । ववचव स्वास््य संिठनले कुनै पतन जाति, िमइ, राजनैतिक मान्त्यिा, आगथइक वा सामाश्जक 
अवस्थाको आिारमा रे्दर्ाव ववना िाससल िनइ सककने सवोत्कृरि स्िरको स्वास््यको उपर्ोिलाई 
प्रत्येक व्यश्क्िको मौसलक अगिकारको रूपमा व्याखया िरेको छ । स्वास््य िीमा स्वास््यमा 
सवइव्यापी पिुाँिको नीतिलाई साकार पाने एउिा मित्वपूणइ खुडककलाको रुपमा रिेको छ । 
२०६८ मा तनजी र सरकारी दवैु िेरिाि स्वास््य िीमामा व्यापकिा आउन नसकेकोले नेपाल 
सरकारले आगथइक वर्इ २०६८∕६९ देखख राश्रिय स्िरमा स्वास््य िीमा लािु िने नीति सलएको िो 
।नेपाल सरकारद्िारा ववमा राश्रिय स्वास््य ववमा नीति १२ वैशाख २०७१ जारी िरीएको छ 
।२०७१ माि २६ मा सामाश्जक स्वास््य सुरिा ववकास ससमति माफइ ि सामाश्जक स्वास््य सुरिा 
िरी सिैमा स्वास््य सेवाको पिुाँि पुयाइउने नीति सलएको छ । २०७१∕७२ मा नेपालका िीन श्जल्ला 
कैलाली िाग्लुङ र र्इलाममा कायइक्रम लािू िने िोर्णा िरीएको गथयो । फलस्वरुप २०७२ िैर २५ 
ििे कैलाली िाि सदस्यिा वविरण कायइ शुरु र्एको िो ।िाग्लुङ्ि र र्लाममा समति २०७३ असार 
१५ ििेदेखख सदस्यिा वविरण कायइ प्रारम्र् र्ई कायइक्रम लािू िररएको गथयो । आ ि २०७३।७४ 
मा कायइक्रमलाई २५ श्जल्लामा ववस्िार िने सरकारको िोर्णा अनुसार २५ श्जल्लािरु छनौि र्ई 
कायइ प्रारम्र् र्एको र २०७५।७६ को अन्त्त्य सम्ममा ४८ श्जल्लामा ववस्िार िररएको र२०७६।७७ 
मा७७ श्जल्लामा कायइक्रम ववस्िार िने योजना रिेको  छ । 

 
मुयय उद्रे्दचय 
िुणस्िरीय स्वास््य सेवाको पिुाँि र उपयोिमा सुिार ल्याई सामाश्जक स्वास््य िीमाको आिारमा 
सिैका लागि स्वास््य सेवा सुतनश्चिि िने  
 
ववशेर् उद्रे्दचय   

• स्वास््य सेवाका िेरमा पूवइरु्क्िानी र जोखखम न्त्यूनीकरणको व्यवस्था िरेर 
सवइसािारणका लागि थप ववत्तीय संरिण प्रदान िने ।  

• ववत्तीय सािनको समिामूलक पररिालन िने ।  
• स्वास््य सेवा प्रवािका क्रममा सेवाको िुणस्िर, प्रर्ावकाररिा, दििा र जवाफदेिीिामा 

सुिार ल्याउने । 
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स्वास््य िीमा  तनयमावली, २०७५ अनुसार यस कायइक्रमका ववशेर्िािरू तनम्न िमोश्जम छना्ः  

• यो कायइक्रम पररवारका सिै सदस्य सिर्ािी िुनु पने िरी पररवारको योिदानमा आिाररि 
रिेको छ । 

• प्रति ५ जना सम्मको पररवारले िावर्इक रु ३५०० योिदान रकम िुझाउनु पछइ।पररवारमा ५ 
जना र्न्त्दा िदढ सदस्य र्ए रु ७०० का दरले थप रकम िुझाउनु पछइ ।  

• यो कायइक्रम स्वशे्च्छक प्रणालीमा आिाररि रिेको छ ।  
• कायइक्रम सञ्िालन िुने श्जल्लाका सिै जनसंखया यस कायइक्रमका लक्षिि विइ 

िुन।्सुवविाको थैलीको सीमा पााँि जना सम्मको पररवारको िकमा वावर्इक रु १००००० 
रिेको छ । पााँि जना र्न्त्दा िदढ पररवारका सदस्य र्एमा प्रति थप सदस्य िापि रु 
२०००० को सीमा िढ्दै जान्त्छ । यसको अगिकिम सीमा  रु २००००० रिेको छ । 

• िीसमि सदस्यिरुले िर्इमा १पिक योिदान रकम िुझाए पतछ सेवा कक्रयासशलर्एपचिाि 
क्यासलेस प्रणालीमा िर्इर्रर सुबििा थैलीको सीमा अनुसार उपिारिने पद्दतिसमलार्एको 
छ ।   

• िीसमि सदस्यले स्वास््य सेवा सिै सरकारी स्वास््य संस्थािाि प्राप्ि िनुइका साथै पे्रर्ण 
पुजाइ सदिि ररफर र्ई बिमा िोडइ साँि समझौिािरेका आिारमा तनजी िरेका अस्पिाल र 
सशिण संस्थािाि पतन सेवा पाउने व्यवस्था रिेको छ ।   

• स्थानीयस्िरका अस्पिालिाि सुवविा प्राप्ि नर्एमा प्ररे्णको व्यवस्था रिेको छ जसले 
िदाइ ववसशरि प्रकृतिकोसेवा पाउने व्यवस्था छ । 

• कायइक्रमको सदस्यिा िावर्इक रुपमा नवीकरण िनुइपछइ । नवीकरण िरेमा स्वास््य सेवा 
अनवरि ्पाउनेव्यवस्था छ ।  

• कायइक्रम लािू र्एका श्जल्लामा िर्इर्रर सदस्यिा दिाइ कायइ खलु्ला रिेको छ । कायइक्रम 
सूिना प्रबिगि वेसमा सञ्िासलि छ । मोवार्ल फोन सेििाि फोिो खखिी दिाइ सियोिीले 
िरिरमा िई दिाइ कायइ िदइछन।्  

• स्वास््य िीमा िोडइलेसेवा खररद िने र सरकारी िथा तनजी स्वास््य संस्थाले सेवा प्रदान 
िने िरी सेवा खररदकिाइ र सेवा प्रदायक सर्न्त्न िुनुपने प्राििानको अविारणामा कायइक्रम 
सञ्िासलि छ ।  

• मदिला स्वास््य स्वंय सेववकालाई पतन योिदान रकममा सिुसलयि िरीएको छ र यसका 
साथै ७० िर्इ पुिेका जरेठ नािररकिरुको योिदान रकममा ५० प्रतिशि अनुदान ददने 
व्यवस्था छ ।  

• आकश्स्मक अवस्थामा जुनसुकै सुगिकृि स्वास््य संस्थािाि सेवा सलन सककने व्यवस्था 
िररएको छ ।  
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• यस कायइक्रममा १,१३३ प्रकारका और्िीिरू११०८ थररका एलोप्यागथक र २५ 
थररकाआयुवेददक और्गििरु उपलब्ि िराएको छ ।  

स्वास््य बीमा बोडष सुर्दरुपश्चिम प्ररे्दशका श््ल्लाहरुको हाल सम्मको वववरणः 

िासलका 41: सुदरुपश्चिम प्रदेश मा स्वास््य िीमा को वववरण 

क्र .स.  श्जल्ला बिसमि पररवार 
लैगिक वववरण जम्मा बिसमि 

सदस्य पुरुर् मदिला 
१ कैलाली     ३३८०९ ६२१२६ ६९७१७ १३१८४४ 
२ अछाम ५३८८ १११८५ १३७०५ २४८९१ 
३ िझाङ्ि ७०९६ १३१६० १५७४४ २८९०५ 
४ िाजुरा ५३९२ १२९४९ १३४६० २६४२७ 
५ दािुइला २४२१ २३८१ २५७० ४९५१ 
६ कञ्िनपुर    ४००५ ३८१८ ४३१० ८१३० 
७ िैिडी ५९६८ ५४४१ ६३८७ ११८२८ 

        ्म्मा ६४०७९ १११०८३ १२५८९३ २३६९७६ 
डडेलिुरा र डोदि श्जल्लामा सुरुवाति िरण 

 
अवसरहरु 

• नेपाल को संबििान को र्ाि ४ िारा ५१ मा नािररक को िुण स्िरीय स्वास््य सेवा मा 
सिै को सिज सुलर् र समान पिुाँि सुतनश्चिि िने र्नी उल्लेख र्एको  

• स्वास््य िीमा ऐन २०७४/०७/०१ ििे प्रमाखणकरण र्ई प्रत्येक नािररक स्वास््य िीमामा 
आिद्ि िुनुपने उल्लेख 

• स्वास््य सेवामा पिुँाँि र िुणस्िरमा िदृ्गि  

िुनौनतहरु 
• सरकारी स्वास््य संस्थामा सुगिकृि और्िीको अर्ाव 
• िुणस्िररय स्वास््य सेवाको अर्ाव 
• ददिो बिकासको लक्ष्य २०३० सम्म १०० प्रतिशि पुयाइउने 
• स्वास््य उपकरण िथा जनशतिको अर्ाव 
• जनिेिनाको अर्ाव 

 

आचथषक वर्ष २०७६।७७ का यो्ना तथा कायषक्रम  
• २०७६/७७को आर्ाढ सर्र स्वास््य िीमा कायइक्रम बिस्िार िरी ९ विँ ैश्जल्लामा यो 

कायइक्रम लािु िररने ।   
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• सेवा ववस्तारःःपिुाँिमा सिजिा ल्याउन प्रथम सेवा ववन्त्द ुर रेफरल अस्पिालिरु क्रमशाः 
ववस्िारिदै लैजाने।  

• सेवा ववस्िारका लागि छलफल, िोरठी, िमिा असर्वदृ्गि िासलम, असर्मुखीकरण, 
समन्त्वय, सम्झौिा िररने ।   

• फामेसीःःिरेक स्वास््य ससं्थामा आफ्नै फामेसी सिंालन िनइ सिजीकरण िन े। 
• ्निेतना अलभवदृ्चधःःप्रिार प्रसार व्यापक िराईने । 

५.२ बबपन्त्न नागररक और्चध उपिार कोर् 

“स्वास््यमा बिचवब्यापी पिुि” लक्ष्य अनुसार तिन ििका सरकारले नेपाली 
नािररकिरुलाई आिारर्ूि स्वास््य सेवा मा सिज पिुाँि पुयाइउन, बिपन्त्न नािररक 
उपिार कोर्, सामाश्जक सुरिा, स्वास््य बिमा र तनशुल्क स्वास््य कायइक्रम मार्इ ि 
बिरामी को आफ्नो खल्िीिाि खिइ नलाग्ने िरी ब्यिस्था िरेको छ र अन्त्य बिपन्त्न,िरीि, 
असिाय नािररकिरु का लािी समिौला रोि, ससकल सेल एनीसमया, िेड रं्जुरी, स्पार्नल 
रं्जुरी, पाककइ न्त्सन, क्यान्त्सर, मुिु रोि जस्िा रोििरु को उपिार का लिी बिपन्त्न नािररक 
और्गि उपिार कोर् तनदेसशका २०७५ जारी िरर उपिार प्रदान िरररिेको छ ।यो सेवा का 
लािी तनम्न प्रकक्रया पुरा िनुइ पने िुन्त्छ । 

बिपन्त्न नािररकले कडा रोि को उपिार सिुसलयि सलनको लागि बिपन्त्न नािररक और्गि 
उपिार कोर् तनदेसशका  २०७५ को अनुसूिी २ िमोश्जमको अनुसार स्थानीय ििको वडा 
कायाइलयमा तनिेदन ददई वडा कायाइलय िाि ससफाररश सलनु पदइछ । 

• यसरर ससफाररस सलनको लागि गिककत्सक को वप्रश्स्कसन  ,निररिा किा को प्रमाण 
परको प्रतिसलवप  र नािालकको िकमा जन्त्म दिाइ प्रमाण परको परको प्रतिसलवप  
र तनिेदन सम्िश्न्त्िि स्थानीय ििमा पेश िनुइ पदइछ  

• िररि पररवार पररिय पर र्एका बिरामीको लागि मागथ उल्लेखखि प्रकक्रया 
आिस्यक पदैन  

लसफाररस सलमनत: 
➢ सम्िश्न्त्िि स्थानीय ििको अध्यि वा प्रमुख – संयोजक  

➢ सम्िश्न्त्िि स्थानीय ििको प्रमुख प्रशासकीय अगिकृि –सदस्य  

➢ सम्िश्न्त्िि स्थानीय ििको स्वास््य संयोजक – सदस्य सगिव  

 

यसरर ससफाररस िदाइ एउिा रोिको बिरामीका  लागि एक मार अस्पिालमा दोिोरो नपने िरर 
ससफाररस िररन्त्छ  
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खण्ड ६ : उपिारात्मक सेवा 
६.१ अस्पताल सेवा 
६.१.१ परृठभुलम 
प्रदेशका आम नािररकिरुलार्इ िुणस्िरीय स्वास््य सेवाको उपलब्ििा एवं पाँिुि िढाउन 
सुदरूपश्चिम प्रदेश सरकार कदििद्ि छ । प्रदेश सरकारले सिै उपिारात्मक स्वास््य वविालार्इ 
उवत्तकै मित्वकासाथ अिाडी िढार्इरिेको छ ।  

उपिारात्मक स्वास््य सेवाका िदिरंि िथा अन्त्िरंि सेवा जनमानसका अत्यन्त्िै माि िुने एवं 
अत्यावचयक िरेिुन ्। उपिारात्मक स्वास््य सेवाको िकमा प्रदेश एवं सोिी स्िरको २ अस्पिाल ,७ 
श्जल्ला अस्पिाल वा सो सरिको, ३ स्थातनय िि अन्त्िरििका अस्पिालिरु, १६प्राथसमकस्वास््य 
केन्त्र, ३७६ स्वास््य िौकी, ४  आिाररु्ि स्वास््य केन्त्र,८९ शिरी स्वास््य केन्त्र, १२८ 
सामुदातयक स्वास््य केन्त्रले सेवा ददर्इरिेका छन ्। यस्का साथै प्रदेशमा तनश्ज िथा सामुदातयक 
अस्पिालिरु, नससइङ िोम , पोसलश्क्लतनकिरु, तनदानात्मक केन्त्र आददले पतन उपिारात्मक सेवा 
प्रदान िरररिेका छन ्।  

 

६.१.२. उरे्दचयहरु 

क)रोिको रुिणिा (Morbidity) िथा मतृ्युदरमा कसम ल्याउनु । 

ख) िुणस्िरीय स्वास््य सेवाको उपलब्ििा एवं पाँिुि िढाउनु ।  

ि) प्रेर्ण प्रणालीलार्इ प्रयोि एवं सुद्गिदढकरण िदै लैजानु ।  
 
६.१.३ आ ब २०७५।७६ मा सम्पाहर्दत मुयय मुयय कक्रयाकलापहरु 

क) प्रदेशका सम्पूणइ अस्पिाल र स्वास््य संस्थािरुिाि िदिरंि सेवा, अन्त्िरंि सेवा, 
अत्यावचयक स्वास््य सेवा लिायि अन्त्य उपिारात्मक स्वास््य सेवा प्रदान िरीएको । 

ख) प्रदेशका ववसर्न्त्न स्थानमा स्वास््य सशववर माफइ ि स्वास््य सेवा प्रवाि ।  

ग) बिसर्न्त्न अस्पिाल माफइ ि श्क्लतनकल ससपमा आिारीि िासलम व्यवस्थापन िथा 
संिालन ।  

घ) अस्पिालको र्ौतिक सुवविा ववस्िार, पुनइ तनमाइण िथा ममइि 
ङ) अस्पिाल एवं स्वास््य संस्थािरुको जनसश्क्ि व्यवस्थापन 
ि) उपिारात्मक स्वास््य सेवा प्रवाि ववस्िार िथा सुदृढीकरण 
छ) अस्पिाल एवं स्वास््य संस्थामा आवचयक औजार, उपकरण र और्िी व्यवस्थापन 
्) अस्पिाल व्यवस्थापन ससमति िठन आदेश ियारी िथा पारीि 
झ) अस्पिाल िथा स्वास््य संस्थाको फोिोर मलैा व्यवस्थापन, अस्पिालको ववध्युि, 

खानेपानी िथा ढल तनकासको व्यवस्थापन 
ञ) अस्पिाल फामेसी ववस्िार, व्यवस्थापन िथा संिालन 
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ट) अस्पिाल स्वास््य व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढीकरण 
६.१.४ सेवाको ववचलेर्ण 

मुयय १०रोगको अवस्था  

प्रदेशको पदिलो दश रोिको तिन िर्इको अवस्थालार्इ ववचलेर्ण िररएको छ । आ ि २०७३/७४ मा  
मागथल्लो स्वास मािइको सकं्रमण (Upper Respiratory Tract Infection-URTI) पदिलो नम्वरमा गथयो 
र्ने दोस्रोमा ग्यास्िार्इदिस (Gastritis) र िेस्रो नम्िरमा  िल्लो स्वास मािइको संक्रमण ( Lower 

Respiratory Tract Infection-LRTI) गथयो । यसै िरी आ ि २०७४/७५ मामागथल्लो स्वास मािइको 
संक्रमण (Upper Respiratory Tract Infection-URTI),ग्यास्िार्इदिस (Gastritis),िल्लो स्वास मािइको 
संक्रमण ( Lower Respiratory Tract Infection-LRTI) क्रमश पदिलो, दोस्रो र िेस्रो नम्िरमा गथए र्ने 
आ ि २०७५/७६ मापतन वविि आगथइक िर्इकै रोििरु पदिलो, दोस्रो र िेस्रोनम्वरमा छन ्। वविि 
तिन आगथइक िर्इको Top ten  रोिको अवस्थाको ववस्ििृ वववरण िलको िासलकामा ददर्इएको छ ।  

िासलका 42: मुखय १०  रोििरुको अवस्था 
लसन २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ 

१ 
Upper Respiratory Tract 
Infection (URTI) Cases 

Upper Respiratory Tract 
Infection (URTI) Cases 

Upper Respiratory Tract 
Infection (URTI) Cases 

२ Gastritis (APD) Gastritis (APD) Gastritis (APD) 

३ 
ARI/Lower Respiratory Tract 
Infection (LRTI) Cases 

ARI/Lower Respiratory 
Tract Infection (LRTI) Cases 

ARI/Lower Respiratory 
Tract Infection (LRTI) Cases 

४ Falls/Injuries/Fractures Falls/Injuries/Fractures Falls/Injuries/Fractures 

५ 

Water/Food Borne-Presumed 
Non-Infectious Diarrhoea 
Cases 

Water/Food Borne-
Presumed Non-Infectious 
Diarrhoea Cases 

Water/Food Borne-
Presumed Non-Infectious 
Diarrhoea Cases 

६ Skin Diseases-Scabies Cases Scabies Cases 
Backache 

(Muskuloskeletal Pain) 

७ Typhoid (Enteric Fever) Cases Abdominal pain Abdominal pain 

८ Abdominal pain 
Backache(Muskuloskeletal 
Pain) 

Fungal Infection Cases 

९ 
Ameobic 
Dysentery/Amoebiasis Cases 

Typhoid (Enteric Fever) 
Cases Scabies Cases 

१० Viral Influenza Cases Viral Influenza Cases 
Typhoid (Enteric Fever) 
Cases 
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New OPD visits श््ल्लागत अवस्था 
वविि िीन आगथइक िर्इको नाँया OPD visits लार्इ िुलनात्मक ववचलेर्ण िदाइ, प्रदेशको  नाँया OPD 

visit संखया एउिै क्रममा देखखन्त्छ । प्रदेशमा आ ि २०७३/७४ मा कुल जनसंखयाको नाँया OPD visit  
७१प्रतिशि गथयो र्ने आ ि २०७४/७५ र २०७५/७६ मा ७२छ । यदि दरलार्इ श्जल्लािि ववस्ििृ 
अवस्था िलको गिरमा ददर्इएको छ । 

 

आकृिी 30: नाँया OPD visits among total populations को अवस्था 

 

्म्मा New OPD visits मा महहलाको र्दर 

आगथइक िर्इ २०७५।७६ मा कुल नाँया OPD visits  मध्येमा ६० प्रतिशि मदिलािरु छन ्जुन 
दर वविि दरु्इ आगथइक िर्इमा उस्िै क्रममा गथयो । यो ि्याङक लार्इ बिचलेर्ण िरेर िेन े
िो र्ने पुरुर्को िुलनामा मदिलाले िढी सेवा सलएको देखखन्त्छ । श्जल्लािि ववस्ििृ 
वववरण िलको गिरमा ददर्इएको छ । 
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आकृिी 31: जम्मा New OPD visits मा मदिलाको दर 

 

सरकारी अस्पतालको reporting  अवस्था 
प्रदेशको DHIS2  प्रणालीमा प्रदेशका सरकारी अस्पिालिरुले तनयसमि रुपमा प्रतिवेदन िछइन ्। िी 
अस्पिालिरुको प्रतिवेदन अवस्थालार्इ िेदाइ वविि तिन आगथइक िर्इिरुमा सि प्रतिशि छ। 
श्जल्लािि सरकारी अस्पिालको  reporting िलको गिरमा देखार्इएको छ ।  

 

आकृिी 32: सरकारी अस्पिालको reporting  अवस्था 
 

Bed occupancy  र्दर 
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प्रदेशका अस्पिालिरुको Bed occupancy  दर  िलको स्िम्र्गिर (Bar diagram) मा देखार्इएको छ। 
आ ि २०७४।७५ को िुलनामा आ ि २०७५।७६ मा ियालपािा अस्पिाल, िझाङ अस्पिाल, िाजुरा 
अस्पिाल, दािुइला अस्पिाल, डोिी अस्पिाल, िोकुलेचवर अस्पिाल , जोििुढा अस्पिाल र 
मिाकाली अस्पिालमा Bed occupancy rate िट्दो क्रममा छ । ववस्ििृ रुपमा अस्पिालिरुको Bed 

occupancy दर िलको गिरमा देखार्इएको छ ।  

 

आकृिी 33: Bed occupancy  दर 

 

आकश्स्मक सेवाको उपभोग प्रनतशत (% of population utilizing Emergency services) 

प्रदेशको वविि िीन िर्इको आकश्स्मक सेवाको प्रतिशि िेदाइ  उस्िै क्रममा छ र यो वविि िीन 
आगथइक िर्इमा ५ प्रतिशि गथयो । श्जल्लाको िकमा सिर्न्त्दा िढी कैलाली श्जल्लामा देखखन्त्छ । 
सम्पूणइ श्जल्लाको आकश्स्मक सेवाको प्रतिशि ववस्ििृ रुपमा िलको गिरमा ददर्इएको छ  

।  
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आकृिी 34: आकश्स्मक सेवाको उपर्ोि प्रतिशि 

एम एस एस प्राप्ताङक एवां अवस्था (MSS) 

अस्पिाल व्यवस्थापन सुद्गिदढरण कायइक्रमको लागि तनमाइण िररएको Minimum Service 

Standardयस प्रदेशका सेिी प्रादेसशक अस्पिाल र मिाकाली अस्पिालिािेकका सिै सरकारी 
अस्पिालमा लािु िररएको छ  |यस कायइक्रममा अस्पिालिरु द्वारा प्रवाि िररने सेवािरुको 

िुणस्िर लाई ववसर्न्त्न बिर्यिि खण्डिरुमा ) Governance and Management, Clinical Service 

Management & Hospital Support Service Management)बिर्ाजन िरर मापदण्ड तनिाइरण िररएको 
छ  | 
 
अस्पिालिरुको पतछल्लो MSS score  को प्राप्िाङक िलको िासलका ददर्इएको छ । 

िासलका 43: अस्पिालिरुको MSS score  को प्राप्िाङक 

लस नां  आस्पतालको नाम  Base line 
ScoreMSS  

(%) 

Latest 
MSS 
Score 
(%) 

Latest MSS 
गररएको लमनत  

अनुगमन 
पटक  

१  अछामअस्पिालअछाम  ४५ ८९ २०७६ /०२/२०  छैिौ 
२  िाजुरा अस्पिाल िाजुरा  ४७ ६८ २०७६ /०२/१८  छैिौ 
३   डोिी अस्पिाल डोिी  ४५ ८९ २०७६ /०२/२३  छैिौ 
४  िझांि अस्पिाल िझांि  ५३ ७७ २०७६ /०१/१४  पााँिौ 
५  िोकुलेचवरअस्पिाल 

िोकुलेचवर   
३९ ८२ २०७५ /०५/१०  िौथो 

६  िैिडी अस्पिाल िैिडी  ४८ ६५ २०७५ /०५/१२  िेस्रो 
७  जोििुढाअस्पिालजोििुढा ५० ८२ २०७५ /०८/१४  दोस्रो 
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८  मालाखेिीअस्पिालमालाखेिी  २८ ५० २०७५ /०८/१२  दोस्रो 
९  दिकापुरअस्पिाल दिकापुर  ४८ ८४ २०७५ /०६/०७  दोस्रो 

 
 

अन्त्य सूिाङकको अवस्था 
आगथइक िर्इ २०७५।७६ मा िलको िासलकामा अन्त्य सूिाङकिरुको अवस्थामा ददर्इएको छ ।  

िासलका 44: अस्पिाल सूिाङकिरुको अवस्थामा 

क्र 
स 

स ूि
क 

कैल
ाल
ी 

कञ्
िन

प ुर
 

डडे
ल्िु

रा 

डोि
ी 

अछ
ाम

 

िा
ज ुर

ा 

िैि
डी 

दा
िुइल

ा 

िझ
ाङ

 

स ुद
रुप

श्चि
म 

प्रदे
श 

१ 

No of 
CAC 
services 
provided 

 
2892 

 

 
2013 

 

 
1438 

 

 
1147 

 

 
1478 

 

 
815 

 

 
777 

 

 
233 

 

 
566 

 
11359 

२ 

Total 
surgery 
cases 

7280 
 

1685 
 

1734 
 

459 
 

6837 
 

815 
 

595 
 

1734 
 

134 
 

19922 
 

३ 

% of 
major 
surgery 
among 
total 
surgery 
cases 

51.9 
 

12.4 
 

16.8 
 

17.6 
 

8.3 
 

25.8 
 

4.4 
 

3.7 
 

56.0 
 

26.4 
 

४ 

Death 
rate 
among 
surgery 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

 
सवल पक्षहरुः 

क) अस्पिाल िथा अन्त्य स्वास््य संस्थािरुमा सेवा सलने सेवाग्रीिीको संखयामा िदृ्गि र्एको 
िर माि ृमतृ्यु लिायि अन्त्य मतृ्युमा कसम िुदै िएको ।  

ख) उपिारात्मक सेवा ववस्िार एवं सुद्गिदढकरणका लािी िजेि िथा कायइक्रमको व्यवस्थापन 
िरीएको ।  

ि) अस्पिाल िथा स्वास््य ससं्थामा र्ौतिक संरिना, औजार, उपकरण िथा और्गिको रािो 
उपलब्ििा र्एको ।  

ि) ववशेर्ज्ञ िथा जनरल सशववर माफइ ि ग्रामीण िथा सीमान्त्िकृि िश्स्िमा उपिारात्मक 
स्वास््य सेवाको पाँिुिमा वदृ्गि र्एको ।  

सवालहरु 

क ) अस्पिाल र स्वास््य संस्थामा गिककत्सक लिायि अन्त्य स्वास््यकसमइको संखया र दरिश्न्त्द 
अनुसार पदपुतिइ ।  
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ख ) समय सापेि अस्पिालको O & M   सरे्  

ि ) गिककत्सक लिाएि अन्त्य स्वास््यकसमइिरुलार्इ ससपमुलक िासलम एवं िमिा असर्वदृ्गि 
कायइक्रम 

ि ) अस्पिालिाि स्वास््य ववमा कायइक्रम । 
ङ)अस्पिालको स्वास््य सूिना व्यवस्थापन प्रणाली ।  

ि ) अस्पिाल एवं अगिकांस स्वास््य संस्थािरुमा व्यवस्थापन ससमति िठन ।  

छ ) अस्पिाल िथा स्वास््य संस्था जन्त्य फोिोर मैला व्यवस्थापनाः सुरक्षिि ववसजइन प्रणाली 
ववकास । 
ज) श्जल्ला एवं सो सरिका अस्पिालिरुमा सेवाको ववस्िार । 

झ ) स्वास््यकमीको turn over । 

ञ ) सिै अस्पिाल िथा स्वास््य संस्थािरुमा खानेपानी प्लान्त्ि, फोिोर मैलाको उगिि व्यवस्थापन , 
वविुि एवं वैकश्ल्पक उजाइको आपुतिइ िथा व्यवस्थापन । 

 

सुझाबहरु 
क) अस्पिाल एवं स्वास््य संस्थाको O & M  यथासशघ्र तछिो िनुइपने । 

ख) अस्पिालिरुमा गिककत्सक लिाएि स्वास््यकसमइको पदपुतिइ िनुइपने ।  

ि) अस्पिाल िथा स्वास््य संस्थािरुलार्इ सेवा प्रवािको आिारमा स्िरवदृ्गि एवं व्यवस्थापन 
िदै लैजानु पने ।  

ि) अस्पिालको प्रेर्ण प्रणालीलार्इ सुद्गिदढकरण िनुइपने ।  

६.२ एम्बुलेन्त्स एवां आकश्स्मक सेवा 
आकश्स्मक सेवा सलनुपने सेवाग्रािी वा बिरासमलार्इ पे्रर्ण िनुइपने र्एमा एम्िुलेन्त्सको प्रयोि िुने 
िरेको छ । िाल सुदरु पश्चिम प्रदेशमा 153 एम्िुलेन्त्स दिाइ र्एका छन ्र िी मध्य 142 मारल े
सेवा ददर्इरिेका छन ्। प्रदेश सरकार सुदरू पश्चिम प्रदेशले आगथइक िर्इ २०७५/७६ मा थप १८ विा 
एम्िुलेन्त्स प्रदेशका बिसर्न्त्न अस्पिाल एवं स्वास््य संस्थामा िस्िान्त्िण िरेको छ । श्जल्लािि 
एम्वुलेन्त्सको वववरण िलको िासलकामा ददर्इएको छ ।  

िासलका 45: एम्वुलेन्त्सको वववरण 

ससन श्जल्ला दिाइ र्एका 
एम्िुलेन्त्स संखया 

संिालनमा रिेका 
एम्िुलेन्त्स संखया कैकफयि 

१ कञ्िनपुर 40 40 

थप १८ विा प्रदेश 
सरकार सामाश्जक 

ववकास मन्त्रालयिाि 
िस्िान्त्िररि 

२ कैलाली 47 44 

३ डडेल्िुरा 11 11 

४ डोिी 11 9 

५ अछाम 10 7 

६ िाजुरा ४ ४ 
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७ िैिडी 7 6 

८ दािुइला 5 3 

९ िझाङ्ि ४ ४ 

्म्मा 135 124 

 

६.३ सडक र्दघुषटना 
सुदरूपश्चिमका सिै श्जल्लािरुमा र अगिकांस स्थातनय ििमा वडासम्म सडक िािोको ववस्िार 
र्एको छ । र्ौिोसलक िनोि र अन्त्य कारणिरुले यस प्रदेशमा िर्इतन िेरै सडक दिुइिनािरु िुने 
िछइन ्र अकालमै ज्यान िुमाउछन ्। आगथइक िर्इ २०७४/७५ मा सडक दिुइिनािाि मतृ्यु िुनेको 
संखया १६६ गथयो र्ने आ ि २०७५/७६ मा १८८ रिेको छ । 

िरे्तन िेरैले ज्यान िुमाउनु परेको र ठूलो संखयामा  िश्म्र्र िार्इिे एवं अपाङ्ि िुनु परेको र्एिा 
पतन यस प्रदेशमा एउिा पतन िमा सेन्त्िर छैन र जुन िुनु जरुरी छ ।  

िासलका 46: सडक दिुइिना र रक्ि संिार सेवा को अवस्था 
ससन श्जल्ला सडक दिुइनािाि मूत्यु िुनेको संखया रक्ि संिार केन्त्र 

१ कञ्िनपुर 44 1 

२ कैलाली 70 2 

३ डडेल्िुरा 41 1 

४ डोिी 11 1 

५ अछाम 10 2 

६ िाजुरा 0 0 

७ िैिडी 0 0 

८ दािुइला 12 1 

९ िझाङ्ि 0 0 

्म्मा 188 8 

 

६.४ रक्त सांिार सेवा 
खासिरी जदिल प्रसुति, सडक दिुइिना मिामारी आदी आकश्स्मक सेवालार्इ रक्ि संिार सेवा 
केन्त्रको मित्वपूणइ रू्समका िुन्त्छ । िर सुदरूपश्चिम प्रदेशमा ७ विामार रक्ि संिार केन्त्र ) एक 
एक विा कैलाली, डडेल्िुरा, अछाम, ियालपािा अछाम, दािुइला, कञ्िनपुर र डोिीमा( छन ्। तय 
सिै केन्त्रमा आवचयक सामाग्रीको व्यवस्थापन िनुइ जरुरी छ । अरु नर्एका श्जल्लामा पतन 
वस्िार िनुइ पछइ । यस्का साथै अरु श्जम्मेवार तनकायिरु जस्िै नेपाल रेडक्रस सोसार्इदि नेपाल 
जनस्वास््य प्रयोिशाला िेकु र प्रदेश जनस्वास््य प्रयोिशाला िनिढीसाँि सकक्रय समन्त्वय िनुइपने 
आवचयक देखखन्त्छ ।  
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६.५ लशववर व्यवस्थापन एवां सांिालन 
तनयसमि स्वास््य सेवािाि िश्ञ्ितिमा परेका िाससन्त्दािरुलार्इ सर्इशुलर्, िरदैलोमा सेवा ददने 
उदेचयले आगथइक िर्इ २०७५/७६ मा प्रदेशमा सिै श्जल्लािरुमा बिसर्न्त्न स्थानिरुमा प्रदेश एवं 
स्थानीय िििाि सशववरिरु व्यवस्थापन िथा सिंालन िरीए । प्रदेशिाि नेपालिंज मेडडकल 
कलेजसाँि समन्त्वय िरी एकककृि स्वास््य सशववर संिालन िरीएको गथयो । सशववरमा तनम्न 
सेवािरु प्रदान िरीएको गथयो । 

१. रोि सेवा 
२. दन्त्ि सेवा 
३.  OPD सेवा 
४. प्रयोिशाला सेवा 

५. आयुवेद सेवा 
६. ग्रासमण  USG  सेवा 
७. स्वास््य सशिा प्रदशइनी आदद 

 

समस्या / िुनौती / सुझाबहरु 

१. श्स्क्रतनङ सदिि ववशेर्ज्ञ स्वास््य सशववर संिालनमा जोड ददनु पने । 
२. सशववरमा व्यवस्थापन िनइ नसकेका केशिरुलार्इ मागथल्लो पे्रर्ण केन्त्रमा पुयाइउने 

व्यवस्थापन मलाउनु पने । 
३. आवचयकिाको आिारमा मार सशववर संिालन िनुइपने । 

४. सशववर व्यवस्थापन एवं संिालन िदाइ प्रदेश, स्थातनय ििको दोिोरोपन ििाउनु पने । 

६.६ एकद्धार सांकट व्यवस्थापन केन्त्र 
एकद्िार संकि व्यवस्थापन केन्त्र डोिी अस्पिाल, िैिडी अस्पिाल, िझाङ अस्पिाल, िाजुरा 
अस्पिाल र मिाकाली अस्पिालमा छ । आगथइक िर्इ २०७५।७६ मा जम्मा OCMC िाि सेवा 
सलनेकव संखया ६७२ गथयो । यस्को ववस्ििृ वववरण िलको िासलकामा उल्लेख िरीएको छ । 

िासलका 47: OCMC को वववरण 

ससन ककससम डोिी 
अस्पिाल 

िैिडी 
अस्पिाल 

िझाङ 
अस्पिाल 

िाजुरा 
अस्पिाल 

मिाकाली 
अस्पिाल 

जम्मा  

१ यौतनक 
आक्रमण 

३४ १७ २० ३ ५० १२४ 

२ शारररीक 
आक्रमण 

४० १५ ९० २५ ६३ २३३ 

३ िरेलु दिसंा ० ११ ० ० ४५ ५६ 

४ अन्त्य ० ८ २१३ ० ३८ २६१ 

 ्म्मा ७४ ५१ ३२३ २८ १९६ ६७२ 
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खण्ड ७ : आयुवेर्द तथा बैकश्ल्पक चिककत्सा 
पररिय  

आयुवेद संसारकै सिर्न्त्दा पुरानो गिककत्सा पद्िति िो।यसको प्रादरु्ाइव वेद िाि र्एको 
मातनन्त्छ।आयुवेद गिककत्सा पद्ितिको ववशेर्िा आफ्नै प्रकारको छ ।रोि लािेको व्यश्क्िको 
उपिार र स्वस्थ व्यश्क्िको स्वास््य रिा िने ििुआयासमक ससद्दान्त्िको उद्िोर् िदै पूवीय 
सभ्यिाको प्रादरु्ाइव संिै बिकससि र्एको आयुवेद गिककत्सा पद्दति अदिले ववचवर्र प्रससद्ि 
पद्ितिको रुपमा स्थावपि िुदैछ। परापूवइ कालदेखख स्वास््य रिा र रोिको उपिार िदै आएको 
आयुवेद िथा वैकश्ल्पक गिककत्साको ववसशरििा आदिलेको िढ्दो नसने रोि िथा मानससक 
िनावका समस्यािरुलाई व्यवस्थापन िनइमा प्रयोि िनुइ अझ िढी आिचयक रिेको छ।राश्रिय 
आयुवेद स्वास््य नीति २०५२ अनुसार आयुवेद नेपालको मौसलक राश्रिय गिककत्सा पद्ििी 
िो।दिमालय र जलस्रोि जस्िै सम्पदाको रुपमा आयुवेद गिककत्साको परम्परा  ,पाण्डुसलवप,असर्लेख 

र प्रशस्ि पाईने खतनज ,जान्त्िव ,र जडडिुिीको प्रयोिले नेपालमा म ित्वपूणइ स्थान सलएको छ । 

सुदरूपश्चिम प्रदेशको मश्न्त्रपररर्द् िाि स्वीकृि कायइववर्ाजन तनयमावली अन्त्ििइि सामाश्जक 
ववकास मन्त्रालयको काम  ,औ ंिुाँदामा आयुवेदकिइव्य र अगिकारको ५८ ओिा िुाँदा अन्त्ििइि २८  ,

युनानी  ,आम्िी  ,िोसमयोप्यागथक ,प्राकृतिक गिककत्सा लिाय िका अन्त्य प्रिसलि परम्परािि 
स्वास््य उपिार सेवा सम्िश्न्त्ि प्रदेश स्िरीय मापदण्ड तनिाइरण ,कावाइन्त्यवयन  ,अनुिमन र 

नीय स्रोि िाि तनयमन सम्िश्न्त्ि व्यवस्था रिेको छ।आयुवेद सेवालाई प्रर्ावकारी िनाउन स्था
उपलब्ि िुने जडडिुिीिरुको उत्पादन ,संकलन ,संरिण ,सम्ििइनक ँा साथै आयुवेद और्गिको 

अत्यगिक प्रयोि िनइ आिचयक छ। 

आयुवेद गिककत्साका सकारात्मक पििरु  : 

• दीिइ रोिीिरु  )chronic disease ,( जीवनशैलीिि रोििरु )lifestyle disease (र नसने 
रोििरु)communicable disease-non (को व्यिस्थापनमा सियोिी ससद्द िुने ।  

• जडडिुिी िरु िाि िनेको और्गि आयुवेद उपिार पद्दतिमा िढी प्रयोि िुने िुनाले यसको 
दरुप्रर्ाव  )side effects  (कम िुने।  

• स्थानीय स्िरमा उपलब्ि जडडिुिी िाि उपिार िनइ सककने िुनाले कम खगिइलो र िढी 
प्रर्ावकारी िुने। 

• आयुवेदका मुखय उपिार पद्दतििरु अदिले रसायन गिककत्सा )immunity power िढाउने 
 ,(वाजीकरण गिककत्सा )sexual power िढाउने ,(िारसूर गिककत्सा ववगि )पार्ल्स ,

कफस्िुला र कफसरको उपिारमा प्रयोि िररने बिगि ,( स्िनपायी और्गि )दगु्िििइक 
और्गि ,( र पूवइकमइ /पंिकमइ गिककत्सा ववगि)शरीर र मन सुद्गिकरण ववगि (आयुवेद 

गिककत्साका ववशेर्िा िुन।् 

• प्रकृतििाि प्राप्ि जडडिुिी नै मुखयरुपमा प्रयोि िुने िुदा मानि स्वास््यमा रािो प्रर्ाव 
पनइ जाने र्एकोले वािािरण मैरी )friendly-eco (।िुने  
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योिगिककत्साकासकारात्मकपििरु  : योिले मुखयिया गित्तका वतृििरु  )negative thoughts(को 
तनयन्त्रण ,सकारात्मक सोिको ववकास आत्मववकास ,शरीरमा अश्क्सजनको मारा िढाई शरीरको 

रोि प्रतिरोिात्मक िमिाको ववकास िदइछ।   

• िनाव व्यिस्थापनमा मित्वपूणइ योिदान )stress management (  

• मानससक स्वास््य व्यिस्थापनको मुखय आिार )mental health management (  

• सकारात्मक सोिको ववकास र सामाश्जक सदर्ाव सन्त्िुलन िनइमा सियोिी ससद्ि िुने। 

• जीवनशैलीिि रोििरु  )lifestyle disease (जस्िै उच्ि रक्ििाप ,मिुमेि ,दम  ,िाथरोि ,
मोिोपना  ,डडपे्रसन आददको तनयन्त्रणमा योिको मुखय रू्समका िुने ।  

• कुलिमा फसेका युवा युितििरुलाई योिको माध्यम िाि सियोि िनइ सककने। 

• िालिासलकािरु लाई योिको सशिा दददा समग्र स्वास््यको उन्त्नतिका साथै संस्कारको 
पतन ववकास िुने। 

• योिलाई खेलकुद गिककत्सा )sports medicine(मा जोड्दा शारीररक बिकासमा सियोि 
िने  

िासलका 48: आ.व ०७५/७६को ववरामी ि्यांक 

आ.व ०७५/७६को ववरामी ि्यांक (४२ आयुवेद स्वास््य संस्था 
आयुवेद स्वास््य संस्था/िदिरंि बिरामी संखया) िदिरंि बिरामी संखया  

सेिी आयुवेद और्िालय (अन्त्ििइिका और्िालय समेि) २४,९६१ 

मिाकाली आयुवेद और्िालय (अन्त्ििइिका और्िालय समेि) २३,१८१ 

श्जल्ला आयुवेद स्वास््य केन्त्र डोिी  ३५,०१६ 

श्जल्ला आयुवेद स्वास््य केन्त्र अछाम  १०,३८१ 

श्जल्ला आयुवेद स्वास््य केन्त्र िझांि  १७,७४२ 

श्जल्ला आयुवेद स्वास््य केन्त्र िाजुरा  ७,७८० 

श्जल्ला आयुवेद स्वास््य केन्त्र डडेल्िुरा  ११,८४८ 

श्जल्ला आयुवेद स्वास््य केन्त्र िैिडी  १८,५६२ 

श्जल्ला आयुवेद स्वास््य केन्त्र दािुइला  २२,५७१ 

जम्मा बिरामी संखया १,४२,६२६ 

 

आयुवेर्द स्वास््य सांस्था  : 
सुदरुपश्चिम प्रदेशका ८८ विा स्थानीय िििरुमध्ये जम्मा ३८ विा स्थानीय िििरुमा ४२ विा  
आयुिेद सम्िश्न्त्ि सेवा प्रदान िने संस्थािरु रिेका छन र्ने ५० विा स्थानीय िि मा कुनै पनी 
आयुिेद संस्थािरु छैनन  
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आ व २०७५ /७६ मा सम्पाहर्दत कायषक्रमहरु 

सुदरुपश्चिम प्रदेशमा रिेका जम्मा  ४२ विा आयुिेद स्वास््य संस्थािरुिाि ववसर्न्त्न ककससमका 
आयुिेद सम्िश्न्त्िका सेवािरु प्रदान िरररिेका छन | 
 

िासलका 49: प्रदेश सरकार िाि आयुवेद का लिी बितनयोश्जि कायइक्रम िरु 

क्र.स  काययक्रम  लक्ष्य  काययन्वयन 

हुने स्थान  

कायायन्वयनको 
अवस्था 

कैफ्रफयत  

१ दटकापुि ९ जस्थत योग आश्रम  १  सामाजजक 

ववकास 

मन्रालय  

काम सम्पन्न   

२ आयुवेद प्रवधयनको लाचग जडडिुटी सांकलन 

तथा प्रसोधन केन्रको सम्भाव्यता 
अध्ययन ि डी.पी.आि तनमायण  

१  सामाजजक 

ववकास 

मन्रालय  

सम्भाव्यताको 
अध्ययन को काम 

सम्पन्न  

डी.पी.आि 
तनमायण 

िाँफ्रक  

३ दगुयम ठाउमा आयुवेद सदहतको ववशेषज्ञ 

स्वास््य शशववि सांचालन  

७  सामाजजक 

ववकास 

मन्रालय  

काययक्रम सम्पन्न   

४ अतत आवश्यक आयुवेद औषचध खरिद  १  सामाजजक 

ववकास 

मन्रालय  

काम सम्पन्न   

५ प्रादेशशक आयुवेद प्रततरठानको सम्भाव्यता 
अध्ययन,डी.पी.आि तनमायण ि स्थापना  

१  सामाजजक 

बिकाश 

मन्रालय  

काम पूणय रुपमा 
सम्पन्न नभएको 
(सुदिूपजश्चमआयुवेद 

प्रततरठान ऐन २०७६ 

ऐन 

तनमायणमा  
समय 

लागेकोले  

श्जल्ला  आयुवेद और्िालय  
)प्रदेश माििि (  

श्जल्ला आयुवेद स्वास््य 
केन्त्र  )प्रदेश माििि (  

आयुवेद और्िालय    
)स्थानीय िि माििि(  

कैलाली  १ ०  ४ 

कंिनपुर  १ ०  ३ 

डोिी  ०  १ ८ 

अछाम  ०  १ २ 

िाजुरा  ०  १ १ 

िझांि  ०  १ ४ 

डडेल्िुरा  ०  १ ४ 

िैिडी  ०  १ ३ 

दािुइला  ०  १ ४ 

जम्मा  २ ७ ३३ 
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तनमायण) 

६ आयुवेद सम्िजन्ध जडडिुटी पदहचान ि 
उच्च देखखएका िोगहरुको अनुसन्धान 

काययक्रम  

१  सामाजजक 

ववकास 

मन्रालय  

सम्पन्न नभएको   

७ आयुवेद स्वास््य कमीलाई योग सम्िजन्ध 

ताशलम प्याकेज ववकास तथा सांचालन  

२ 
पटक  

स्वास््य 

तनदेशनालय  

काम सम्पन्न   

८ कमयचािीलाई तनाव व्यवस्थापन तथा 
प्रदषूण िाट स्वास््य समस्या न्यूनीकिण 

काययक्रम (योगाभ्यास ि नस्य चचफ्रकत्सा  

२ 
पटक  

स्वास््य 

तनदेशनालय  

काम सम्पन्न   

९ आयुवेद चचफ्रकत्सक /कवविाज/िैद्यहरुलाई 

फ्रफजजयोथेिापी /पूवयकमय/पांचकमय ताशलम  

४ 
पटक  

स्वास््य 

तनदेशनालय  

काम सम्पन्न   

१०  बिद्यालय आयुवेद , योग शशक्षा काययक्रम 

सम्िन्धमा सिोकािवाला हरु सांग 

अन्तिफ्रक्रया गरि प्याकेज तनमायण तथा 
प्रशशक्षक  

१  स्वास््य 

तनदेशनालय  

काययक्रम सम्पन्न   

११  स्थानीय तह तथा सिोकािवाला सांग 

आयुवेद तथा वैकजपपक चचफ्रकत्सा प्रवधयन 

,जीवनशैली  

१  स्वास््य 

तनदेशनालय  

काययक्रम सम्पन्न   

१२  प्रदेश शभरको ९ जजपलाहरुमा योग शशववि 
सांचालन ९ ओटै जजपलामा  

९  स्वास््य 

तनदेशनालय  

काययक्रम 

सम्पन्न 

) अछाम
िाहेक( 

 

 

सांतघय सिकाि  )बिभाग आयुिेद (काययक्रम ववतनयोजजत िाट   

िासलका 50: संतिय सरकार ( आयुिेद बिर्ाि) िाि ववतनयोश्जि कायइक्रम 
क्र.स  काययक्रम  लक्ष्य  कायायन्वयन हुने स्थान  कायायन्वयनको 

अवस्था  
कैफ्रफयत  

१ तन:शुपक आयुवेद तथा 
वैकजपपक चचफ्रकत्सा 
स्वास््य शशववि/योग 

शशववि 

 १  सामाजजक ववकास 

मन्रालय  

काययक्रम सम्पन्न  

२ आयुवेद 

स्वास््यकमीहरुलाई 

“आयुवेद काययक्रमहरु 

सांचालन तथा व्यवस्थापन 

सम्िजन्ध ताशलम “ 

 १  स्वास््य तनदेशनालय  काययक्रम सम्पन्न  
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३ जीवनशैली  व्यवस्थापन 

काययक्रम PHC मा सांचालन 

गनय आयु.अन्य सेवा शुपक  

१  स्वास््य तनदेशनालय  काययक्रम सम्पन्न  

४ प्रदेश िाट  आयुवेद सांस्था 
लाई औसचध तथा अन्य 

सामग्री ढुवानी  

 स्वास््य तनदेशनालय  काययक्रम सम्पन्न  

५ िाजरिय योग 

ददवस/अन्तिाजस्िय योग 

ददवस/िाजरिय आिोग्य 

ददवस तथा धन्वन्तिी 
जयजन्त  

१  सामाजजक ववकास 

मन्रालय  

काययक्रम सम्पन्न  

६ अत्यािश्यक  आयुवेद 

औसचध  खरिद  

१  सामाजजक ववकास 

मन्रालय  

काययक्रम 

सम्पन्न 

 

७ अनुगमन,मुपयाांकन 

,तनिीक्षण तथा समन्वय 

 स्वास््य तनदेशनालय  सम्पन्न  

८ आयुवेद सम्िजन्ध 

सूचनामुलक सामग्री 
उत्पादन,प्रकाशन  तथा 
प्रसािण  

१  सामाजजक ववकास 

मन्रालय  

सम्पन्न  

९ PHC मा “जीवनशैली 
व्यवस्थापन काययक्रम” का 
लाचग(िारप स्वेदन 

सेट,शशिोधािा  टेिल आदद) 

खरिद  

१  स्वास््य तनदेशनालय  सम्पन्न  

 

सवालिरु /सुझाििरु :  

• आयुवेद स्वास््य संस्थारुमा ररक्ि रिेका आयुवेद स्वास््यकमीिरुको दरिन्त्दी ित्काल 
पदपूतिइ िररनुपने । 

• सुदरूपश्चिममा प्रदेशका ८८ स्थानीय ििमध्ये आयुवेद स्वास््य संस्था नर्एका ५० ओिा 
स्थानीय ििमा आयुवेद िथा िैकश्ल्पक गिककत्साको सेवा ववस्िार िनुइपने। 

• एकीकृि स्वास््य सेवा व्यवस्थापन )one door treatment center(िरर एलोपगेथक र 
आयुवेद िथा अन्त्य वैकश्ल्पक गिककत्सा सेवा एउिै केन्त्र वाि प्रदान िनुइपने ।यसको 
लागि िेल्थपोस्ि र प्राथसमक स्वास््य केन्त्रमा आयुवेद  ,योि र प्राकृतिक गिककत्सा 

सदििको को यूतनि राखदा सश्जलो िुने। 
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• प्रादेसशक स्वास््य कायइक्रमिरु िनाउदा आयुवेद सदििको एकीकृि स्वास््य कायइक्रमिरु 
िनाई आयुवेद िथा अन्त्य वैकश्ल्पक गिककत्साका कायइक्रमिरु जनमानसमा लैजान सूिना 
प्रवाि िीको प्रविइन िनुइपने ।जडडिु  

• प्रादेसशक योि िथा पंिकमइ केन्त्र र जडडिुिी संकलन िथा प्रसोिन केन्त्रको स्थापना 
िनुइपने।आयुवेद स्वास््य संस्थािरु िाि अतनवायइ रुपमा योि  ,कफश्जयोथेरापी  ,िारसूर ,

पूवइकमइ/पंिकमइ से वा संिालन िररनुपने । 
• िनिढीकैलालीमातनमाइणािीन आयुवेद गिककत्सालयलाई सुदरूपश्चिम आयुवेद प्रतिरठानको 

रुपमा यथासशघ्र संिालन िनुइपने। 
• स्वास््य पयइिन  )herbal tourism (लाई अिाडी िढाउन िौररिंिा-४ कैलालीमा 

तनमाइणािीन  नमुना जडडिुिी िाडइन )herbal garden ( को स्थापना लाई रिुितिमा 
अिाडी िढाउन पने । 
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खण्ड ८ : सहयोगी कायषक्रमहरु 

८.१ स्वास््य ताललम 
 

परृठभुलम 

नेपालको संवविानले मौसलक िकको रुपमा स्थावपि िरेको आिाररू्ि स्वास््य सेवा जनिाले 
प्रत्यि अनुरु्ति िने िरी िुणस्िरीय सेवामा सिैको पिँुँाँि िुने िरी स्वास््य सेवा पु-याउनु 
राज्यको मित्वपूणइ श्जम्मेवारी रिन्त्छ । ववसर्न्त्न िुनौिीिरु जस्िै सािन श्रोि, जनशश्क्ि 
व्यवस्थापन, सामाश्जक एवं राजनैतिक अवस्था जस्िा जदिल प्रतिकुल पररश्स्थतिका वावजदु पतन 
राज्यले जनिालाई उपलब्ि िराउने सेवा सुबििािरु र सािनिरुको अगिकिम प्रयोि िरी स्वास््य 
सेवािरु समुदाय स्िरसम्म प्रर्ावकारी रुपमा प्रवाि िरी रिेको सवइववददिै छ । िथावप िदसलदो 
समय पररश्स्थति िमोश्जम सेवा प्रदान िने स्वास््यकमीिरुको ज्ञान, ससप,िमिामा असर्वदृ्गि, 

सेवा प्रदायक स्वास््यकमीिरुको कामको प्रकृति िथा नया कायइ बिवरण अनुसारको िासलम, 

अवलोकन भ्रमण, सियोिी सुपररवेिण िथा फ्लोअप जस्िा तनयसमि कक्रयाकलापिरुिाि सम्र्व छ 
।  

प्रदेश स्िरमा िासलमको आवचयकिा पदििान, श्जल्ला िथा केन्त्र वीि समन्त्वयकारी रू्समका 
तनवाइि िने र िासलम कायइक्रमिरुको व्यवस्थापन िथा संिालन िनइ स्वास््य तनदेशनालयिाि संि 
िथा प्रदेश िाि ववतनयोश्जि िजेि द्िारा ववसर्न्त्न िासलम कायइक्रमिरु सिंालन र्एको िो ।  

 

ध्येय (Mission) 

सीप िथा िमिा असर्ववद्गि का लागि ववसर्न्त्न िासलम द्िारा स्वास््यकसमइिरुको ज्ञान, ससप 
िथा सकारात्मक िारणा र व्यविारमा असर्वदृ्गि िने र िुणस्िरीय स्वास््य सेवा प्रवािलाई 
सुतनश्चिि िनइ मद्दि पु-याउने । 

 

आचथषक बर्ष २०७५।७६ मा सांिालन भएका मुयय ताललका गनतववचधहरु  

स्वास््य िासलम केन्त्रिाि आ.व. २०७५।७६ मा सम्पन्त्न िररएका मुखय कक्रयाकलापिरु यस प्रकार 
छन ्। ति िासलमिरुको प्रिति वववरण िलको िासलकामा ददर्इएको छ ।  

१.   कोफ एण्ड काउश्न्त्ससलन ्̈  िासलम/परामशइ िासलम   

२.   दि प्रशुतिकमी सेवा प्रदायक िासलम 

३.   Mid Level practicum(MLP) िासलम    

४.   IMPANT िासलम     

५.   IUCD िासलम     

६.   नसने रोि सम्िन्त्िी (PEN) िासलम  

७.   स्वास््य संस्था जन्त्य सँकं्रमण िथा फोिरमैला व्यवस्थापन  

८.   स्वास््यकमीिरुलाई  लैंगिक समानिा िथा समावेशी करण िासलम 
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९.   ककशोरककशोरी यौन िथा प्रजनन स्वास््य  िासलम 

१०. सुरक्षिि िर्इपिन सेवा 
 

िासलका 51: िालीम कें र अिंिइि संिालन र्एका मुखय ितिववगििरु 

सस .नं.  कायइक्रमिरु एकाई लक्ष्य प्रिति 
र्ौतिक 
प्रिति 
% 

वववत्तयप्रिति 
% सिर्ािीसखया 

१ कोफ परामशइ िासलम पिक २ २ १०० १०० ३० 

२ दि प्रशुतिकमी सेवा 
प्रदायक िासलम 

पिक 
५ ६ १०० १०० ७३ 

३ 
Mid Level 
practicum(MLP) 
िासलम 

पिक 
२ २ १०० १०० १६ 

४ IMPANT िासलम पिक ४ ४ १०० १०० २४ 
५ IUCD िासलम पिक १ १ १०० १०० ६ 

६ नसने रोि 
सम्िन्त्िी(PEN) िासलम 

पिक 
३ ३ १०० १०० ५२ 

७ 
स्वास््य संस्था जन्त्य 
सक्रमण िथा फोिरमैला 
व्यवस्थापन िासलम 

पिक 
२२ २५ १०० १०० १४९ 

८ 
स्वास््यकमीिरुलाई  
लैंगिक समानिा िथा 
समावेशी करण  िासलम 

पिक 
२ २ १०० १०० ३६ 

९ ककशोरककशोरी यौन िथा 
प्रजनन स्वास््य  िासलम 

पिक 
३ ३ १०० १०० ४८ 

१० सुरक्षिि िर्इपिन सेवा 
िासलम 

पिक 
१ १ १०० १०० १६ 

 

 

समस्या, िुनौतीहरु तथा सुझावहरुः 
सस .न.  समस्या∕िुनौति सुझाविरु श्जम्मेवारी 

१ 

मानव संशािनाः 
• दरवन्त्दी ररक्ि  

• प्रसशिक िमिा  

• दरिन्त्दी अनुसार जनशश्क्ि पदपूतिइ 
• प्रसशिकिरुको िमिा असर्वदृ्गिको 

लागि िासलम िथा अध्ययन 
व्यवस्था 

राश्रिय स्वास््य िासलम 
केन्त्र÷ स्वास््य 
मन्त्रालय,सामाश्जक 
ववकास मंरालय 
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२ 

कायइक्रमिरुँाः 
• आवचयकिा 

पदििान िरी 
यथेरठ मारामा 
िासलम 
कायइक्रमिरु 
संिालन 
नर्एका] 

• समय सापेि पाठ्यक्रम ववकास, 

िासलम तनदेसशका, सन्त्दर्इ सामग्री 
ियार िरी सोिी अनुसार 
आवचयकिामा आिाररि िासलम 
संिालन िनुइ पने 

• स्वास््य तनदेशनालय िथा स्वास््य 
िासलम केन्त्र माफइ ि तनयसमि 
रुपमा स्वास््य सेवाका ववसर्न्त्न 
िासलमिरु संिालन िुने िरर िावर्इक 
योजना ियार िनुइ पने  

राश्रिय स्वास््य िासलम 
केन्त्र, स्वास््य सेवा 
बिर्ाि, स्वास््य 
मन्त्रालय,सामाश्जक 
ववकास मंरालय 

३ 
वववत्तय व्यवस्थापन 
अपाइप्ि वजिे 

कायइक्रमिरुको िजेि वदृ्गि 

राश्रिय स्वास््य िासलम 
केन्त्र÷ स्वास््य मन्त्रालय 
÷स्वास््य सेवा 
बिर्ाि,सामाश्जक ववकास 
मंरालय 

 
८.२ स्वास््य लशक्षा, सुिना तथा सांिार (लमडडया पररिालन) 
पररियः 
स्वास््य सशिा, सूिना िथा सञ्िार कायइक्रमले समुदायका मातनसको स्वास््य प्रििइन कायइमा 
मित्वपूणइ रु्समका खेल्दछ । यदि कुरालार्इ मनन केन्त्र देखख समुदाय स्िरसम्म ववशेर् िरेर 
श्जल्ला िथा स्थातनय ििमा स्वास््य सशिा, सूिना िथा संिार कायइक्रमिरुलार्इ प्रर्ावकारी िनार्इ 
स्वास््य सेवाको अगिकिम उपयोि िराउने, अझ िदढ जनोपयोिी र फलदायी िनाउने सन्त्दर्इमा 
राश्रिय स्वास््य सशिा, सूिना िथा संिार केन्त्रले आ ि २०५०।५१ साल देखख श्जल्ला एवं 
समुदाय कायाइन्त्वयन िुने िरी स्वास््य सशिा, सूिना िथा संिार कायइक्रमका ववववि 
कक्रयाकलापिरु िय िरी सिंालनमा ल्याएको छ ।  

उदेचयाः ज्ञान िारणा र ससपमा असर्िदृ्गि िरी स्वस्थ आतनिातन अवलम्वन िनइ उत्पे्रणा िने  

आचथषक बर्ष २०७५।७६ मा सम्पाहर्दत कक्रयाकलापहररुः  

१. रोिको मिामारी एवं प्रकोप तनयन्त्रणका लागि जनिेिना मुलक कायइक्रम संिालन 

२. स्वास््य सशिा सामाग्री उत्पादन िथा वविरण(Calender, Poster, Pemphlets, T-shirts) 

३. सरोकारवालािरु एवं संिारकमीिरुसाँि अन्त्िरकक्रया कायइक्रम व्यवस्थापन िथा संिालन 

४. स्थातनय िथा राश्रिय स्िरका संिार माध्यमिाि प्रकाशन िथा छपार्इ 
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५. क्याम्प(Camp)  साँि मेरो िर्इ असर्यानको क्रममा प्रिार प्रसार 

६. स्वास््य सशिा प्रदशतन किा संिालन 

७. मेरो िर्इ असर्यानको क्रममा खेलकुद प्रतियोगििा व्यवस्थापन िथा संिालन 

८. स्वास््य सेवा ददवस मनाउने र सन्त्देश मुलक छपार्इ सदििको दि सिइ छपार्इ 
 

समस्या/िुनौनत/सुझाबहरु 

१. प्रदेश स्िरमा  Library, e-library निुनु  

२. अस्पिालिरुमा  IEC/BCC corner  व्यवस्थापन एवं संिालन निुनु  

३. समय सापेि IEC/BCC ववगि िथा माध्यमको अनुसरण िनइ नसक्नु  

 

८.३ प्ररे्दश्नस्वास््यप्रयोगशाला 
 

परृ्ठभूलम 

अस्पिाल, प्राथसमकस्वास््यकेन्त्र, 

स्वास््यिौकीमाउपलब्ििुनेश्क्लतनकलप्रयोिशालासेवाकोिुणस्िरकायमिनइ, 
प्रयोिशालािरुकोर्ौतिकसंरिनासम्िश्न्त्िप्राबिगिकसियोि, िुणस्िरसुिार, प्रयोिशालासम्िश्न्त्ििासलम, 

प्रयोिशालािरुकोअनुिमनलिायिकाकायइिरुलार्प्रर्ावकारीरव्यवश्स्थििनाउनकोलागिप्रदेशजनस्वास््य
प्रयोिशालाकोस्थापनािररएकोिो।जनस्वास््यप्रयोिशालालेिालप्रयोिशालानर्एकोस्वास््यसस्थामानयााँ
प्रयोिशालास्थापनािने, संिालनमारिेकाप्रयोिशालामाथपसेवाववस्िारिने, िुणस्िरतनयन्त्रणिने, 

नयााँदेखापरेकारोििरुकोप्रयोिशालामाआिाररिसरे्लेंसिने, 

संक्रामकरनसनेरोििरुकोअनुसन्त्िानिनेजस्िाकायइिरुिनुइपदइछ।यसकोसाथसाथैप्रदेसस्िरमाप्रयोिशाला
सम्िश्न्त्िनीतितनमाइणिनइरप्रयोिशालासम्िश्न्त्िकायइक्रमतनमाइणिनइकोलानीप्राबिगिकसुझावददनेकायइमाप
तनप्रदेशजनस्वास््यप्रयोिशालाकोठुलोरू्समकािुन्त्छ। 
 
प्रयोिशालास्थापनािथासंिालनतनदेसशकाअनुसारतनश्जिरेमाप्रयोिशालास्थापनािथासंिालनकोलािीअ
नुमतिददनेरसोकोतनयिमनिनेकायइसमेिप्रदेशजनस्वास््यप्रयोिशालावाििुन्त्छ। 
 

उरे्दचय :प्रदेशस्िरमा    Public Health Laboratory संिसम्िश्न्त्ििसेवासंिालनिनुइ। 

कायषहरु:प्रदेशजनस्वास््यप्रयोिशालाकोसांिठतनकसंरिनामािारविाशाखािरुरिेकाछन्रउक्िशाखािरुलेस
म्पादनिनुइपने प्रमूखकायइिरुयसप्रकारकाछन।् 

१)नसनेरोिप्रयोिशालाशाखा  :नसनेरोिप्रयोिशालासम्िश्न्त्िनेदेसशका, 
प्रोिोकलिथामापदण्डियारपानेएवंिुणस्िरतनिाइरणसम्िश्न्त्िकायइिने।डार्ववदिज, ककड्नी, सलर्र, मुिु, 
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िािािरतनयएलजी, 
र्मुनोलोजीआददसम्िश्न्त्ि,लिायिकारोििरुकोलागिप्रेर्णप्रयािशालाकोरुपमाकायइिने िथा 
नसनेरोििरुकोसर्ेलेंससम्िश्न्त्िकायइिने। 
२ .संक्रामकरोिप्रयोिशालाशाखा  : अिोर्ार्रलिथाजुनेदिकरोि  ) जे.र् ,.डेंिु   , गिकनिुतनया (
कोसरे्लेंससम्िश्न्त्िकायइिने ,र्म्युनार्जेसनप्रीरे्निेिलरोििरु   ) समजल्स   ,
रुिेलािथापोसलयोकोसरे्लेंससम्िश्न्त्िकायइिने ,एन्त्िीमार्क्रोववयलरेससस्िेन्त्स  )AMR (
सरे्लेंससम्िश्न्त्िकायइिने, परजीवीिाििुनेरोिमलेररया ,कालाजार   ,
िात्तीपार्लेर्त्याददकोप्रेर्णप्रयोिशालासंिालनिनेमिामारीतनयन्त्रणसम्िश्न्त्िकायइिने। 
३ .िुणस्िरतनयन्त्रणिथािासलमशाखा 
:प्रदेससर्ररिेकासरकारीिथातनश्जिरेिािसंिासलिप्रयोिशालािरुकोिुणस्िरतनयन्त्रणकायइयोजनाियारपा
ररकायइन्त्वयनिने,प्रयोिशालासम्िश्न्त्ििासलम ,सेसमनार ,िोरठी ,
असर्मुखीकरणकोकायइयोजनाियारपाररकायइन्त्वयनिने। 

४ .आगथइकिथाप्रशासनशाखा 
:प्रदेशजनस्वास््यप्रयोिशालाकोआगथइकिथाआन्त्िररकप्रशासनसम्िश्न्त्िकायइिने ,
कायइयोजनािजुइमाप्रकक्रयािथाकायइन्त्वयनमासमन्त्वयिथासियोििने। 
 

२०७५/७६मासम्पन्त्नगररएकाकक्रयाकलापहरु  :  

सुदरुपश्स्िमप्रदेशमाप्रदेशजनस्वास््यप्रयोिशालास्थापनकोक्रममारिेकोलेप्रत्यिरुपमाप्रयोिशालासेवास
म्िश्न्त्िकुनैपतनकक्रयाकलापसंिालनिुन्त्नसकेिापतनस्थापनाकोिरणमानेपालसरकारिाियसकोसांिठतनक
संरिनाियारीिथास्वीकृतिरै्सकेकोछ।प्रयोिशालामासेवासंिालनकोलागिआिचयकपुिाइिारिरुर्वन ,
औजारउपकरणब्यिस्थाकोलागिििृकायइिथासम्िश्न्त्िितनकायसंिसमन्त्वयिनेकायइरै्रिेकोछ।यसकोसा
थसाथैप्रदेशजनस्वास््यप्रयोिशालालेआ.ि .
२०७६/७७मासंिालनिनुइपनेप्रस्िावविकायइक्रमकोखाकाियारपारीसामाश्जकबिकासमन्त्रालयमापेसिररए
कोछ। 

 

क्षयरोगगुणस्तरननयन्त्रणप्रयोगशालाः 
राश्रियियरोिकायइव्रmमकोनीतिअनुरूपदेशकासिैस्थानकास्वास््यप्रयोिशालाकासेवामाएकरूपिाल्यार्
िुणात्मकककससमकोसेवाउपलव्ििराउनिुणस्िरपररिणकालागिियारिरेकोप्रयोिशालानैियरोििुणस्ि
रतनयन्त्रणप्रयोिशालािो।यसप्रयोिशालालेप्रदेशअन्र्िििकासम्पुणइप्रयोिशालािरुमाजािर्एकाखकारनमु
नास्लाईडिरुलाईिौमाससकरुपमापररिणिररपरृठपोर्णसमेिपठाउनेकामिदइछ।ियरोििुणस्िरतनयन्त्र
णप्रयोिशालाकाकामिरुाः 
➢ प्रदेशअन्र्िििरिेकाखकारनमुनापररिणिनेसम्पुणइप्रयोिशालाकालािीिादिनेआवशयकररएजेन्त्ििया

रिने। 
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➢ सम्पुणइप्रयोिशालामाकामिनेप्रयोिशालाकमीिरुलाईखकारपररिणिथाियरोििुणस्िरतनयन्त्रणप्र
णासलसम्िन्त्िीिासलमप्रदानिने। 

➢ सम्पुणइप्रयोिशालािरुकोिौमाससकरुपमाजाििरेकास्लाईडिरुकोिुणस्िरपररिणिररपरृठपोर्णपठाउ
ने। 

➢ ियरोिकाबिरामीकोपदििानलाईतिव्रिाददनेरियरोिपररिणिुणस्िरकोसुतनश्चिििने 

➢ प्रयोिशालाअन्र्िििकासम्पुणइिासलम, सेसमनारिथािोरठीिरुसंिालनिने। 

िौमाससक ररएजेंि आपुिी िथाियरोि िुणस्िर तनयन्त्रण प्रयोिशालामा  खकार नमुना स्लाईड 
पठाउने प्रयोिशालािरुको वववरण 

िासलका 52: प्रयोिशालामा  खकार नमुना स्लाईड पठाउने प्रयोिशालािरुको वववरण 

सस.न. श्जल्ला 
िौमाससक ररएजेंि आपुिी 

ियरोि िुणस्िर तनयन्त्रण 
प्रयोिशालामा  खकार नमुना 
स्लाईड पठाउने प्रयोिशालािरु 

Carbol 
Fuschine 

25% H2SO4 Methylene 
Blue  

सरकारी िैरसरकारी 

१ अछाम ३० सलिर ३० सलिर ३० सलिर १४ १ 
२ िझांि ३०सलिर ३०सलिर ३०सलिर ८ ० 
३ िाजुरा ३०सलिर ३०सलिर ३०सलिर ४ ० 
४ िैिडी ३५ सलिर ३५ सलिर ३५ सलिर ८ ० 
५ डडेल्िुरा २५ सलिर २५ सलिर २५ सलिर ३ ० 
६ कंिनपुर ६० सलिर ६० सलिर ६० सलिर १७ ० 
७ कैलाली ८० सलिर ८० सलिर ८० सलिर २८ १ 
८ डोिी २० सलिर २० सलिर २० सलिर ५ २ 
९ दािुइला २० सलिर २० सलिर २० सलिर ४ ० 
जम्मा ३३०सलिर ३३०सलिर ३३०सलिर ९१ ४ 

 

आ.ि. 

२०७५।०७६मासम्पन्त्नखकारनमुनास्लाईडिरुकोिुणस्िरपररिणकाप्रमुखसुिकिरुदोस्रोिौमाससकसम्म 

(श्रािणदेखखफािुन) 

िासलका 53: नमुना  स्लाईडिरुको िुणस्िर पररिणका प्रमुख सुिकिरु 

सस.न. श्जल्ला 
िुणस्िरपररिणकोलािीश्जल्लािािप्राप्िखकारनमुनास्लाईडिरु 

ियरोििुणस्िरतनयन्त्रणप्रयोिशालामापुनाःजाि 

 

पोश्जदिर् नेिेदिर् जम्मा पोश्जदिर् नेिेदिर् 
फल्स 

पोजेदिर् 
फल्स 
नेिेदिर् 
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समस्यातथािुनौतीहरुः 
➢ िौमाससकरुपमािुणस्िरपररिणिनुइपनेखकारनमुनास्लाईडिरुLQAS बिगििािनआउनु। 

➢ िासलमपुश्स्िकाप्रयाप्िनिुनु। 

➢ ZN Microscopy Refreshar िासलकोआवचयकिा। 
➢ Training HallरReagent Prepration Room एउिैकोठामार्एको। 

➢ श्जल्लाअन्र्िििकाMicroscopy Center िरुकोस्थायीरुपमाब्यवस्थापननिुनु। 
 
८.४ स्वास््य सेवा ब्यबस्थापन 
 

८.४.१ स्वास््य व्यवस्थापन सूिना प्रणाली 
स्वास््य ब्यवस्थापन सूिना प्रणाली स्वास््य िेरका कायइरथ बिसर्न्त्न सस्थािरु मदिला स्वास््य 
स्वयम सेवक,िाऊिर क्लीतनक,खोप क्लीतनक,स्वास््य िौकी, प्राथसमक स्वास््य केन्त्र,बिसर्न्त्न 
ििका अस्पिाल िथा तनश्ज र िैह्रसरकारर सस्था िाि दैतनक प्रदान िररएका सवेािरुको असर्लखे 
राख्ने,सूिना संकलन िने,प्रशोिन िने,बिचलेर्ण िने िथा सूिनाको वववेिना िने र प्राप्ि 
सूिनािरुको आिारमा तनणइयमा पुग्ने प्रकृया िो । स्वास््य सूिना ब्यवस्थापन प्रणालीले 
कायइक्रमको योजना िजुइमा,कायाइन्त्वयन िथा अनुिमन एवं मुल्याकनका प्रत्येक िरणमा सूिनाको 
प्रयोिलाई जोड ददएको िुन्त्छ । स्वास््य सूिना ब्यवस्थापनको माध्ममिाि योजना िजइमा 
कायइक्रमको अनिमन र मल्याङ्कन,कायइक्रमको अवस्थाको बिचलेर्ण ,लक्ष्य अनुसारको प्रिति, 

सेवाको  पिुिको अवस्था,सेवािाि िश्न्त्िि समुििरु, राज्यको लिातनअनुसारको उपलश्ब्ि एव 
कायइयोजना िनाएर समस्याको समािान िनइ सियोि िदइछ ।  

िुणस्िरीय सूिना प्राप्ि िरी स्वास््य संस्थािरूको व्यवस्थापन प्रर्ावकारी िनाउन स्वास््य िथा 
जनसंखया मन्त्रालयले आ  .ि.  २०५१/०५२ देखख एकीकृि स्वास््य व्यवस्थापन सूिना प्रणाली 
(Health Management Information System - HMIS) लािू िरेको िो । यस अति ववसर्न्त्न स्वास््य 
कायइक्रमिरूको छुट्िाछुट्िै िवरले झण्डै ११० असर्लेख िथा प्रतिवेदन फारामिरूको प्रयोि िरर 
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सूिना संकलन िने िररन्त््यो जुन खगिइलो, अव्यविाररक िथा झझंदिलो गथयो । आ .ि .२०४३ /०४४ 
मा एकककृि पररयोजना शुरु र्ए पचिाि स्वास््य कायइक्रमिरू एकककरण िररए र स्वास््य िरे 
एकीकृि स्वास््य व्यवस्थापन सूिना प्रणालीको आवचयकिा मिसुस िररयो । सोिी अनुरुप आ .ि .
२०५१/०५२ देखख स्वास््य िथा जनसंखया मन्त्रालयल ेववििका असर्लेख प्रतिवदेन फारामिरूलाई 
पररमाजइन िरर ३८ ििा असर्लेख िथा प्रतिवेदन फारामिरू िय िरी एकककृि स्वास््य सूिना 
व्यवस्थापन प्रणाली लािू िररएको िो । एकीकृि स्वास््य व्यवस्थापन सूिना प्रणाली अन्त्िरिि 
प्रयोि र्एका असर्लेख प्रतिवेदन फारामिरू आवचयकिा अनुसार समय समयमा पररमाजइन िरी 
अद्यािगिक िुाँदै आर्रिेका छन ् । िालु आ .ि .२०७० /०७१ मा व्यापक पररमाजइन िरी एकीकृि 
स्वास््य व्यवस्थापन सूिना प्रणालीसर्र समादिि िुन नसकेका केिी कायइक्रमिरूको असर्लेख िथा 
प्रतिवेदनिरूलाई समेि एकीकृि िरेर  यस प्रणालीलाई अझ िढी ििृि िनाईएको छ । यसले 
नेपाल स्वास््य िेर कायइक्रमले तनिाइरण िरेका स्वास््य सूिकिरूको ववचलेर्ण िनइ समेि 
सियोि पुग्ने र्एको छ ।   

आ ..ि२०७० /७१ देखख एकीकृि स्वास््य  ब्यवस्थापन सूिना प्रणाली सर्र बिसर्न्त्न कायइक्रमससि 
सम्िश्न्त्िि असर्लखे िथा प्रतिवेदन फारामिरु िरर ५० ककसमका असर्लेख  िथा फारामिरुको 
ब्यस्था िररएको छ । ववििको सलखखि प्रतिवेदन िने प्रकृयामा सुिार िदै Web Based िनाउन 
Software ववकास िथा Internet पिूि िदृ्गि िरी संस्थािरूले प्रदान िरेको सेवाको वववरण आ .ि .
२०७५/७६ देखख  पासलकिरुले केन्त्रीय प्रणालीमा सोझ ै प्रबिरि िने व्यवस्था समेि िररएको छ  
स.न.२०२१ सम्म प्रत्येक स्वास््य सस्थािरुिाि केन्त्रीय प्रणालीमा सूिना प्रबिरि िने लक्ष्य समेि 
नेपाल सरकारको रिेको छ । 

नेपाल सरकारको तनणइय अनुसार आ.व.२०७५/०७६ देखख  प्रत्येक मदिनाको अन्त्िसम्ममा 
मदिनार्रर ददईएका सेवािरुको असर्लखे राखी आको मदिनाको पदिलो िप्िा सर्र प्रत्येक स्वास््य 
सस्थाले आफ्नो पासलकामा माससक प्रतिवेदन िुझाउन पने र निरपालीका र िाऊपासलको 
स्वास््यशाखा िािकेन्त्रीय प्रणालीमा प्रबिरि िररसक्नुपने प्राविान रिेको छ ।सोिी िमोश्जम  
स्वास््य मन्त्रलाय र प्रदेश सामाश्जक बिकाश मन्त्रालयिाि आ.व.२०७५/०७६प्रत्येक पासलकािाि 
माससक प्रतिवेदन प्रबिश्रि िराउनकोलािी DHIS2 िासलम सन्त्िालन िने कायइक्रम रिेको गथयो सो 
कायइक्रमलाई स्वास््य तनददइशनालयले सूदरुपश्चि प्रदेश सर्र रिेका ८८ पसलकाका संयोजक सि—

संयोजक , स्वास््य कायाइलका बिसर्न्त्न फोकल पसइन बिसर्न्त्न अस्पिालका मेडीकल रेकडइरिरुलाई 
िसलम ददई समयमै कायइक्रमसम्पन्त्न िरर िरेको छ । प्रत्येक मदिनामा ददर्एको सेवा र माससक  
प्रतिवेदन अनुसार प्रबिरि िररएका अकाडाको आिारमा प्रत्येककायइक्रमको माससक, अिइिार्ीक र 
िावर्इक प्रितिको  अवस्थाको बिरलेर्ण िनइ सककन्त्छ । सूिना प्रणाली एउिा ब्यवस्थापककय 
औजार िो । तनणइय प्रकक्रयामा मित्वपुणइ र्समका रिेको िन्त्छ । स्वास््य िेरमा सूिना 
प्रवािकोलािी सरकारर,तनश्ज र िैर सरकारी िेरका सवै सेवा प्रवाि िने सस्थािरुलाई समेिीएको छ 
।  
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उरे्दचय : प्रत्येक सेवा प्रदायक स्वास््य सस्थाले ददएका सेवािरुको असर्लेखको आिारमा 
िुणस्िररय ि्याङ्क प्रदान िने ।  

 

स्वास््य सूिनाको उपयोगीता  

• स्वास््य योजना िजुइमा, अनिुमन र मूल्यांकन िनइ । 
• कायइक्रमको विइमान अवस्था र लि अनुसारको उपलश्ब्िको अवस्थािारे पाउन । 

• सेवाको पिूि र सेवािाि वश्ञ्िि समूििरूको पदििान िनइ ।  

• समस्यािरूको पदििान िनइ र कार्इययोजना िनाएर समस्या समािान िनइ  ।  

• लिानी अनुसारका उपलश्ब्िको अवस्था थािा पाउन । 
स्वास््य ब्यवस्थापन सूिना प्रणालीका अवसर  

➢ प्रत्येक स्वास््य सस्थािाि केन्त्रीय प्रणलीमा सूिना प्रववरि िदाइ समयमै िुणस्िररय र 
र्रपदो ि्याक प्राप्ि िुने । 

➢ समयमै केन्त्दीय प्रणालीमा सूिना समावेश र्र् ि्याकको प्रयोि िून सक्ने अवसर 
प्राप्ििुने । 

➢ ि्याक उत्पादन र्एका ठाउिाि नै  िल्िीिरुलाई समयमै सच्याउन सिजिुने र 
िल्िीिरुकमिुन सक्ने । 

िुनैनत एव समस्याहरु  

• प्रत्येकपासलकािरु एव स्वास््य सस्था स्िरमा Internet को उपलब्ििा िुन नसकेको  

• कमइिारी सरुवा पदस्थापन र्एकाकारणल ेिासलम प्राप्ि जनशश्क्िको अर्ाव । 

• काम सम्पन्त्न िरेको आिारमा माससक प्रतिवेदन यथाथइ र समयमै ददन नसेकेको । 

समस्यासमाधानका उपाय : 

➢ सरकारले समयमै पासलका र स्वास््य सस्थामा Internet को ब्यवस्था िनुइ पने । 
• कमइिारी समयोजन प्रकृया समाप्ि र्ए पचच्याि र नया आउने कमइिारीिरुलाई 

एि .एम.आर्  र DHIS2  को िासलम िुनु पने । 

➢ प्रत्येकमदिना पासलका स्िरमा माससक िठैक राखख असर्लेख र प्रतिवदेनमा छलफल 
पतछमार केन्त्रीय प्रणालीमा सूिना प्रववरि िनुइ पने । 

➢ बिसर्न्त्न तनकयािाि समय समयमा Data varifivation,RDQA र समन्त्वयात्मक 
अनुिमन िुनु पने । 

 

िासलका 54: स्वास््य सस्थािािप्राप्ि माससकप्रतिवेदनको अवस्था 
सस.न. प्रदेश/श्जल्ला माससकप्रतिवेदनको अवस्था(प्रतिशिमा) 
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उपरोक्ि िासलका अनुसार प्रत्येक मदिनामा  प्रत्येक स्वास््य सस्थाल े आफ्नो पासलकामा 
माससकप्रतिवेदन िुझाउनु पने र पासलकिरुले समयमै स्वास््य सिना ब्यवस्थापन प्रणलीको केदरय 
प्रणालीमा प्रबिरि िरर सक्न पने िुन्त्छ ।सूदरु पश्चिम प्रदेश सर्रका नौ विै श्जल्लािरुको प्रतिवेदन 
अवस्था िेदाइ कन्त्िनपुर र कैलाली श्जल्ला िािेक सिै श्जल्लािरुको प्रतिवेदन सय प्रतिसि रिेको 
देखखन्त्छ र्ने समग्र प्रदेशको प्रतिवेदन९९ प्रतिशि रिेको छ कैलाली र कंिनपुर मा नयााँ संस्थािरु 
सूिना ब्यिस्थापन मा समािेस र्यका कारणिाि सय प्रतिसि िुन नसकेको अवस्था रिेको छ।  

 

८.४.२ आपूनतष व्यवस्थापन 
 

परृठभुलम 

अत्यावचयक और्गि िथा कायइक्रमिि आवचयक आर्िमिरु एिं उपकरणिरु प्रदेश 
स्वास््य आपूति इ व्यवस्थापन केन्त्र  ,िनिढी िाि सुदरु पश्चिम प्रदेशका सिै श्जल्लािरु 
सम्म पुयाइउन र स्वास््य सेवािरु समयमानै पाउन र्न्त्ने ध्येय न ैआपूति इ व्यवस्थापन को 

समग्र नीति िो  .संतिय सरकारको स्वास््य नीतिको उदेचयिरु प्र ँाश्प्ि िनइ सिाउ 
पुयाइउने उदेचय नै आपूति इ व्यवथापन केन्त्र को रिेको छ स्वास््य सेवा लाई प्रर्ाब्कारी 
िनाउन अत्यावचयक और्गि र स्वाच्य उपकरणिरु एवं कायइक्रमिि िस्िुिरुलाई 
औगित्यपूणइ आपूति इ िनुइ नै यसको मुखय कायइ िो।स्वास््य  सम्िश्न्त्ि कायइक्रमिरु 
प्रर्ािकारी िनाउन िय िररएका उदेचय प्राश्प्ि िनइ यस केन्त्रमा और्गिजन्त्य 
मालसमानिरू प्रयाप्ि मारामा िुनुपदइछ दठक िररकाले असर्लेख व्यवथापन र एल एम 
आर् एस प्रतििेदन समयमा नै दठक िररकाले िुनु नै आपूति इ व्यवथापन िो स्वास््य 
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कायाइलयको माि वमोश्जम प्याककंि र ररप्याककंि िरर समयमा नै और्गि स्वाच्य 
उपकरण खोप लिायिका स्वाच्य सामग्रीको आपूति इ िनुइ नै आपूति इ व्यवथापन िो । 
 

उरे्दचय  

यस केन्त्रको मुखय उदेचय तनयसमि िथा आकश्स्मक और्िी खाररद िरर सुरक्षिि 
र्ण्डारण िरर माि प्रणालीमा आिाररि माि को आिारमा आपूति इ िनुइ रिेको छ साथै िर्इ 
र्रर नै स्वाच्य संस्थािरुमा अत्यावचयक और्िी, कायइक्रमिि सरसामान िथा उपकरण 
िर्इ र्री उपलब्ि िराउने रिेको छ। 
 

 

 

आपूनतष ब्यवस्थापन  को लक्ष्यहरु  

१. Web Based Inventory तनरन्त्िर संिालन िरर स्वास्थ संस्था स्िर सम्म ववस्िारमा 
सियोि िने  

२. आपूतिइ ब्यवस्थापन  मा कमइिारी को िमिा अर्ीिदृ्गि  िनइ सियोि िने  

३. और्िी उपलब्ििा शि प्रतिशि िराउन सियोि िने  

 

एल एम आइ एस प्रनतवरे्दनको अवस्था  

 

िासलका 55: LMIS प्रतिवेदनको अवस्था 

SN District 
1st 

Quarterly 
2nd 

Quarterly 
3rd 

Quarterly 
4th 

Quaterly 
Total 

1 Darchula (41)  93 93 88 79 88.25% 

2 Kanchanpur (25)  91 82 73 82 82 

3 Baitadi (69)  94 91 90 93 92 

4 Achham (79)  99 83 93 93 92 

5 Dadeldhura (26)  96 81 85 88 87.5 

6 Bajura (30)  55 76 86 66 70.75 

7 Bajhang (49)  90 96 98 100 96 

8 Doti (55)  92 90 90 88 90 

9 Kailali (42)  86 86 82 93 86.75 

10 Sudur Paschim 90.44 87.5 89.22 88.97 89.03 
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प्रमूख और्धी साधनहरुको उपलब्धता  

िासलका 56: प्रमूख और्िी/सािनिरुको उपलब्ििा प्रतिशि 

और्धी/साधनहरु 2073-74 2074-75 2075-76 

Condom 96 96 94 

Dipo 98 98 92 

Pills 97 97 92 

ORS 94 98 90 

Amoxy 125 Dt 95 92 85 

Vit A 92 94 96 

Iron 94 93 96 

 

समस्याहरु /वाधाहरु र सुझाब  

१  .अपयाइप्ि वजेि –  और्गि िथा उपकरण खररदमा - संि/प्रदेश वाि आिामी वर्इको 
वजेिमा पुनाः वविार िरर वजेि वढाउनु पने  

२  .खररद ,प्रिेपण एवं पररमाण तनिाइरण र आपूति इ व्यवस्थापन  ,सूिना प्रणाली सम्िश्न्त्ि 
िमिामा कसम- कारका िासलमको व्यवचथा िुनुपनेप्रदेश स्िरमा यस प्र  

३  .म्याद िुजे्रका और्गि साथै फोिोर व्यवस्थापन िथा सललाम प्रकक्रयाको समस्या  

- प्रदेश सर्रका सिै संस्थािरुमा यस्िा सामग्रीिरुको उगिि व्यवस्थापनको िासलम िथा  
िजेिको ब्यिस्थापन िुनुपने 
४ .HMIS Tools/LMIS Tools को समस्या - यसको व्यवस्थापनको लागि समयमा सप्लाई 
अथवा खररद का लािी उगिि वजेिको व्यवस्था िुनुपने एवं LMIS ररपोिइ लाई DHIS-2 मा 
एकककृि िने  

५  .औसगि िथा उपकरणिरुको िढ्दो माि  

-यसको समािानको लािी सम्िश्न्त्िि तनकाय संि िजेिकोलागि अनुरोि िनुइ पने  

६.कमइिारी दरिन्त्दीको  समस्या -समयमानै ओ एम एन सवे िरर कमइिारी दरिन्त्दी 
समलान िनुइपन े

७.स्िोर कीपर को समस्या -प्रिेक श्जल्ला िथा अस्पिालिरु एिम पासलका सम्म फामेसी 
समुिको स्िोर कीपर को अििारणा अतिसानुइपने 
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८.५. स्वास््य ्नशश्क्त 
सुदरूपश्चिम प्रदेशमा स्वास््य जनशश्क्िको िड्कारो आर्ाव देखखएको छ । संतियिा कायाइन्त्वनको 
सन्त्दर्इमा कमइिारी/स्वास््यकमी समायोजन प्रकक्रया िंुगिनसकेकोल ेस्वास््य जनशश्क्िको ि्यांक 
एककन िनइ कदठन छ ।दईु दशक पदिलेको तनिाइरण िररएको स्वास््य जनशश्क्िकोदरिन्त्दी 
आफैमा िढ्दो जनसंखयाले िदाइ समयसपेि छैन । त्यसमा पतन गिककत्सक र नसइको दरिन्त्दी र 
स्थायी पदपुुिीको अनुपाि िेने िो र्ने पदपूतिइ एकदमै न्त्यून छ । 

यस प्रदेशका ४ विा स्थानीय तनकायका अस्पिालिरु, २ विा प्रदेश अस्पिालिरु(सेिी प्रादेसशक 
अस्पिाल र मिाकाली अस्पिाल), ६ विा श्जल्ला अस्पिालिरु, डडेल्िुरा अस्पिाल र अछाममा 
संिासलि ियलपािा अस्पिाल िरी जम्मा १४ विा अस्पिालिरुको स्वास््य जनशश्क्िको अवस्था 
बिचलेरण िदाइगिककत्सकको दरिन्त्दी मध्ये ६९ प्रतिशि पदिरु ररक्ि देखखए। िथापी करार र अन्त्य 
स्रोििाि उपलब्ि जनशश्क्ििाि स्वास््य सेवालाई जसोिसो िातनएको छ ।बिशेर्ज्ञ गिककत्सकको 
दरिन्त्दी अनुसारको पदपूतिइ अझ न्त्यून छ । त्यसिैरी स्िाफ नसइको दरिन्त्दी मध्ये ४२ प्रतिशि 
स्थायी पदपूतिइ िुन सकेको छैन । 

सामाश्जक ववकास मन्त्रालय अन्त्ििइि नीति, कानून, मापदण्ड, योजना र जन स्वास््य मिाशाखा 
र अस्पिाल बिकास िथा गिककत्सा सेवा मिाशाखामा ७ जनाको दरिन्त्दी रिेकोमा ४ विा पदिरु 
ररक्ि छन ्र्ने स्वास््य तनदेशनालयको३२ जानाको दरिन्त्दीमा ५० प्रतिशि  विा पदिरु ररक्ि 
छन।् 

 

जनशश्क्ि दरिन्त्दी पदपूतिइ ररक्ि 
ररक्िप्रतिश

ि 
अन्त्यस्रोि 

जम्माउपलब्ि
िा 

गिककत्सक १३४ ४१ ९३ ६९.४ ५८ ९९ 

स्िाफनसइ १२९ ७५ ५४ ४१.९ ४९ १२४ 

िे.अ./सस.अिेि ४७ ३८ ९ १९ १७ ५५ 

रेडडयोग्राफर / डाकइ  
रूम अससस्िेन्त्ि 

१८ १६ २ ११ ३ १९ 

अिेि ३९ ३१ ८ २०.५ ३९ ७० 

अनमी ५५ ४७ ८ १४.५ ५८ १०५ 

ल्याि 
िेश्क्नससयन/अससस्िे
न्त्ि 

३२ २३ ९ २८.१ २१ ४४ 
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८.६ वविीय ब्यबस्थापन 
 

आ .व २०७५/ ७६ को ववत्तीय अवस्था 

क्र .स.  अनुर्दान  ववननयोश््त 
ब्ेट  

खिष ब्टे  खिष प्रनतशत  

१ 
संतिय सरकारिाि प्राप्ि 
ससिइ िालु 

१७४७८४५०० १३७८७११८८।६० ७८.८८ 

२ 
संतिय सरकारिाि प्राप्ि 
ववशेर् अनुदान िालु 

१२०००००० १००००००० ८३.३३ 

३ 
संतिय सरकारिाि प्राप्ि 
ववशेर् अनुदान पुश्जिि 

२५७०००००० १२२७०३६७१ ४७.७४ 

४ 
संतिय सरकारिाि प्राप्ि 
ससिइ िालु 

४२०००० ४२०००० १०० 

५ 

प्रदेश सरकारिाि प्राप्ि  
समातनकरण अनुदान 
िालु 

४१५५०००० २२९७५८५५ ५५.३० 

६ 
प्रदेश सरकारिाि प्राप्ि  
राजचव िालु 

१५३२०००० १२१३०१७९ ८९.१८ 

७ 

प्रदेश सरकारिाि प्राप्ि  
समातनकरण अनुदान 
पुश्जिि 

५००००० ४९९६२० ९९.९२ 

८ प्रदेश सरकार िालु २३०००० २२९९५३ ९९.९८ 
 

्म्मा ५०१८०४५०० ३०६८३०४६६।६० ६१.१५ 

 

समस्या तथा िुनौतीहरु (Issues & Challenges) 
• लेखा समूिका कमइिारीिरुको एक वर्इ नपुग्दै िुने सरुवाले िदाइ ववत्तीय 

ब्यिस्थापन िारो िुने िरेको  

• समयमा तनकासा र फुकुवा नआउदा िजेि फ्रीज जाने  

• िजेि को कमी (आमा सुरिा, पररवार तनयोजन लिायि अन्त्य स्वास््य कायइक्रम) 
• Financial Management Information System (tabucs) 

• सम्पति िााँडफााँड र िेरुजु व्यवस्थापन
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खण्ड ९ : स्थानीय िििरुिाि संिासलि स्वास््य िेरका 
नवीनिम कायइक्रमिरु 

सुदरूपश्चिम प्रदेश का बिसर्न्त्न स्थानीयिििरुले स्वास््य िेर मा नवीनिम कायइक्रमिरु िरु 
सञ्िालन िरेका छन ।प्रदेश स्िरीय िावर्इक समीिा मा िररएका प्रस्िुिीकरण को आिार मा 
नवीनिम अि अभ्यासिरु लाई िल उल्लखे िररएको छ । 
 

र्दािुषला 
• प्रयोिशाला सेवा ववस्िार िथा स्थापना 

• खण्डेचवरी स्वास््य िौकी,अवपदिमाल िा पा 
• पस्िी स्वास््य िौकी,मासलकाजुइन िा पा 

• नमुना स्वास््य िौकीको ववस्िार र व्यवस्थापन  
• दिककला स्वास््य िौकी 

 

डोटी 
ददपायल ससलिढी निरपासलका 

• दाङ र िािठािामा स्वास््य केन्त्र स्थापना िररएको र स्वास््य सशववर संिालन 

• VIA क्यायाम्प सिंालन , माईक्रोस्कोवपकक्याम्प संिालन 

• प्रसुतिपचिािकुखुरा र ध्यू वविरण  

• सवै स्वास््य संस्थािरुमा कम्प्युिर र ईन्त्िरनेि व्यवस्थापन 

• िडडकेदार िाउाँपासलकााःमस्वासे खाजा खिइ माससक ३०० र मस्वासे माससक सिंार खिइ 
२५०० 

सायल िाउपासलका 
• सुत्केरर मदिलालार्प्रोिोकलअनुसार िर्इजााँि िनेलाई रु ५०० पोर्ण र्त्ताददने िरेको 
• ल्याव सेवा संञ्िालन 

• ३ विा आिाररु्ि स्वास््य केन्त्र र २ विा सामुदायीक स्वास््यर्काई कायाइन्त्वयनिुदै 

पूववइिौकी िाउाँपासलका 
- सशववरिरु सिंालन 

- २ सामुदातयक स्वास््यर्काईस्थापना 
 

जोरायलिाउाँपासलका 
- २ विा सामुदातयक स्वास््यर्कार्को स्थापना 
- प्रत्येक स्वास््य संस्थामा ल्यापिप र वप्रन्त्िरको व्यिस्था 
- प्रत्येकANC र PNCजााँिमाआयोडडन नुनको व्यवस्था 

 के आर्इ ससिं िाउाँपासलका  

• िाउाँपासलकाको आफ्नै पिलमा मेडडकल अकफसर द्िारा स्वास््य पररिण सेवा सूिारु  

• ल्याव सेवा सुिारु 

• फामेसस सेवा सुिारु 
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• वविालयमा स्वास््य पररिण 

• संस्थािि प्रसुति र्एपतछ न्त्यानो कम्िल, पेन्त्िी, प्याड , आयो नुनवविरण । 
• X ray जडान 

• २ विा िगथइिं सेन्त्िरमा िायल लिार्एको  

• ल्याि सेवालाई तनरन्त्िर स्िर उन्त्निी िररदै अिो एनलार्जर िस्िान्त्िरण 

• स्थानीय िििाि थपदरु्नयााँमदिला स्वास््य स्वयम सेववकातनयुश्क्ि 

िोििान िाउाँपासलका 
• एकीकृि िुम्िी सशववर संिालनमा २८६ जनामदिलापुरुर् बिरामीलार्ाश्न्त्विर्एका 
• थप २ विा सामुदातयक स्वास््य र्इकार्इ संिालन िथा व्यवस्थापन (वडा न ४ र ५ मा ) 

अछाम 

• पोर्ण मैरी वाडइ िोर्णा साफेविर वाडइ न १ र ६ 

 

कैलाली 
• कक्रयाकलापःः नेपालमै सि ैर्न्त्दापदिला मेरो िािालाई गिठ्ठीमाफइ ि स्वास््य सेवामा 

पररवारका सिै सदस्यिरुको सिर्ािीिा िढाउन सफल, िालप्राय सिै पासलकाले आत्मसाथ 
िरी प्रीन्त्ि िरेर १००० ददनकाआमािथािुवािरु माफइ ि बििरण।  

• कहाःपासलकाको  आगथक सियोिमा स्वास््यसंस्थािरुमािर्इजाि िनइ आउने आमािथा 
संिै सलएर आउने िुवािरुलाई बििरण िरेको ।  

• कृयाकलापःः समूदाय स्वास््यप्राप्िांङ्ि िँोडइ कायइक्रम 

o कहाः स्वास््य संस्थािरुमा 
• कृयाकलापःः िुणस्िररय स्वास््यकालािीआप्नै पिल“साथ”कायइक्रम 

o कहाःस्वास््यआमा समुिमा 
बैतडी 
पािन निरपासलका  

• अ।न।सम। द्वारा िरमै सुत्केरी जााँि  

• स्वास््य संस्थािरुमा कम्प्युिर, वप्रन्त्िर, सोलार वविरण  

दशरथिन्त्द निरपासलका  

• झुलािाि नाकामा Help desk स्थापना िरेको 
• सुत्केरी लाई उपमेयरको कोसेली (रु २००० थप ) 

डडलाशैतन िाउपासलका  

• पोर्ण नमुना िोल कायइक्रम संिालन  

दोिड़ाकेदार िाउपासलका  

• पूणइ संस्थािि सुत्केरी वडा िोर्णा  

• पंिेचवर िाउपासलका  

• स्थानीय िि िाि प्रयोिशाला सेवा संिालन  

मेलौली निरपासलका  

• सिै संस्थािरुमा र्न्त्िरनेि जडान 
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• सिै संस्थािरु िाि  Online data entry 

पुिौडी निरपासलका  

• निर स्िरीय माि ृसशशु स्वास््य आकश्स्मक सियोि कोर् संिालन 

• सुत्केरी लाई उपमेयरको कोसेली  

• िरमा िुने सुत्केरी शुन्त्य वडा िोर्णा (वडा न ७)  

• ककशोरीिरुलाई Sanitary pad वविरण   

सशवनाथ िाउपासलका  

• पूणइ संस्थािि सुत्केरीयुक्ि वडा िोर्णा (वडा न ३) 

सुनाइया िाउपासलका  

• स्वास््य संस्थािरुमा प्रयोिशालाको ववस्िार  

• स्वास््य संस्थािरुिाि Online data entry 

ससिास िाउपासलका  

• मदिला संि उपाध्यि कायइक्रम  

 

बा्ुरा 
• प्रोिोकल अनुसार सुत्केरी जाि िरे वापि खाजा खिइ रु २०० का दरले िजिे व्यिस्थापन 

िरेको  

• ग्रासमण अल्िासाउण्ड कायइकमइ संिालन िनइ अल्िासाउण्ड  मेसशन व्यिस्थापन िरेको  

• मदिला स्वास््य स्वम सेववकािरुलाई माससक स्वरुप खाजा खिइ वापि रु ५०० का दरले 
िजेि व्यिस्थापन िरेको  

• HIV/AIDS पीडडिलाई उपिार िनइ यािायाि िथा र्रण पोर्ण खिइ रु ३००० प्रति ब्यश्क्ि 
का दरले व्यिस्थापन िरेको  

• कुपोवर्ि िालिासलका पिालिाई  OTC Center मा पठाए वापि मस्वास्वंसेिरुलाईरु १०० 
प्रति केसका दरले िजिे ब्यिस्थापन िरेको  

• बिरामी,िर्इविी,सुत्केरीलाई स्वास््य संस्था सम्म पुयाइउन स्िेिर का लागि िजेिको 
व्यिस्थापन  िरेको  

• सुरक्षिि िर्इपिन सेवामा पिुिका लागि स्वास््य संस्थािरुमा र म।स्वा।स्वं से।िरुलाई  

Pregnancy Test Card को व्यिस्थापन िरेको  

• पररवार स्वास््य कायइकमइको असर्लखे िथा प्रतििेदन ब्यिश्स्थि िनइ र्ोमइ फमिे छपाई 
को व्यिस्थापन िरेको  

• पासलका स्िरीय स्वास््य ससं्थािरुको माससक प्रिति ससमिा िनइका लागि िजेिको 
व्यिस्थापन िरेको  

• नससइङ कमइिारीिरुलाई जोखखम र्त्ताको व्यिस्थापन िरेको । 

• ववसर्न्त्न संि संस्थािरू संि समन्त्वय िरर ववसर्न्त्न स्थानिरूमा सशववर संिालन िरेको । 

• आिाररु्ि स्वास््य सेवा संिालनका लािी करारमा कमइिारीिरू र्नाइ िरेको । 

• ववसर्न्त्न स्वास््य  संस्थािरूमा ल्याव सेवाको ववस्िार िरेको । 

 

डडेलधुरा 
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नवदिुाइ िाउाँपासलका  

• पोर्ण िौिारी कायइक्रम 

• िर्इविी सम्मान कायइक्रम 

• िरिरमा स्वास््य सेवाको पिुाँि कायइक्रम 

• प्रयोिशाला सेवा सञ्िालन 

• फामेसी सेवा सञ्िालन 

र्ािेचवर िाउाँपासलका  

• ३ विा िााँउिर श्क्लतनकिाि दैतनक रुपमा सेवा प्रवाि 

• ३ विै स्वास््य िौकीिरुमा प्रयोिशाला सेवा सञ्िालन 

• ३ विै प्रसुति केन्त्रिरुमा सुत्केरी मदिलालाई खानाको समेि व्यवस्था 
• ४ पिक िर्इजााँि िने िर्इविीलाई २० अण्डा वविरण िथा संस्थामा सुत्केरी र्एका 

मदिलालाई अध्यिको कोसलेी कायइक्रम 

• ३ विा ववद्यालयमा vending mechine  जडान र Pad वविरण 

िन्त्यापिुरा िाउाँपासलका  

• सिै स्वास््य िौकीिरुमा सोलार जडान 

परशुराम निरपासलका 
• म स्वा स्वं से िरुलाई प्रति मदिना रु १००० प्रोत्सािनको व्यवस्था 

अमरिढी निरपासलका 
• साप्िादिक रुपमा स्वास््य िौकीिाि गिककत्सकीय सेवा प्रदान 

अजयमेरु िाउाँपासलका 
• १ िर्इजााँि, १ अण्डा, १ सािुन, १ िुथब्रस, १ िुथपेस्ि, १ आयोनुन िथा संस्थामा सुत्केरी िुने 

मदिलालाई ५ ककलो सलिो, १ ककलो िाईको घ्यु, १ जोनसन िेिी सेम्पु, िेल, सािुन वविरण 

आसलिाल िाउाँपासलका 
• प्रयोिशाला सेवा सञ्िालन 

• एम्िुलेन्त्स सेवा सञ्िालन 

कन्त्िनपुर 

• ददव्य िर्इ ससं्कार कायइक्रम 

• A comprehensive approach to school health 

 

 

 

 

 

 

 

 

नमुना स्वास््य पाललका घोर्णाका मापर्दण्डहरु लक्ष्यः २०२१ 
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लसन मापर्दण्ड प्रनतशत (%) 

१ स्वास््य संस्थामा स्वास््यकसमइको उपलब्ििा १०० 

२ स्वास््य संस्थामा और्गिकोउपलब्ििा १०० 

३ खोप पाएका िच्िािरु १०० 

४ िर्इवति जााँि र्एका मदिला १०० 

५ संस्थािि सुत्केरी १०० 

६ पररवार तनयोजन सेवा पाएका दम्पतििरु ६० 

७ स्थातनय िििरुले स्वास््य र सरसफार्इको लागि छुट्याएको रकम २५ 

८ िुिपान मुक्ि कायाइलय १०० 

९ सफा पानीको उपलब्ििा -कायाइलय, ववद्यालय, संस्था १०० 

१० सफा िपीको उपलब्ििा -कायाइलय, ववद्यालय, ससं्था १०० 

११ ककशोर ककशोरी उमेरमा वववाि िुने दम्पति ०० 

१२ खेल खले्ने व्यवस्था र्एका ववद्यालय १०० 

१३ िुाँवा रदिि िुलो प्रयोि िने िरिरु १०० 

१४ कुपोवर्ि िच्िा -कडा कुपोवर्ि_ ०० 

१५ स्वास््य आमा समुिको सकक्रय सिर्ागििा र्एको १०० 

१६ आयोडडनयुक्ि नुनको प्रयोि िने िरिुरी १०० 
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खण्ड १० : ववकास साझेर्दारहरुद्धारा सांिाललत कायषक्रम 

कायष क्षेर गत आ.व. का मुयय कायषहरु भौगोललक 
उपश्स्थनत 

लक्षक्षत बगष सम्पकष  ब्यश्क्त 

ववचव स्वास््य सांगठन(WHO)  

खोपद्वारा 
रोकथाम 
गनष सककने 
रोगका लाचग 
कायषक्रम 

 

आपतकालीन 
स्वास््य 

• नेपाल सरकार र माििि का तनकायलाई पोसलयो उन्त्मुलन, नवासशशु िनुरिंकार तनवारण, जे. र्. र रुिेला 
तनयन्त्रण, दादरुा तनवारण ददिो िने कायइमा  प्राबिगिक सियोि 

• खोप सम्िश्न्त्ि ग्लोिल, िेबरय नीति, रणनीति र कायइक्रमलाई राश्रिय खोप कायइक्रममा अनुसरण िथा 
ववकास िनइ प्राबिगिक सियोि िने  

• नयााँ िथा कम प्रयोि र्एका खोपिरु प्रारम्र् िनइ प्राबिगिक सियोि(fIPV, Rotavirus 

vaccine,HPV&others) 

• खोप माफइ ि रोकथाम िनइ सककने रोि िरुको तनिरानी  एिं  खोप पचिाि िुन ्सक्ने अवाश्न्त्छि ििना 
िारे अध्ययन का लागि स्वास््यकमीिरुको िमिा असर्िदृ्गि िने 

• तनयसमि खोप कायइक्रम, खोप असर्यान लिायिका खोप सम्िश्न्त्ि ितिबिगििरुमा प्राबिगिक सियोि िने 
• िुणस्िरीय खोप सेवा को लागि अनुिमन, ि्यांक बिचलेरण,रुजु र प्रमाणीकरणका लागि प्राबिगिक 

सियोि 

• प्रादेसशक स्वास््य आपिकालीन  कायइ संिालन केन्त्र (PHEOC) डोिी संिालनमा प्राबिगिक सियोि 

९ श्जल्ला का 
८८ विै पासलका 
सुदरुपश्चिम 
प्रदेश 

तनयसमि खोप: २ िर्इ 
मुतनका 
िालिासलकािरुप्रजनन 
िमिाका मदिलािरु 

पुरक खोप कायइक्रम: 
५िर्इ/१५िर्इ मुतनका 
िालिासलका 
सर्वपड़ी तनिरानी:  

AFP : १५ िर्इ मुतनका 
िालिासलका 
MR&JE:सिै उमेर समुि 

NNT:नवासशशु 
सिैप्रदेश 

कृरण कुमार देव  

प्रदेश स्वास््य 
अगिकृि 

9818806191 

deok@gmail.com 
 

डा. तनमेश खतिवडा 
9858421540 

khatiwadan@who.int 
 

डा. नििा र्ट्ि 

9858420024 

bhattan@who.int 

सांयुक्त रारिसांघीय बालकोर् (UNICEF)  

स्वास््य  • प्रदेश लिायि ९ विै श्जल्ला खोप र्ण्डारण केन्त्द्र्रमा Pre Effective Vaccine Management 

Assessment(प्रर्ावकारी खोपको व्यस्थापन) को आवचयकिा पदििान र सियोि 

• २० र्न्त्दा िढी श्जल्लाको खोप र्ण्डारण केन्त्र रvaccine sub store िरुमा Cold Chain Equipment 

िैिडीाः 
डडलासैतन 
िा.पा., 

ककशोरी, िर्इविी मदिला,  
स्िनपान िरार्रिेकक 
मदिला  

र्न्त्रकला िामांङ 

स्वास््य अगिकृि  

९८५८०८५५१४ 

iktamang@unicef.org 

mailto:deok@gmail.com
mailto:khatiwadan@who.int
mailto:bhattan@who.int
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कायष क्षेर गत आ.व. का मुयय कायषहरु भौगोललक 
उपश्स्थनत 

लक्षक्षत बगष सम्पकष  ब्यश्क्त 

Optimization Platform (CCEOP) को लािी readiness assessment िररयको (Expansion ४८ स्वास््य 
संस्था मा र extension- ६ स्वास््य संस्था मा) 

• स्थानीय स्िरमा माि,ृिाल स्वास््य, िथा नवसशशु िेरको योजना अन्त्ििइिका कायइक्रमको िजेि 
ववतनयोजनका लािी पैरवव िरर रु ८,१००,००० ववतनयोजन र्एको (जय पृ् िी निर पासलका िझाङ रु 
४४,००,००० र िडडमासलका निर पासलका, िाजुरा रु ३,७००,०००) 

• ववसर्न्त्न िासलम, कोगिङ्ि िथा प्राववगिक सियोि माफइ ि स्वास्थयकमीिरुको िमिा असर्वदृ्िी 
(एम.एन.एि अपडेि,स्वा. स.  फोिोर मैला व्यवस्थापन, Kangaroo Mother Care, खोपको सुक्ष्म 
योजना िथा प्रर्ावकारी खोपको व्यस्थापन) 

• पासलका स्िरमा माि ृिथा नवसशशु  िथा ककशोर ककशोरीको स्वास्थय सम्िश्न्त्ि ि्यमा आिाररि 
योजना िथा िजेि िजुइमा िोरठी  समपन्त्न (दशरथिन्त्द न.पा. , जयपृ् वी न.पा., िडीमासलका न.पा) 

दशरथिन्त्द 
न.पा.  

िझाङाः 
जयपृ् वी न.पा.   

िाजुरााः 
िडीमासलका 
न.पा.   

५ िर्इ मूनीका 
िालिासलकािरु 

पोर्ण  • सााँफेििर निरपासलकाको वडा न १ र ६ लाई  पोर्ण मैरी स्थानीय शासन अन्त्ििइि पोर्ण मैरी वडा 
िोर्णा िनइका लािी प्राववगिक सियोि िररएको 

• स्थानीय स्िरमा ििुिेरीय पोर्ण योजना अन्त्ििइिका कायइक्रमको िजेि ववतनयोजनका लागि पैरवव 
िरर ववसर्न्त्न स्थानीय स्िरमा रु ३३,७५९,२७५ ववतनयोजन र्एको 

• ववसर्न्त्न कायाइलय िथा सावइजतनक स्थानमा िरर ७२ स्िनपान किको स्थापनाका लागि सियोि 

• तनरन्त्िर पैरवव र संलिन्त्िाले प्रत्येक पासलाकाले पोर्ण मैरी पासलका िनाउने प्रतिवद्ििा जादिर 
िररएको 

अछाम, िाजुरा, 
डोिी, िैिडी, 
िझाङ, डडेलिुरा, 
कञ्िनपुर 

ककशोरी, िर्इविी मदिला, 
स्िनपान िरार्रिेकक 
मदिला िथा ५ िर्इ मूनीका 
िालिासलकािरु 

प्रकाश िन्त्र जोशी  

पोर्ण अगिकृि  

९८५८०८५५१ 

pcjoshi@unicef.org 

सांयुक्त रारिसांघीय ्नसांयया कोर् (UNFPA)  

स्वास््य क्षेरमा 
नननतगत 
सहयोग  

• प्रदेश स्वास््य प्रविइन रणनीति िनाऊन सियोि  

• पररवार योजना कायइक्रम अंििइि FP2020अन्त्िरारिीय प्रतििद्ििालाई प्रदेश मा contextualize िनइ 
सियोि 

प्ररे्दश स्तर  अरुण जोशी  

प.तन. प्राबिगिक 
सल्लािकार 



१३९ 

प्रदेश स्वास््य प्रतिवेदन -२०७५/७६ 
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लक्षक्षत बगष सम्पकष  ब्यश्क्त 

• प्रदेश मा स्वास््य िेर का बिसर्न्त्न तनति, रणनीति िथा  कायइ योजना िनाऊने कायइ मा 
आवचयकिा अनुरूप प्राबिगिक सियोि 

९८०१२४७८५३ 
arjoshi@unfpa.org 

पररवार यो्ना 
कायषक्रम 

 

स्वास््य 
आपूनतष 
ब्यबस्थापन 
प्रणाली सुदृढ 

• लामो समयावगिको प.तन. को सािनका लािी िमिा असर्वदृ्गि  

• सर्श्जदििं सेवा प्रवािक द्वारासेवा प्रवाि (िाजुरा, िैिडी, अछाम) 

• प. तन. र खोप सेवा श्क्लतनक को एकीकरण (िझांि र िैिडी) 
• प. तन. का लािी सुक्ष्म योजना तनमाइण 

• आिारर्ूि स्वास््य सामग्री ब्यािस्थापन सम्िन्त्िी िमिा असर्वदृ्गि िालीम 

अछाम िझांि 
िाजुरा िैिडी र 
प्रदेश स्िर 

प्रजनन उमेर का 
दम्पतििरू 

प्रदेश सरकार 

स्वास््य कमी  

स्वास््य संस्था  

 

बहृत ्यौननकता 
लशक्षा 

• स्कुल माफइ ि ककशोरककशोरीमैरी सुिना केन्त्रको सुगरदढकरण 

• यौतनकिा सशिाको सिेिीकरण 

• नीतििि सुिार िथा लिानीका लागि पैरवी 

अछाम िझांि 
िाजुरा िैिडी र 
प्रदेश स्िर 

ककशोर ककशोरी  नील कंठ िौिम  

प्रजनन स्वास्थ 
प्राबिगिक अगिकृि 

९८०१७१३२०२ 

gautam@unfpa.org ककशोरककशोरी 
यौन तथा 
प्र्नन 
स्वास््य 

ककशोरककशोरी यौन िथा प्रजनन स्वास््य सेवाको सुदृदढकरण- 
• सेवा ववस्िार िथा संस्था प्रमाणीकरण 

• पैरवी र िमिा ववकास 

• सामाश्जक आगथइक सीप ववकास सम्िश्न्त्ि प्याकेजको कायाइन्त्वयन 

• िाल बििाि न्त्यूनीकरण सम्िश्न्त्ि कायइक्रम 

लैंचगक हहांसा 
मा स्वास््य 
क्षेर प्रनतकायष 

लैंगिक िथा यौतनक दिसंा न्त्यूनीकरणका लागि कायइक्रम 

• िमिा ववकास 

• मनोसामाश्जक परामशइ 

अछाम, िझांि 
िाजुरा िैिडी र 
प्रदेश स्िर 

ककशोर ककशोरी  

र मदिला 
 

mailto:arjoshi@unfpa.org
mailto:gautam@unfpa.org
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लक्षक्षत बगष सम्पकष  ब्यश्क्त 

• सामाश्जक पररिालन 

बबपर्द मा 
प्र्नन 
स्वास््य  

• िमिा ववकास 

• सामग्रीको र्ण्डारण (डडश्ग्निी ककि, ककशोरककशोरी ककि, मदिला मैरी आवास, प्रजनन स्वास््य ककि) 
प्रजनन उमेर मदिला िथा 
ककशोरीिरु  

स्वास््य कमी  

 

सेभ र्द चिल्रेन(Save the Children-Global Fund)  

एि.आई.भी.र 
एड्स 

• ART केन्त्र, स्वास््य संस्थािरु एवं एि.आई.र्ी.िेरमा कायइरि साझेदार संस्थािरुलाई आवचयक 
प्राववगिक सियोि;एि.आई.र्ी.कायइक्रमको तनयसमि अनुिमन िथा सुपररवेिण र ि्याङ्कको 
िुणस्िर सुतनश्चिििा; साझेदार संस्थािरुद्वारालक्षिि समुििरुमाएि.आई.र्ी.परीिण,जोखखम 
न्त्यूतनकरण र एि.आई.र्ी.संक्रमीििरुलाई उपिार िथा िेरिाि र स्यािार;  स्वास््यकमीिरुलाई 
PMTCT िासलमको लागि प्राववगिक सियोि 

प्रदेश र्ररका ९ 
श्जल्ला र ८८ 
पासलका 

- एि.आई.र्ी.संक्रमीि 

- सुईद्वारा लािुपदाथइ 
प्रयोिकिाइिरु 

- पुरुर् समसलङ्िी, पुरुर् 
यौनकमी िथा िेस्रो 
सलङ्िी 
- एि.आई.र्ी.संक्रमीि 
िालिासलकािरु 

तनराजन खड्का  

िरररि कायइक्रम 
संयोजक 
9851196382 

nirajan.khadka@save
thechildren.org 
 

mailto:nirajan.khadka@savethechildren.org
mailto:nirajan.khadka@savethechildren.org
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लक्षक्षत बगष सम्पकष  ब्यश्क्त 

क्षयरोग  • सकक्रय जांिपड्िाल (सम्पकइ  परीिण, फास्ि रणनीति, सीमानाकामाियरोिपरीिण, 
िालिासलकािरुमाियरोिपरीिण); िाल ियरोिव्यवस्थापन; खकार ढुवानी कायइक्रम 

- ियरोिी र पररवारका 
सदस्यिरु  

- ियरोिको लागि 
जोखखममा रिेको 
जनसंखया (मौसमी 
कामदारिरु, ससघ्र िथा 
अति ससघ्र कुपोवर्ि 
िालिासलकािरु ) 

प्रकाश लेखक 

कायइक्रम संयोजक 

९८४८७७०१३८  

prakash.lekhak@save
thechildren.org 
 

औलो  • औलो सकक्रय खोजपड्िालकायइक्रम; स्वास््य संस्थािरुलाई आवचयक प्राबिगिक सियोि; औलो 
मिामारी ब्यिस्थापन; ककिनासक झुल बििरण (िर्इवति मदिला िया लक्षिि िेर); एन्त्िोमोलोगिकल 
सर् े

- औलो बिरामी 
- औलो प्रर्ाववििेरका 
िाससन्त्दािरु  

- औलौ प्रर्ाववििेरका 
िर्इवति मदिलािरु 

 

श््. आई. ्ेड. (GIZ)   

स्वास््य बिमा 
िथा िुणस्िर 
सुिार 

• बिमा व्यवस्थापन सूिना प्रणाली कैलाली स्वास््य बिमा िोडइ सुिास नेपाल,  

प्राबिगिक 
सल्लािकार98437659
32, 
subash.nepal@giz.de 

 

मिेश जोशी  

ककशोरककशोरी 
स्वास््य िथा 
ववकास 

• मदिनावारी स्वास््य प्रविइन िोदावरी 
निरपासलका 

िोदावरी निरपासलकाका 
६-१२ किामा अध्यनरि 
ककशोरककशोरी 

mailto:prakash.lekhak@savethechildren.org
mailto:prakash.lekhak@savethechildren.org
mailto:subash.nepal@giz.de
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स्वास््य िेरमा 
सुशासन 
प्रवइिन: 

संिीयिा िथा 
शिरी स्वास््य 

• स्वास््य संस्था संिालन िथा व्यवस्थापन ससमति िासलम 

• ि्यमा आिाररि योजना िजुइमा िासलम 

• सावइजतनक खररद िथा आपूतिइ सम्िश्न्त्ि िासलम 

• स्वास््यजन्त्य फोिोरमैलाको संस्थािि परीिण 

• प्रदेश स्िरीय स्वास््यजन्त्य फोिोरमैला व्यवस्थापन रणनीति  

• िोदावरी निरपासलका-स्िरीय स्वास््यजन्त्य फोिोरमैला व्यवस्थापन रणनीति  

• िोदावरी निरपासलका-निर स्वास््य नीति 

• िोदावरी निरपासलका- एकककृि योजना िजुइमा  

िोदावरी 
निरपासलका, 
िनिदढ उप–

मिा 
निरपासलका 

सामाश्जक ववकास 
मन्त्रालय, िोदावरी 
निरपासलका, िनिदढ उप–

मिा निरपासलका 

प्राबिगिक सल्लािकार 

९८५११९२७६८ 

mahesh.joshi@giz.de 

 

स्वास््य सुिना 
प्रणालीको 
डीश्जिलाईजेस
न 

• DHIS2 िासलम 

• ल्यापिप िथा र्न्त्िरनेि सियोि 

कैलाली सिै स्वास््य संस्थािरु 
िथा स्थानीय सरकार 

 

सुआहारा कायषक्रम   

स्वास््य िथा 
पोर्ण 

िरिुरी स्िर: 
• १००० ददनका िरिुरीको पदििान, िरर्ेि र पोर्ण परामशइ,  
• पोर्ण श्स्थति पत्ता लिाई, परामशइ िथा प्रेर्ण िने,र्श्न्त्छन आमा िथा पुस म्यासेज  

• स्वस्थ िर र करेशावारी प्रिइद्िनका लािी र्ेि िथा  परामशइ 
समुदाय स्िर:  

• स्थातनय पोवर्ला खाध्य िस्िुको प्रदशनी र प्रिइद्िन, श्जवनका मित्वपुणइ अवसरिरु मनाउने, स्वास््य 
आमा समुिको िैठकमा प्राबिगिक सियोि  

• म. स्वा. स्वयम सेबिका लाई िासलम िथा स्थलिि िमिा असर्िदृ्गि 

सुदरु पश्चिम 
प्रदेशका ९ 
श्जल्ला र सिै 
८८ विै 
स्थातनय िििरु 

१००० ददनका आमा िथा 
२ िर्इ सम्मका 
िालिासलका िथा 
ककसोरीिरु   

लोकेन्त्र थापा,  

कायइक्रम संयोजक 
9858423337 
Lthapa@hki.org 

mailto:mahesh.joshi@giz.de


१४३ 

प्रदेश स्वास््य प्रतिवेदन -२०७५/७६ 

कायष क्षेर गत आ.व. का मुयय कायषहरु भौगोललक 
उपश्स्थनत 

लक्षक्षत बगष सम्पकष  ब्यश्क्त 

• िुणस्िररय स्वास््य सेवाका लािी “साथ”कायइक्रममा सियोि र समुदाय स्िरको योजना िजुइमा मा 
सियोि। 

• स्थातनय पोवर्ला खाध्य िस्िुको प्रदशनी र प्रिइद्िन, श्जवनका मित्वपुणइ अवसरिरु मनाउने, स्वास््य 
आमा समुिको िैठकमा प्राबिगिक सियोि  

• म. स्वा. स्वयम सेबिका लाई िासलम िथा स्थलिि िमिा असर्िदृ्गि  

• िुणस्िररय स्वास््य सेवाका लािी “साथ”कायइक्रममा सियोि र समुदाय स्िरको योजना िजुइमा मा 
सियोि। 

संस्था स्िर 

• सेवा प्रदायकको िमिा असर्िदृ्गि िासलम िथा स्थलिि िमिा असर्िदृ्गि र सामाग्री सियोि  

• पोर्ण सम्िन्त्िी सुिकिरुको रुिीन डािा क्वासलिी सेल्फ एसससमेन्त्ि र अनुिमन ।  

• स्वास््य संस्था र्ेि िथा एसससमेन्त्ि िुणस्िररय स्वास््य सेवाका लािी CHBS कायइक्रम । 

• पोर्ण ससमतििरुको िठन िथा तनयसमि िैठकका लािी प्रबिगिक सियोि, स्वास््य िथा पोर्णको 
िेरमा िजेि बितनयोजनका लािी ििस, पैरबि िथा तनति तनइमाण र योजना िजुइमामा प्राबिगिक 
सियोि  

• पोर्णमैरी, पुणइ सरसफाई, खुला ददशामुक्ि समदाय िोर्णका लािी पैरिी िथा प्राबिगिक सियोि  

• पोर्ण सुिारका लािी सािइजतनक तनश्ज साझेदारी 

वप. एस. आई. (PSI Nepal) मदिला स्वास््य पररयोजन  

पररवार योजना 
र सुरक्षिि 
िर्इपिन 

सरकारी र तनश्ज िेर संि: 
• आिारर्ुि आयु. सी. डी. , र्म्पलान्त्ि र सुरक्षिि िर्इपिन (MA) िासलम 

• प. तन. र सुरक्षिि िर्इपिन सम्िश्न्त्ि आमा समुि, म.स्वा. स्व. से. र व्यवस्थापन ससमति लाई 
असर्मुखीकरण 

कैलाली : (११ 
िा. पा. / न. 
पा.) 
कंिनपुर : (११ 

१५ देखख ४९ प्रजनन उमेर 
समुिका मदिला 

सन्त्िोर् मििो  

पररयोजना प्रिन्त्िक 
9858034324 
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• आयु. सी. डी. र सुरक्षिि िर्इपिन सेवाका लागि स्थलिि अनुसशिण 

• सुरक्षिि िर्इपिन सेवाका लागि संस्था सुगिकृि 

• िासलम पचिाि सेवाप्रदायक सुगिकृि 

• प्रजनन उमेर समुिका मदिला संि प. तन. र सुरक्षिि िर्इपिन सम्िश्न्त्ि   र्लाकुसारी 
• प. तन. र सुरक्षिि िर्इपिन सम्िश्न्त्ि  युथ लक्षिि आसर्मुखखकरण 

िा. पा. / न. 
पा.) 
डोिी : (३ िा. 
पा. / न. पा.) 
अछाम (२ िा. 
पा. / न. पा.) 

एड्स हेल्थकेयर फाउन्त्डेसन नेपाल (AHF)  

एि. आई. भी. / 
एड्स 

• िरीि सेवाग्रािीका लागि सियोि प्रदान: यािायाि, प्रयोिशालापरीिण, और्गिर जदिल समस्या 
व्यवस्थापन 

• स्वास््य सेवा प्रदायकिरूको िमिा असर्िदृी र सेवाग्रािीका लागि सशिा सरिरू: 
सेवाग्रािीसशिारस्वास््यकमीलार् एिआईर्ीरोकथाम, परीिण, उपिार, िेरिाििारेसशिा सरिरू 

• ए. आर. िीि्यांकको दोिोरोपना ििाउन र्ौतिकि्यांकअडडि 

• समन्त्वय र िुणस्िरसुिार 

• समुदायमा आिाररि एिआईर्ी परीिण र नयााँ एि.आई.र्ी. पोश्जदिर् केसिरुको सलकेंज 

कैलाली: सेिी 
प्रादेसशकअस्पिा
लरिीकापुर 
अस्पिाल 

डोिी: श्जल्ला 
अस्पिाल 

एि. आई. र्ी. संक्रसमि मािव राज पन्त्ि  

िेरीय कायइक्रम 
संयोजक 
9851128811madha
b.pant@aidshealth.
org 

 

नेपाल प्र्नन ्स्याहार केन्त्र  

मदिनावारी 
स्वास््य 
सरसफाई िथा 
अगिकार 

• रेडडयो कायइक्रम मदिलाको समय द्वारामदिनावारी सम्िश्न्त्ि  जनिेिनामुलक सामग्रीिरुको 
प्रस्िुिीकरण िथा अन्त्य यस सम्िश्न्त्ि बिसर्न्त्न ितिबिगििरु 

• प्रदेश नं छाउपडी सम्िश्न्त्ि नीति िथा प्रथामा प्रर्ाि पाने मखुय व्यश्क्ित्विरुको पदििान 

• छाउपडी सम्िश्न्त्ि नीति को सर तनदेसशका ियार िनइ का लािी आवचयक ििृकायइ 
• मदिनावारी िथा छाउपडी प्रथाका   सवाल मा लािेका श्जज्ञासा िरुलाई सम्िोिन िनइका तनश्म्ि पैसा 

प्रदेश का 
सम्पूणइ श्जल्ला 
िथा स्थानीय 
िि 

• जनसमुदाय  

• बिद्ध्याथी 
• सरकारीतनकाय 

• मदिनावररको सवालमा 
काम िरररिेका 

जििािायइ उपाध्याय, 
9848094375,  

jagat@nfcc.org.np 
nfcc@mos.com.np 

mailto:madhab.pant@aidshealth.org
mailto:madhab.pant@aidshealth.org
mailto:madhab.pant@aidshealth.org


१४५ 

प्रदेश स्वास््य प्रतिवेदन -२०७५/७६ 

कायष क्षेर गत आ.व. का मुयय कायषहरु भौगोललक 
उपश्स्थनत 

लक्षक्षत बगष सम्पकष  ब्यश्क्त 

नलाग्ने िेसलफोन नम्िर को व्यवस्था िररएको छ (166001005228) बिसर्न्त्न  िैरसरकारी 
संस्था िरु 

्पाईगो, नेपाल  

लैङ्गिक 
दिसंामा 
स्वास््य िेरको 
र्ुसमका 

• स्वास््य सेवा प्रदायकिरुको िमिा असर्वदृ्गि  

• स्वास््य संस्थािरुको  सुदृदढकरण (एकद्िार संकि व्यवस्थापन केन्त्र र िेल्थ पोरििरु) 
• लैङ्गिक दिसंा सम्िन्त्िी कायइमुलक अनुसन्त्िान 

म.स्वा.स्वं.से, प्रिरी, न्त्यायीक ससमति, श्ज.स.स. सदस्यिरु र ककशोर 

• ककशोरीिरुलाई लैङ्गिक दिसंा सम्िन्त्िी असर्मुखखकरण 

• सियोिात्मक सुपररवेिण िथा  स्वास््य संस्थािरुको िुणस्िररय सेवामा असर्वदृ्गि । 

अछाम 

िाजुरा 
िैिडी 
िझाङ्ि 

• स्वास््य सेवा 
प्रदायकिरु 

• म.स्वा.स्वं.से. िरु 

• प्रिरी 
• न्त्यायीक ससमतिका 

सदस्यिरु 

• ककशोर ककशोरीिरु 

जोना र्ट्िाराई, 
पररयोजना प्रवन्त्िक, 
9841386269 
Jona.Bhattarai@jhpie
go.org 

मेडडक मोबाईल इांक  

मोवाईल 
स्वास््य  

डडेल्िुरा श्जल्लाका ७६ जना स्वास्थयकमी िथा ४७१ जना मदिला स्वास््य स्वयम सेववकािरुलाई 
मोिाईल स्वास््य सम्िन्त्िी िासलम  

कञ्िनपुर, 
िैिडी, िाजुरा र 
डडेल्िुरा 
श्जल्लाका सिै 
पासलका  

िर्इविी मदिला  समन िडूवाल 
9848753575min@m

edicmobile.org 

यूनाईटेड लमशन टू नेपाल  (UMN)  
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मात ृलशशु तथा 
बाल स्वास््य 

दि प्रसुतिकमी िासलम (SBA) मा सियोि 

प्रसुतिकेन्त्रिरुमा सामाग्री सियोि र सामान्त्य पुनइतनमाइण 

सकारात्मक सर्न्त्न व्यविारमा आिाररि पोर्ण कायइक्रम र िर्इविी मदिलािरुलाई पोर्ण सियोि  

तनदानात्मक सेवाको अनुिमन िथा समीिा  

आकश्स्मक कोर् पररिालनमा सियोि  

नवजाि सशशु िथा  िाल रोिको एकककृि व्यवस्थापन र त्यसको अनुिमन 

डोिी को सशखर 
न.पा. र 
जोरायल िा.पा. 
िझांिको सुमाइ 
र मरिा िा.पा. 

स्वास््यकमी, ५ िर्इ 
मुतनका िालिासलका,र  
िर्इविी मदिला 

लसलिा िौिरी, 
9848420260lalita.c

haudhary@umn.org.
np 

मानलसक 
स्वास््य 

स्वास््यकमीिरुलाई ५ ददने MhGAP िासलम र अनसार्ि कोगिङ 

स्वास््य संस्थािरुमा मानससक स्वास््य सम्िश्न्त्ि सेवा िथा और्गिको उपलब्ििा सुतनश्चिि िने 

मानससक स्वास््य पैरवी संजाल िठन र पररिालन  

आमा समुि पररिालन र जनिेिना असर्िदृ्गि 

डोिीको 
पुिीिौकी 
िा.पा. र 
सशखर न.पा., 
िझाङको 
थलारा, िुङ्िल 
र छबिस 
पागथर्रा 

मानससक समस्या र्एका 
ब्यश्क्ििरु र तिनीिरुको 
पररवार 

 

आई पास नेपाल (Ipas Nepal)  
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तनति िथा 
पैरवी सियोि 

सेवा ववस्िार, 

िुणस्िर, 

प्रावागिक िथा 
पररयोजना 
सियोि 

ररसिइ, 
मुल्याङ्कन 
िथा 
सुपररवेिण 

ककशोर ककशोरी 
मैरी सेवा िथा 
समुदाय 
संँंलग्निा 

• ३५ विा स्थानीय पासलकािरुमा सुरक्षिि िर्इपिन सेवा असर्मुखखकरण संिालन —पासलकािरुले िि 
आ.व.मा रु. ११,९१००० िजार रकम ववतनयोजन िरर स्वास््य संस्थािरुमा सेवा ववस्िार िने, 

िुणस्िर सुिारका कृयाकलापिरु, और्गि उपकरण खररद, समुदायमा जनिेिना िनइमा खिइ िरर 
सकेको 

• िार विा श्जल्लाका स्वास््य संस्थािरु मध्ये ६२ विा संस्थाका ९३ जना सेवा प्रदायकिरुिाि सेवा र् ै
रिेको, १२ जना सेवा प्रदायकिरुले प्रत्यि श्ल्कतनकल मेन्त्िररङ्ि सियोि पाएको 

• सुरक्षिि िर्इपिन सेवा प्रदान िने सिै स्वास््य संस्थािरुमा १२७ पिक कोप  ववगि माफइ ि िुणस्िर 
सुिारका कृयाकलापिरु संिालन,३६ विा संस्थािरुले अरुको सियोि ववना आफै कोप िैठक संिालन  

• िाजुरा श्जल्लाले िि वर्इ ४ लाख २० िजार र यस वर्इ ३ लाख िरावरको सुरक्षिि िर्इपिन सेवाको 
और्गि खररद िरेको 

• िि वर्इमा जम्मा ६२३२ जनाले सेवा सलएकोमा ८८.४% ले पररवार तनयोजन सेवा (१७.२% ले लामो 
अवगिको सािन) र २६.१५% लाई म.स्वा.से. ल ेप्रेर्ण िरेका छन ्

• साझेदार स्थातनय संस्थाका कमइिारी र संस्था सदस्यिरुलाई सुरक्षिि िर्इपिन सेवाको िमिा 
असर्वदृ्गि  

• सुरक्षिि िर्इपिन सेवा पचिाि कडा जदिलिा र्एमा उक्ि मदिलािरुलाई समयमा नै उगिि 
व्यवस्थापन र िुणस्िरीय प्रेर्ण प्रणालीमा िमिा असर्वदृ्गि र्एको 

अछाम 

डडेल्िुरा 
डोिी 
िाजुरा 

मदिला िथा ककशोरीिरु उपेन्त्र कंुवर 
9851241031 

एन.एल.आर. नेपाल  

कुरठरोि 
रोकथाम 
कायइक्रम 

• कुरठ प्रर्ाववि व्यश्क्ििरुको ि्यांक अध्यावगिक िथा संकलन 

• कैलाली, कञ्िनपुर र अछाम श्जल्लामा कुरठरोि रोकथामका लागि स्थानीय स्वास््यकमी िथा 
जनप्रतितनगििरुको सियोिमा  कुरठरोि रोकथाम कायइक्रम सञ्िालन । 

• ववसर्न्त्न प्रदेश स्िरका र श्जल्ला स्िरका कायइक्रमिरुमा कुरठरोि सम्िश्न्त्ि असर्मुखखकरण माफइ ि 

९ विै श्जल्ला 
र सवै पालीका 

कुरठ प्रर्ाववि व्यश्क्ििरु 
िथा पररवारिरु, समुदाय    

मुकेश पन्त्ि, सुदरू 
पश्चिम प्रदेश 
संयोजक,984190565
6,mukesh@nlrnepal.

org.np 
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स्थानीय स्िरमा यस सम्िश्न्त्ि जनिेिना फैलाउने 

समावेशी 
ववकास 

• वववादिि दम्पिी िथा सुनौलो िजार ददनका आमािरुलार् सन्त्देशमूलक शुर्कामना काडइ वविरण 

• िौरीिंिा न.पा, शुक्लाफािा न.पा, लालझाडी िा.पा र िेलडाडी िा.पा मा अपाङ्ििा र्एका 
व्यश्क्ििरुलार् पररिय पर वविरण कायइमा प्राववगिक सियोि  

• िौरीिंिा र शुक्लाफािा न.पा, लालझाडी र िेलडाडी िा.पा को पाश्र्व गिर तनमाइणमा सियोि 

• लालझाडी िा.पा र िलेडाडी िा.पा को पञ्ििवर्इय आवगिक योजना तनमाइणमा सियोि 

• स्थानीय स्िरमा अपाङ्ििा मैरी संरिना तनमाइणका लागि िथा उनीिरुको पिुिमा िदृ्गि 

• िौरीिंिा न.पा, शुक्लाफािा न.पा, लालझाडी िा.पा र िेलडाडी िा.पा मा वाडइ स्िरीय िथा पासलका 
स्िरीय अपाङ्ििा र्एका व्यश्क्ििरुको समुि िठनमा सियोि 

• ददिो ववकास लक्ष्य अनुरुप सन २०२२ सम्ममा पूणइ सरसफार् उन्त्मूख िा.पा, न.पा िनाउनका लागि 
पासलका स्िरमा छलफल िथा संयूत्त प्रस्िावना ियार पारी पेश िररएको 

• िौरीिंिा न.पा, शुक्लाफािा न.पा, लालझाडी िा.पा र िेलडाडी िा.पा को सुिना अध्यावगिक िनइका 
लागि सर्इर जडानको ियारी िथा जनशश्क्ििरुको व्यवस्थापन 

कैलाली 
(िौरीिंिा 
न.पा, िदइिोररया 
िा.पा, कैलारी 
िा.पा)  

कञ्िनपुर 
(शुक्लाफािा 
न.पा, लालझाडी 
िा.पा, िेलडाडी 
िा.पा) 

अपाङ्ििा र्एका 
व्यश्क्ििरु 

सुनौलो िजार ददनका 
आमािरु 

समग्र जनसंखया 

 

वल्र्ड सर्जन (World Vision)  

पोर्ण • सकरात्मक झुकािका लागि सामुदिक िुल्िो स ्९५७ जना कुपोवर्ि िच्िा( ६ मदिना देखख ३६ मदिना 
सम्मका) सकरात्मक झुकािका लागि सामुदिक िुल्िो १२ ददन असर्यान  कायइक्रममा समािेश र्एर 
८४२ जना को २०० िा्रम िौलमा िदृद ६४३ जना को ४०० िा्रम िौलमा िदृद । 

• स्वास््य आमा समुि र सियोिी समुि८,०५० जना िर्इविी,सुत्केरर मदिला संि आमा समुि माफइ ि 
आमाको पोर्ण, वालवासलकाको खानपान र रोिवाि विाउने साना िरमै िनइपने व्याविारमा छलफल 
िराई व्याविार पररविइनको लागि उत्पेर्ररि िरर पोर्णको अवस्था सुिार िनइ सियोि िरेको 

अछाम , डोदि 
र कैलाली 
श्जल्लाका  

 १० विा न. 
पा. 

१००० ददनका आमािरु 
साथै पररवारको तनणइयकिाइ 
÷िेरिािकिाइ 
५ वर्इ मुतनको 
वालवासलकािरु  

स्वास््य संस्था,  

िरी प्रसाद उपाध्याय, 
9849607766, 
hari_upadhyay@wvi

.org 
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लक्षक्षत बगष सम्पकष  ब्यश्क्त 

• िासलकामा  स्िास््य िालवासलकाको प्रतियोगििा९३४१ िालिासलकामा  स्िास््य िालवासलकाको 
प्रतियोगििा सिर्ािी र्ई वदृ्ति अनुिमन िरेको, जसिाि १७६ जना कुपोवर्ि िच्िा र ४ जना अति 
कुपोवर्ि िच्िा  पिा लिाई पोर्णको अवस्था सुिार िनइ कक्रयाकलाप सञ्िालन िरेको । 

• स्वस्थ वालवासलको प्रतिस्पिाइ 

िाउिर ककल्नीक, सिरी 
÷सामुदातयक  स्वास््य 
एकाई, वगथइङ सेन्त्िर   

स्वास््य प्रणसल 
सुदृदढकरण 

• Medical Equipment support: १४ विा वगथइङ सेन्त्िरकालागि, १५ विा सिरी स्वास््य श्क्लनीक र 
१२४ विा िाउ िर श्क्ल्नीकलाई आवचयकिा र मािमा आिाररि र्ई अत्यावचयक मेडडकल सामािी्र 
सियोि 

• ORC/CHU construction: १३ विा िाउिर श्क्लनीक तनमाइण िररएको साथै तनमाइण िररएको ६ 
विा िाउिर श्क्लनीकिरु  ि पा को सकक्रयिामा सामुदातयक स्वास््य एकाईमा पररणि र्ईसकेको    

• स्थानीय स्िरमा पैरवीका लािी मुदायमा आिाररि स्वास््य प्रवइद्िन कायइक्रम संञ्िालन िरेको 
• Wash in Health Facility: स्वास््य संस्थाका आवचयक खानेपानी व्यावस्थापनका लागि जम्मा ७ 

विा ) ५ . डोदि र ३ –अछाम) मा साना िििर्ि कअजझर् िरु सम्पन्त्न िररएको साथै उक्ि 
पररयोजनािाि कररव स्वास््य संस्था नश्जकका २८७ िरिुरीिरु लार्ाश्न्त्वि र्एको 

 १००० ददनका आमािरु 
साथै पररवारको तनणइयकिाइ 
÷िेरिािकिाइ 
५ वर्इ मुतनको 
वालवासलकािरु  

स्वास््य संस्था,  
िाउिर ककल्नीक, सिरी 
÷सामुदातयक  स्वास््य 
एकाई, वगथइङ सेन्त्िर   

 

व्यश्क्ििि 
िथा पाररवारीक  
सरसफार् 

• िाि िुने स्थानको तनमाइणस ्  ३६२४ जना िजार ददनका मदिलािरुको िरिुरीलाई िाि िुने स्थान 
(श्व्ाँल्िन ववको, िुिी,सावुन,ससमने्त्ि आिा वोरा र क्ष्ियल क्ििलम, स्थापना िरर सावुन पतनले िाि 
िुने व्यािार पररविइनका लगि सियोि 

   

d]/L :6f]K;\ O{G6/g]zgn, g]kfn  

पररवार 
तनयोजन 

सुरक्षिि 

• प. तन. िासलम,  

• िन्त्ध्याकरण सशववर 

• सुरक्षिि िर्इपिन सेवा 

कैलाली, 
डडेलिुरा, 
कन्त्िनपुर,डोदि, 

मदिला, युवा, ससमांकृि ििइ प्रेम जोशी  

९८५८४८८८६९ 

premraj.joshi@marie
stopes.org.np 
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िर्इपिन 

माि ृस्वास््य 

• िासलम 

• सामाश्जम िजारीकरण 

• मदिलािरुको पाठेिरको मुखमा िुने क्यान्त्सर पररिण 

• िर्इवति पररिण 

• सामान्त्य स्वास््य पररिण 

• यौन जन्त्य रोि पररिण िथा उपिार 

अछाम, िाजुरा, 
िझांि, िैिडड र 
दािुइला  

 

ललङके्े् नेपाल  

एि.आई.सर् • एिआईर्ी र यौन संक्रमण (एसिीआई) रोकथाम सशिा, अफलाईन र अनलार्न प्लेिफमइिरू माफइ ि 
रेफरल र फलोअप, र कन्त्डम प्रविइन र वविरण 

• एिआईर्ी परीिण र परामशइ (एििीसी) सेवािरू र प्रारश्म्र्क सशशु तनदान (EID) सेवािरू  

• एसिीआई परीिा र उपिार सवेािरू  

• एिआईर्ी केस व्यवस्थापन र एश्न्त्िररिोर्ार्रल थेरापी (एआरिी) र र्ार्रल लोड परीिण सेवािरूको 
लागि प्रर्ण र फलोअप 

• एआरिी तनरन्त्ििाइका लागि सियोि र सशिा 
• एिआईर्ी सम्िश्न्त्िि लान्त्छना र र्ेदर्ाव न्त्युतनकरण  

कैलाली (उप 
मिानिरपासल
का–१, 

निरपासलका–८, 

िाउाँपासलका–४) 
कञ्िनपुर 
(निरपासलका–
७, िाउाँपासलका–
२) 

FSW, Client of FSW, 
TG/MSM/MSW,एि.आई
.सर् संक्रसमि 

दीवपका गिरी, 
9849199414, 
dgiri@fhi360.org 

नेपाल पररवार ननयो्न सांघ (FPAN)   

पररवार 
तनयोजन सेवा 
सिन 

• िर्इ २०७५÷०७६ मा िन्त्ध्याकरण सशिीर माफइ ि ४६० जनालाई (मदिला÷पुरुर्) स्थाई िन्त्ध्याकरण सेवा  

• लामो अवगिको प.तन. सािनको प्रयोिमा िदृ्गि ल्याउन satisfied clients द्वारा असर्मुखीकरण  

• प्र.स्वा.स्वयंसेबिका िथा साथी सशिक द्वारा िरर्ेि कायइक्रम  

कैलाली, 
कञ्िनपुर, डोिी, 
िैिडी 

बििादिि दम्पवत्त िथा 
प्रजनन ्उमेरका मदिला 
पुरुर् 
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यौतनकिा 
सशिा  

प्रजनन ्
स्वास््य सेवा 

• नससिंि िथा paramedics िरर ६० जनालाई implant िालीम संिालन 

• बिद्यालय िथा बिद्यालय िादिर रिेका ककशोर ककशोरी िथा युवा ििइकालािी सिन योतनकिा सशिा 
किा संिालन 

• ककशोर ककशोरी समुि िठन िथा िालीम संिालन 

• िाल बििािलाई कम िनइ प्रर्ावकारी साथी सशिा कायइक्रम 

• पाठेिरको मुखको क्यान्त्सर पररिण, पाठेिरको पररिण िथा ररङ पेसरी 
• यौन रोिको पररिण िथा उपिार सेवा 
• VCT/HCT सेवा िथा संक्रसमि वा पररवार लाई आगथइक सियोि 

• सुरक्षिि िर्इपिन सेवा medicalिथा surgical सेवा 
• YFS श्क्लतनक िाि ककशोर ककशोरीकालािी प्रजनन ्सवास््य सेवा  

• दैिी प्रकोप िरेमा एकककृि प्रजनन ्स्वास््य सशिीर संिालन 

ककशोर÷ककशोरी िथा युवा 
ििइ 
 

समुदाय स्िर 

नेपाल स्वास््य क्षेर सहयोग कायषक्रम (NHSSP)  

न्त्यनिम सेवा 
मापडण्ड 

• सवै स्वास््य संस्थािरूमा न्त्युनिम सेवा मापदण्ड अनुसार स्वास््य संस्थाको मुल्यांकलन िनइ सियोि 
(स्वास््य मंरालय) । 

अजयमेरू 
िाउाँपासलका  

सवै/स्वास््य संस्थािरू 

सवै/स्वास््य संस्थािरू 

प्रकाश देउवा  

९८५११९७२२४ 
संस्थािि िमिा 
मुल्यांकन 

• िाउाँपासलका र अन्त्िरििका संरिनाको िमिा मुल्यांकन िथा िमिा असर्वगृि अर्ुमुखखकरणमा 
सियोि (राश्रिय स्वास््य िासलम केन्त्र) । 

स्वास््य सुिना 
व्यवस्थापन 

• सवै स्वास््य संस्थामा RDQA िनइ सियोि (DoHS/HMIS section) । 

• संस्था स्िरवािै online reporting  (DoHS/HMIS section) लार्इ नयसमि िनइ सियोि । 

• माससक सुिनािरू समुदाय स्िरका तनयसमि सुिना प्रदानकालागि माससक सुिांक िोडइ राख्रन सियोि 

िावर्इक स्वास््य 
योजना िथा 

• िाउाँपासलक स्िरमा स्वास््य योजना िथा िजेि कायइक्रमको लागि असर्मुखखकरण । 

• ि्यांकमा अिाररि योजना र िजेि व्यवस्थापन िनइ िाउाँपासलका िथा वडा स्िररय 
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िजेि असर्समखकरण । 

ननक साईमन्त्स ईश्न्त्स्टच्युट(NSI)- अस्पिाल सियोि कायइक्रम  
अस्पिाल 
व्यवस्थापन 
सुदृढीकरण 
कायइक्रम 

१. अस्पिालको न्त्यूनिम सेवा मापदण्डको तनरन्त्िर अनुिमन तनरीिण सुदरुपश्चिम प्रदेशका श्जल्ला ििका 
अस्पिालिरु सिैमा 
२. अस्पिाल व्यवस्थापन सुदृढीकरण सियोि िाफि श्जल्लास्िरीय अस्पिाल रु ५,००,००० आगथइक सियोि 

३. अस्पिालको ससमिात्मक कायइक्रमका लागि सियोि 

अस्पिालिरु: 
मालाखेिी, 
जोििुढा, डोिी 
िाजुरा, दािुइला 
िोकुलेचवर, 

िझाङ्ि दिकापुर, 
िैिडी अछाम 

अस्पिालमा सेवा सलन 
आउने सिै सेवाग्रािी 

आईस्िा शािी  

९८४३३१४०५८९ 

aiesta@nsi.edu.np 

दिुइम िेर 
स्वास््य 
जनशश्क्ि 
सियोि कायइक्रम 

१. एम.डड.जी.पी. मेडडकल अगिकृि एनेस्थेससया सिायक, स्िाफ नसइ र िायोमेडडकल र्क्वीमेण्ि 
िेश्क्नससयनिरु तनरन्त्िर खिार् कामकाजमा लिार्एको 
२. अस्पिालमा आवचयक ववसर्न्त्न मससनरी औजार उपकरणिरु र सियोि 

३. स्वास््य कमीिरुका लागि आवास सियोि तनरन्त्िर 

अस्पिालिरु: 
डोिी, िाजुरा 
दािुइला,  िझाङ्ि  

अस्पिालमा सेवा सलन 
आउने सिै सेवाग्रािी 

 

िासलम १.स्वास््य िेरमा कायइरि ववसर्न्त्न ििका कमइिारीिरुको िमिा ववकासका लागि SBA, 
ASBA,OTTM,PEC,AA ,/ MLPिासलम 

२.अस्पिाललाई िासलमसार्िका लागि सियोि 

अस्पिाल:डोिी, 
िझाङ्ि, िाजुरा, 
दािुइला,ियलपािा  

सेिी प्रादेसशक 
अस्पिाल र 
मिाकाली 
अस्पिाल 

दिुइम िेरमा सेवारि 
स्वास््य कमीिरु 
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खण्ड ११ : स्वास््य सेवा सुदृढीकरण 

 
११.१ स्वास््य क्षेरकामुद्धाहरु, समाधान र श््म्मेबार तह 
बिर्यिि 
िेरिरू  

मुद्िािरु समािान श्जम्मेिार िि 

अस्पिाल 
व्यवस्थापन 

- अस्पािलिरुमा न्त्यून दरिन्त्दी रिेको 
- अस्पिालिरुमा ररक्ि दरिश्न्त्दपदपुतिइ  

- सिै श्जल्ला अस्पिालिरुमा व्यवस्थापन ससमति िठन 
समयमा िुन नसकेको 

- िुणस्िरीय स्वास््य सेवा प्रवाि िनइ मापदण्ड अनुसार 
र्ौतिक पूवाइिारको अर्ाव 

- बिशेर्ज्ञ गिककत्सक र मेडडकल अगिकृिको पदपुतिइ न्त्यून 
रिेको  

- अस्पिालमा आवचयकिा अनुसार िजेिको व्यवस्था िुन 
नसकेको  

दरिन्त्दी र पदपूतिइको 
लेखाजोखा िने रकेन्त्र 
संि समन्त्वय 
अत्यािचयक 
जनसश्क्िब्यिस्थापन 
िने 

स्वास््य िथा 
जनसंखया 
मन्त्रालय, 
सामाश्जक 
ववकास 
मन्त्रालय 

खररद िथा 
आपूतिइ 
ब्यिस्थापन 

- कोल्ड िेन रूमिरु प्रत्येक स्थानीय ििमा िनाउन 
आवचयक रिेको । 

- Refrigerators खररद िथा maintenance को लागि संतिय 
िथा प्रदेश माििि व्यवस्था नर्एको । 

- प्राववगिक जनशश्क्िको कसम रिेको (BMET) 

- Stock out management(key commodities) 

- खररद सम्िश्न्त्ि िासलम िथा असर्मुखखकरण िुन 
नसकेको  

-स्थानीय तनकाय संि 
समन्त्वय िरी 
coldchainroom र 
रेकफ्रजेरेिर को लागि 
िजेि ब्यिस्थापन िने 

सामाश्जक 
बिकास 
मन्त्रालय / 
स्थानीय 
तनकाय 

मानि श्रोि 
व्यिस्थापन 

- कमइिारी व्यवस्थापनमा समस्या (समायोजन, संसोिन, 
पदस्थापन) 

- समय सापेि आवचयकिा अनुसार  दरिश्न्त्द संरिना िुन 
नसकेको 

- दरिश्न्त्द अनुसारको पदपुतिइ निुनु  

- कमइिारी िमिा असर्िदृ्गि कायइक्रममा कमी 

स्वास््य िेरको संिठन 
र ब्यिस्थापन सर्े िनुइ 
पन े

 

प्रदेश स्वास््य 
जनसश्क्ि रोडम्याप 
ियार िनुइ पने 

मुखयमश्न्त्र 
िथा 
मश्न्त्रपररर्दको 
कायाइलय 

 

सामाश्जक 
ववकास 
मन्त्रालय 

 

शुसासन 
िथा 
समन्त्वय 

- संतिय/प्रदेश नीति िथा कानून/ प्रदेश सरकारको स्वास््य 
सम्िश्न्त्ि पञ्ििवर्इय रणनैतिक योजना िाडो आउन 
नसक्नु ।  

- स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ जस्िै प्रदेश सरकार 
संिालन ऐन नआएको  

- संििाि प्रदेश र स्थानीय ििको नीतििरुमा एकरुपिा 
ल्याउने मािइदसइक नीति िथा कानून नआएको 

ऐन, नीति, रणनीतिको 
खाका संतिय सरकारर 
स्वास््य मन्त्रालय िाि 
आउनु पने 

संतिय सरकार 
र स्वास््य 
मन्त्रालय 
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- संतिय /प्रदेश तनजामति सेवा ऐन आउन नसकेको 
- स्वास््य तनदेशनालय, स्वास््य कायाइलयिरुको लिायि 

प्रदेश िथा स्थातनय ििको स्परि TOR नर्एको  

ववत्तीय 
ब्यिस्थापन 

• लेखा समूिका कमइिारीिरुको एक वर्इ नपुग्दै िुने सरुवाले 
िदाइ ववत्तीय ब्यिस्थापन िारो िुने िरेको  

• समयमा तनकासा र फुकुवा नआउदा िजेि फ्रीज जाने  

• िजेिको कसम ( आमा सुरिा कायइक्रम,  पररवार तनयोजन 
कायइक्रम लिायि अन्त्य स्वास््यका कायइक्रमिरु संिालन 
िनइ) 

• Financial Management Information System (tabucs) 

• सम्पति िााँडफााँड र िेरुजु व्यवस्थापन 

समयमा िजेि िथा 
कायइ संिालन तनदेसशका 
उपलब्ि िुनु पने 

स्वास््य िथा 
जनसंखया 
मन्त्रालय 

 

सामाश्जक 
ववकास 
मन्त्रालय 

स्वास््य 
सूिना 
व्यवस्थापन 

- दिुइम िेर मा र्न्त्िरनेि/ power back up को समस्या ल े
िदाइ HMIS ९.३, LMIS कम्पार्ल िरर पठाउने व्यवस्था 
नर्एको 

- DHIS-2 को offline module िुनुपने  

- िरेक स्वास््य संस्थािाि नै data entry को व्यवस्था 
िुनुपने  

- DHIS 2/LMIS/HMIS िासलमको व्यवस्थापन श्जल्लािाि 
िुनुपने  

- रैमाससक रुपमा Data verification िुनु पने । 

- नयााँ स्थापना र्एका CHU/UHC/BHC recording/reporting 

सम्िन्त्िमा  

 

स्थानीय तनकाय संि 
समन्त्वय िरी स्वास््य 
सूिना प्रणाली सुदृढ 
िनइ िासलम िथा 
पूवाइिार को ब्यिस्थापन 
िनुइ पने 

 

स्थानीय िि, 
स्वास््य 
तनदेशनालय 

सेवा प्रवाि प्रदेश स्िरीय िमा सेन्त्िर (अस्पािाल ) को कसम रिेको 
- सपइदंस उपिार स्थापना िथा संिालन केन्त्र  

- प्रदेश अन्त्िरििका सम्पूण प्रा स्वा केिरु अस्पिालमा 
स्िरिदृ्गि र्र्इ सकेको िर कायाइन्त्वयन नर्एको  । 

- आिारर्ुि स्वास््य केन्त्र स्थापना िथा संिालनमा 
अन्त्यौलिा  

- वाडइ स्िरमा िन्त्ने नयााँ स्वास््य  संस्थाको (HP, CHU, 

UHC) प्राथसमकककरण प्रदेशले स्थानीय ििसाँि समन्त्वय 
िरी िनुइ पने 

- प्रत्येक अस्पिालमा रक्ि संिार सेवा आवचयक 

 

प्रदेश स्िरीय िमा 
अस्पिालका लागि पैरवी 
िने  

 
 

स्वास््य संस्था दिाइ, 
संिालन र तनयमन 
तनदेसशका िनाउनु पने 

 

रक्ि संिार सेवा 
तनदेसशका िनाउनु पने 

सामाश्जक 
बिकास 
मन्त्रालय 

 

स्थानीय िि 

अन्त्य - स्वास््य कायइलयर अस्पिालिरुमा सवारी सािनको 
अर्ाव 

- सामाश्जक प्रिलनिरु (छाउपडी प्रथा, िालबििाि ,teenage 

pregnancy) 
- कािो मासु र नउमालेको दिु र त्यसिाि ियार िररएका 

पररकारिरु खाने प्रिलन 

- Operational research  कम िुनु 

- िासलमको  मुल्याङ्कन िथा follow up निुनु  

स्वास््यका सामाश्जक 
तनिाइरक िथा स्वास््य 
सेवा प्रवाि संम्िन्त्िी 
formative िथा 
operationalresearch 
िने 

सामाश्जक 
बिकास 
मन्त्रालय 
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११.२ आगामी यो्ना र सुझाबहरु 
 

महहला स्वास््य स्वयम ्सेववका 
- एस.एल.सी. पास िरेका ३५ िर्इ ननािेका म.स्वा.स्व.से. िरुलाई अ.न.मी. िासलम ददई 

सामुदाईक अ.न.मी.को श्जम्मेवारी ददनुपने । 
गाउघर श्क्लननक  

- समुदाय साझेदाररमा सम्पुणइ िाउिर श्क्लतनक र्वन तनमाइण िरर आवचयक उपकरण प्रदान 
िरी प्रर्वकारी िररकाले सन्त्िालनमा ल्याउन आवचयक 

स्वास््य िौकी / प्रा.स्वा.के. 
- स्वास््यमा प्राबिगिक कमइिारीलाई ववशेर् िासलम ददएर स्िोर कीपर र लेखा सम्िश्न्त्ि 

कमइिारी िुनुपने। 

- आाँखा र आयुवेदको स्वास््य सेवा स्वास््य िौकी|प्रा.स्वा.के. स्िरसम्ममा िुनु पने । 

- िरेक स्वास््यमा  ultra sound को व्यवस्था र  Staff nurse, Lab assistant र dental assistant 

को दरिश्न्त्द िुनु पने ।   

पाललका तह 

- िाउाँपासलका निरपासलकामा जनस्वास््य बिर्यमा स्नािक िरेको सािौं ििको र उप/मिानिर 
पासलकामा ९।१० औ ंििको जनस्वास््य ववज्ञ स्वास््य संयोजक िुनुपने । 

 

प्ररे्दश तथा श््ल्ला तह 

- स्थातनय, प्रदेश र संतिय सरंिनाको वविमा समन्त्वयकारी एकाई िुनुपने। 

- स्वास््य बिमालाई प्रर्ावकारी िनाउन  SMART Health Card को व्यवस्था िुनु पने 

- ८८ स्थातनय ििमा आयुवेद केन्त्र स्थापना िुनुपने। 
- प्रदेशमा जडडिुदि प्रशोिन एवं और्गि उध्योि स्थापना िनुइपने। 

- सुदपूश्चिम प्रदेशमा Helicopter Camp को व्यवस्था िुनुपने। 

- सिै अस्पिालिरुमा Oxygen central supply system  िुनुपने। 

- साि विै प्रदेशमा और्गि व्यवस्था ववर्ाि िुनु जरुरी। 
- प्रादेसशक अस्पिालिरुमा पोरि मािइम ववशेर्ज्ञ िुनु जरुरी।  

- संिठन र ब्यिस्थापन सरे्(Organization& Mananagement survey)यथासशघ्र िनुइपने।  

- दिुइम िरेमा िैकश्ल्पक उजाइ वा सोलार जडान िनुइ पने। 
- खररद सम्िश्न्त्ि िासलम िथा असर्मुखखकरण िुनुपने।  

- कमइिारी िमिा असर्िदृ्गि कायइक्रमिरुाः िासलम,  असर्मुखखकरण आददको तनरन्त्िरिा िुनु 
पने।  

- ववद्यालय स्वास््यकमी (कश्म्िमा HA/Staff Nurse, yoga  प्रसशिक) को दरिन्त्दी िुनुपने। 
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- स्वास््य तनदेशनालय / स्वास््य कायाइलयिरुमा स्थातनय िििरुलार्इ प्रर्ावकारी रुपमा 
प्राववगिक सिश्जकरण िनइका लागि आवचयकिा अनुसार दरिश्न्त्द ससजइना िनुइपने।(जस्िैाः 
public health specialists- epidemiologist, biostatistician, entomologist, Nutritionist, health 

economist ) 

- समय सापेि  Academic Course Curriculum पररमाजइन िुनुपने। 

- कमइिारीिरुको ववृत्त ववकास सुतनश्चिि िुनुपने।  

- संतिय एवं प्रदेश सरकारका स्वास््य तनति , ऐन, तनयम थथासशघ्र आउनुपने ।  

- और्गि िथा उपकरण आपुतिइ सव सेन्त्िर डडेल्िुरामा िुनु जरुरी 
- िनिढी मेडडकल स्िोर लार्इ अन्त्यर स्िानान्त्िरण िनुइपने । 

- प्रदेश स्िरीय लैंगिक दिसंा पुनस्थाइपना केन्त्र स्थापना िुनुपने । 

- प्रदेशका सिै अस्पिालिरुमा पोर्ण पुनस्थाइपना ििृको स्थापना का साथ ै१ सुवविायुक्ि प्रदेश 
स्िरीय पोर्ण पुनस्थाइपना ििृ पतन आवचयक र्एको 

- Refrigerators खररद िथा maintenance को लागि संतिय िथा प्रदेश माििि व्यवस्था 
िुनुपने।Refrigerator अनुसारकोstabilizer  को व्यवस्था समलाउनु पने।  

- िुणस्िररय स्वास््य व्यवस्थापन सुिना प्रणालीका लागि dhis2 Tracker system  आवस्यक 
देखखन्त्छ । 

- स्वास््य तनदेशनालयमा अस्पिाल िेनइ ९/१० ििको गिककत्सकको दरिश्न्त्द िुनु पने । 

- स्वास््य कायाइलयमा जनस्वास््य बिर्यमा स्नािक िरेको अगिकृि ििको  Focal person  
िुनुपने ।  

- अस्पिालमा  dietician  को दरिश्न्त्द िुनुपने ।  

- खाध्य िुणस्िर, सरसफार्इ िथा पानी िुणस्िर तनयन्त्रण िथा अनुिमन स्वास््य िरेिाि 
िने व्यवस्था िुनु पने। 

- सुदरूपश्चिम प्रदेशमा िवपकल रोि अस्पत्ताल िुनुपने । 
- स्वास््य स्वास््यकमीकै नेितृ्वमा प्रदेशमा छुट्िै स्वास््य मन्त्रालय िुनुपने ।  
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अनुसूिीहरु 

अनुसूिी: १ प्ररे्दश स्वास््य प्रनतबेर्दन लेखनकायषमा योगर्दान 

क्र. स. नाम / थर पद संस्था / कायाइलय 

१ डा. िुणराजअवस्थी तनदेशक स्वास््यतनदेशनालय 

२ नरेन्त्रससिंकाकी 
प्रमुख, नीति,कानून, 

मापदण्ड,योजना िथा 
जनस्वास््य मिाशाखा 

सामाश्जकववकास मन्त्रालय, सदुरूपश्चिम 
प्रदेश 

३ डा.िेिराजजोशी 
प्रमुख, अस्पिाल ववकास 
िथा गिककत्सा सेवा 
मिाशाखा 

सामाश्जकववकास मन्त्रालय, सदुरूपश्चिम 
प्रदेश 

४ डा.र्ूर्ण समश्र मेडडकलअगिकृि स्वास््यतनदेशनालय 

५ र्रिर्ण्डारी शाखाअगिकृि स्वास््यतनदेशनालय 

६ रमेशकुाँ वर जनस्वास््य अगिकृि 
सामाश्जकववकास मन्त्रालय, सदुरूपश्चिम 
प्रदेश 

७ ओमप्रकाशजोशी जनस्वास््यअगिकृि स्वास््यतनदेशनालय 

८ लसलििामी जनस्वास््यअगिकृि स्वास््यकायाइलय, कैलाली 

९ मोिनदेिर्ट्ि ि्यांकअगिकृि स्वास््यतनदेशनालय 

१० र्ीमििादरु ऐर लेखाअगिकृि स्वास््यतनदेशनालय 

११ ससद्िराजर्ट्ि ज.स्वा. तन. स्वास््यतनदेशनालय 

१२ राजेन्त्रपनेरू अगिकृिछैिौं लेखा स्वास््यतनदेशनालय 

१३ मनोजओझा ि.कु. तन. स्वास््यतनदेशनालय 

१४ िेमराज जोशी  र्े. क. तन.  स्वास््यतनदेशनालय 

१५ समनराजजोशी िे.अ. स्वास््यतनदेशनालय 

१६ र्ोजराजजोशी िे.अ. स्वास््यतनदेशनालय 

१७ िमाइनन्त्दगिरी ि्यांकसिायक स्वास््यतनदेशनालय 

१८ दिक्मि िड़ाल  ल्याि अससस्िेंि  स्वास््यतनदेशनालय 

१९ कृरणकुमारदेव प्रदेशस्वास््य अगिकृि बिचवस्वास््य संिठन 

२० अरुणजोशी प्राबिगिकसल्लािकार संयुक्िरारिसंिीय जनसंखया कोर् 

२१ प्रकाशिन्त्रजोशी पोर्णअगिकृि युतनसेफ 

२२ सीिासुनार कन्त्सल्िेन्त्ि युतनसेफ 

२३ मिेशजोशी प्राबिगिकसल्लािकार जीआई जेड 

२४ लोकेन्त्रथापा कायइक्रमसंयोजक सुआिारा 
२७ अशोकजोशी कायइक्रमसंयोजक एन.एल. आर. 
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२८ तनराजनखड्का िरररिकायइक्रमसंयोजक सेर्द गिल्डे्रन 

 २९ उपेन्त्र कुवर कलस्िर कोडीनेिर IPAS नेपाल 
 

 अनुसूिी: २ लक्षक्षत ्नसांयया 
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जम्मा लक्षित 
जनसंख्या 

2910497 154637 220871 144026 265690 157782 213535 286539 941430 525987 

जम्मा सम्भाववत 
गवायवती 

75237 3835 5614 3684 6961 4119 5958 7387 23843 13836 

सम्भाववत जीववत 
जन्म 

63801 3252 4761 3124 5903 3493 5052 6264 20219 11733 
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१ वषय मुतनको िच्चा 61870 3154 4617 3029 5724 3388 4899 6074 19607 11378 

पोषण )0-23 Month) 120440 6313 9088 5938 11045 6552 9074 11846 38688 21896 

५ िषयमुतनको सांख्या 293876 15661 22327 14553 26801 15921 21439 28938 95193 53043 

फ्रकशोि फ्रकशोिी 10-19 

years 
575710 30655 43727 28505 52518 31195 42062 56688 186414 103946 

मदहलाहरु 15-49 

years 
861284 43898 64273 42168 79686 47150 68204 84559 272957 158389 

F
Y

 2
0
7
5
/0

7
6
 

जम्मा लक्षित 
जनसंख्या 

2867833 152277 217821 142818 264114 155955 213571 283138 921126 517013 

जम्मा सम्भाववत 
गवायवती 

75237 3842 5633 3711 7026 4134 6017 7429 23677 13768 

सम्भाववत जीववत 
जन्म 

63801 3258 4777 3147 5958 3506 5102 6300 20078 11675 

१ वषय मुतनको िच्चा 61808 3156 4628 3049 5771 3397 4943 6103 19451 11310 

पोषण )0-23 Month) 121054 6345 9151 6009 11200 6606 9238 11953 38619 21933 

५ िषयमुतनको सांख्या 291881 15540 22191 14545 26855 15861 21624 28818 93883 52564 

फ्रकशोि फ्रकशोिी 10-19 

years 
587945 31281 44689 29294 54107 31954 43616 58048 189043 105913 

मदहलाहरु 15-49 

years 
845065 43154 63270 41690 78916 46445 67573 83440 265936 154641 
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प्रत
तव

ेदन
को

 अ
वस्

था
  Percentage of 

Reporting Status 
(EPIC) 

2073/74 97 92 97 97 100 100 94 98 98 99 

2074/75 98 93 102 97 97 98 97 99 97 99 

2075/76 98 99 98 100 99 97 97 100 97 99 

Percentage of 
Reporting Status 
(FCHV) 

2073/74 92 93 89 99 98 87 89 97 88 86 

2074/75 91 92 90 98 98 90 89 96 82 91 

2075/76 95 95 92 98 98 90 94 97 95 91 

Percentage of 
Reporting Status 
(PHCORC) 

2073/74 93 83 86 96 99 94 82 97 94 95 

2074/75 92 85 86 98 97 91 82 97 93 90 

2075/76 96 89 90 99 99 96 95 99 97 95 

औ
सत

 स
ेवा
ग्रा
िी 

संख्
या

 

Average no. of 
People Served 
FCHV (reporting 
Period) 

2073/74 38 57 24 17 35 34 19 35 49 58 

2074/75 39 66 27 17 40 37 20 33 48 56 

2075/76 40 55 28 17 40 44 22 34 49 59 

Average no. of 
People Served 
from Immunization 
Clinic (Per Clinic) 

2073/74 21 20 21 14 12 19 15 17 39 42 

2074/75 22 19 18 13 12 22 13 18 40 43 

2075/76 22 19 19 12 12 21 13 17 40 43 

Average no. of 
People Served 
ORC (Per Clinic) 

2073/74 23 34 22 20 17 25 17 28 31 27 

2074/75 24 36 22 19 16 31 19 26 38 30 

2075/76 24 27 19 19 16 35 19 28 36 30 

खो
प 

का
याक्र

म 
 

Percentage of 
children under one 
year immunized 
with BCG 

2073/74 87 108 99 87 88 82 100 95 78 81 

2074/75 87 107 100 81 90 84 98 99 79 80 

2075/76 84 99 92 78 86 82 98 87 81 78 

Percentage of 
children under one 
year immunized 
with DPT-HepB-
Hib3 

2073/74 85 105 94 88 85 80 95 97 76 79 

2074/75 83 101 96 79 84 81 91 95 75 75 

2075/76 82 98 92 78 89 82 91 89 76 75 

Percentage of 
children aged 12-
23 months 
immunized with 
M/R 2 

2073/74 61 66 54 56 69 64 63 76 55 62 

2074/75 70 71 66 76 77 76 84 91 60 66 

2075/76 75 80 73 75 84 78 94 92 64 69 

Percentage of 
pregnant women 
who received TD2 
& TD2+ 

2073/74 65 84 70 64 73 59 66 79 58 58 

2074/75 64 75 72 66 69 59 66 78 58 60 

2075/76 63 68 67 64 66 59 67 73 59 59 

Drop out BCG vs 
Measles 

2073/74 2.2 5.5 4.4 
-

0.18 
-

0.62 
2.2 6.4 -4.8 1.5 5.7 

2074/75 6.3 9.1 4 -4.6 5.4 6 8.4 2.8 5.7 12.3 

2075/76 0.61 
-

0.35 
0.98 

-
0.42 

-
0.97 

3.8 6 -7.7 
-

0.69 
5.3 

Drop out DPT-
HepB-Hib1 vs 
measles/rubella 1 
dropout rate 

2073/74 2.3 4.9 2 -1.4 
-

0.44 
0.58 7.5 -1.5 3.5 2.2 

2074/75 6 10.5 3.5 -2.7 5 5.8 8 2.4 5.5 10.9 

2075/76 0.71 0.41 0 5.9 -0.8 3.9 2 -5 
-

0.52 
4.6 

Wastage Rate 
DPT-Hep B-Hib 

2073/74 23 29 31 39 39 22 27 25 12 7 

2074/75 22 29 30 42 37 21 30 25 10 8 

2075/76 25 34 33 39 41 25 35 27 11 10 

Wastage Rate 
Measles/Rubella 

2073/74 52 56 52 63 70 52 63 59 32 32 

2074/75 51 57 52 61 71 50 59 56 29 33 

2075/76 51 56 52 63 71 51 61 56 27 34 

Wastage Rate TD 

2073/74 35 48 46 57 52 32 41 41 17 12 

2074/75 35 48 48 55 54 31 46 40 15 12 

2075/76 38 53 50 53 57 36 51 42 17 14 

पो र् ण 
 

Percentage of 2073/74 77 172 119 103 95 80 83 111 38 61 
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children aged 0-23 
months registered 
for growth 
monitoring 

2074/75 73 118 118 94 103 84 81 100 39 59 

2075/76 72 115 94 84 87 84 92 94 45 64 

Percentage of 
newborns who 
initiated 
breastfeeding 
within 1 hour of 
birth 

2073/74 18 42 25 50 14 13 31 28 7 8 

2074/75 15 36 26 37 13 11 24 25 5 5 

2075/76 9 22 15 25 11 6 17 12 5 3 

com[plementry 
feeding % 

2073/74 27 25 13 16 76 44 9 85 2 26 

2074/75 35 84 35 10 67 61 26 67 10 31 

2075/76 41 54 47 9 63 49 62 70 23 37 

Percentage of 
children aged 0- 6 
months exclusively 
breastfed for the 
first six months 

2073/74 26 21 14 16 73 45 7 85 2 25 

2074/75 34 77 35 7 66 58 19 68 9 36 

2075/76 47 63 49 8 117 58 51 73 24 37 

Average number of 
visits among 
children aged 0-23 
months registered 
for growth 
monitoringᵃ 

2073/74 4 2 3 5 5 5 3 6 5 2 

2074/75 4 2 3 5 5 5 4 6 5 2 

2075/76 5 2 3 7 6 6 5 7 4 2 

180 day supply of 
Iron Folic Acid 
during 
pregnancy% 

2073/74 52 55 59 53 63 50 54 73 42 46 

2074/75 51 55 56 50 60 68 52 74 38 49 

2075/76 68 58 57 58 62 80 56 72 84 54 

Percentage of 
postpartum women 
45 day supply of 
IFA 

2073/74 56 70 76 84 70 73 59 85 31 47 

2074/75 54 73 72 70 67 80 61 82 27 51 

2075/76 56 71 73 72 65 81 65 81 39 40 

सम
ुदा
यम

ा आ
िा
ररत

 न
वज

ात
 त

था
 ि

ाल
रोग

को
 ए

की
कृत

 व्
यव

स्थ
ाप
न 

% of PSBI among 
registered 0-2 
months infant (sick 
baby) 

2073/74 16 21 19 20 17 16 11 23 12 13 

2074/75 16 20 19 14 15 22 12 21 13 12 

2075/76 14 12 17 13 18 26 9 19 9 12 

% of PSBI cases 
received complete 
dose of 
Gentamicin 

2073/74 60 65 82 88 33 77 66 78 35 43 

2074/75 53 62 86 29 28 26 54 70 37 40 

2075/76 55 75 52 36 39 40 36 72 40 49 

% of recovery rate 
of SAM cases 

2073/74 88 95 87  89 88  72 94 90 

2074/75 80 91 71  83 87 75 68 67 88 

2075/76 61 65 55  75 74 41 72 36 85 

% of newborns 
with low birth 
weight (<2.5KG) 

2073/74 6 4 5 4 5 7 3 5 9 5 

2074/75 6 5 5 4 4 8 5 5 10 5 

2075/76 8 5 5 4 4 10 5 6 14 6 

Diarrhoea 
incidence rate 
among children 
under five years 

2073/74 697 
103
0 

823 446 769 880 843 
129

6 
445 574 

2074/75 648 969 821 391 679 789 711 
122

6 
372 642 

2075/76 625 893 674 320 617 740 755 
119

3 
389 633 

Incidence of 
pneumonia among 
children under five 
years (per 1000) 

2073/74 170 571 280 179 231 145 201 250 65 105 

2074/75 130 524 245 141 156 141 142 181 43 64 

2075/76 110 321 179 114 131 144 100 211 45 62 

Percentage of 
severe Pneumonia 
among new cases 

2073/74 0.33 0.45 0.83 0.42 0.23 0.26 0.49 0.24 0.22 0.16 

2074/75 0.23 0.27 0.21 0.48 0.11 0.47 0.38 0.22 0.19 0.12 

2075/76 0.24 0.63 0.51 0.13 0.1 0.35 0.34 0.26 0.12 0.04 

Incidence of ARI 
among children 
under five years 
(per 1000) 

2073/74 992 
168
7 

112
9 

110
6 

148
0 

110
7 

110
8 

197
5 

532 625 

2074/75 963 
169
0 

116
8 

102
3 

142
2 

104
2 

101
8 

198
1 

485 648 

2075/76 930 
133
9 

988 958 
134
7 

104
6 

103
8 

187
8 

524 691 
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स ुर
क्षि

त 
मा
तत्

व 

Percentage of 
pregnant women 
who had at least 
one ANC checkup 

2073/74 92 93 113 83 91 101 104 115 84 77 

2074/75 93 87 120 80 90 101 107 113 83 85 

2075/76 90 87 100 84 86 116 108 104 82 81 

pregnant women 
who had four ANC 
checkups as per 
protocol % 

2073/74 55 48 61 51 62 62 53 73 52 49 

2074/75 55 55 61 50 60 70 54 74 46 51 

2075/76 58 59 57 55 62 80 57 70 51 56 

Percentage of 
institutional 
deliveries 

2073/74 68 69 76 60 65 69 71 74 77 48 

2074/75 69 73 76 62 65 77 70 75 78 50 

2075/76 71 77 70 65 64 80 71 77 82 51 

Percentage of 
births attended by 
a Skilled Birth 
Attendant (SBA) 

2073/74 60 64 73 58 45 67 70 58 64 48 

2074/75 60 68 74 62 38 71 69 53 66 50 

2075/76 61 72 68 62 34 72 69 57 71 50 

Percentage of 
women who had 3 
PNC check-ups as 
per protocol 

2073/74 35 32 32 20 27 20 31 52 53 12 

2074/75 26 37 29 21 29 20 33 50 23 15 

2075/76 31 41 27 23 37 27 33 54 30 21 

Proportion of <20 
yrs women 
receiving abortion 
service 

2073/74 7 14 21 6 0 3 6 6 10 4 

2074/75 8 8 2 7 1 5 4 8 11 9 

2075/76 6 6 5 2 3 5 6 7 8 3 

Met need for 
emergency 
obstetric care 

2073/74 6 3 2 3 1 6 4 3 4 17 

2074/75 6 2 1 2 1 7 2 2 4 19 

2075/76 6 2 2 3 1 8 2 2 3 21 

पर
रव

ार 
यो
जन

ा  FP Methods New 
acceptor among as 
% of MWRA 

2073/74 17 18 18 23 19 18 18 21 14 15 

2074/75 16 15 22 18 18 17 17 20 13 13 

2075/76 15 18 16 16 19 17 13 20 12 12 

िय
रोग

 ,कु
ष्ठ

रोग
 र
 क

ाल
ाज

ार 

Case notification 
rate (All form of TB 
case) 

2073/74 114 91 85 91 56 79 82 70 136 179 

2074/75 111 109 63 81 70 89 72 82 138 156 

2075/76 106 87 52 69 82 71 75 64 127 166 

Sputum 
Conversion Rate 
(PBC new TB 
cases) 

2073/74 83 60 85 87 75 89 72 78 85 86 

2074/75 80 90 84 94 76 86 82 69 77 86 

2075/76 84 72 87 88 73 84 67 97 83 88 

TB Treatment 
Success 
Rate(Percentage) 

2073/74 85 72 104 92 94 80 79 70 83 89 

2074/75 89 89 104 88 104 86 81 83 87 90 

2075/76 79 100 71 86 96 88 63 89 69 90 

New case 
detection rate of 
leprosy 

2073/74 6 1 0 2 2 3 2 4 11 10 

2074/75 9 1 1 1 2 2 0 8 16 14 

2075/76 8 5 2 3 2 6 0 12 12 8 

Incidence of 
leprosy per 10,000 
population 

2073/74 0.64 0.14 0.05 0.21 0.15 0.26 0.23 0.43 1.1 1 

2074/75 0.89 0.07 0.09 0.07 0.19 0.19 0.05 0.79 1.6 1.4 

2075/76 0.76 0.53 0.18 0.28 0.23 0.64 0.05 1.2 1.2 0.77 

Total Leprosy New 
cases 

2073/74 179 2 1 3 4 4 5 12 98 50 

2074/75 251 1 2 1 5 3 1 22 145 71 

2075/76 218 8 4 4 6 10 1 35 110 40 

Number of kala-
azar cases in at 
risk districts 

2073/74 23 0 0 0 0 0 0 8 13 2 

2074/75 9 0 0 0 0 0 0 2 7 0 

2075/76 12 2 0 1 0 0 0 1 8 0 

औ
लो

 

Annual blood 
examination rate 
(ABER) of malaria 
in high risk districts 

2073/74 1.6 1.4  0.68 2.1 1.3 0.26 0.78 1.4 2.7 

2074/75 4.6 7.9  0.73 1.9 1.3 0.23 0.78 5.1 8.4 

2075/76 1.5 1.3 0.1 1.0 1.0 1.6 0,2 0,5 1.7 3.0 

Malaria annual 
parasite incidence 
(per 1000 
population in high 
risk districts) 

2073/74 0.25 2.1  0.08 1.3 0.13 0.03 0.3 0.3 0.15 

2074/75 0.29 7.6  0 0.57 0.13 0 0.21 0.33 0.27 

2075/76 0.16 0.56 0.01 0,01 0.12 0.07 0.03 0.14 0.22 0.15 
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Total Malaria 
positive Cases 

2073/74 466 5 0 2 64 20 4 33 264 74 

2074/75 581 60 2 0 33 20 1 27 301 137 

2075/76 456 85 2 2 31 11 3 39 206 77 

ओ
त्तप
डी 

तथ
ा अ

स्प
ता
ल 

Percentage of 
Mother groups 
meeting held 

2073/74 101 111 94 96 97 107 93 95 114 100 

2074/75 98 113 98 98 98 106 90 93 100 97 

2075/76 98 98 99 98 99 100 93 99 96 98 

Percentage of 
postpartum women 
visited by FCHVs 

2073/74 39 82 49 55 56 32 60 62 17 30 

2074/75 31 67 43 48 42 28 51 50 11 22 

2075/76 24 40 29 38 28 18 37 32 15 16 

% of OPD New 
Visits among total 
population 

2073/74 71 101 69 90 70 100 78 119 54 51 

2074/75 72 91 74 88 64 112 96 119 51 54 

2075/76 72 94 59 91 68 106 94 110 56 56 

Total New OPD 
Visits 

2073/74 
19792

91 
149
444 

145
264 

125
949 

183
009 

152
632 

166
259 

327
299 

474
874 

2545
61 

2074/75 
20333

60 
136
989 

158
575 

124
648 

168
129 

173
285 

204
659 

333
077 

460
751 

2732
47 

2075/76 
20681

02 
142
594 

128
116 

129
652 

180
431 

164
923 

201
401 

311
155 

518
687 

2911
43 

Average length of 
stay in hospital 

2073/74 2.6 3.2 1.8 2.6 2.4 3 2.3 4.2 2.5 2.3 

2074/75 2 4.2 2.4 2.7 1.9 2.9 1.7 3.4 1.4 2.5 

2075/76 2.5 2.7 2.1 2.4 2.1 4.8 1.4 3.5 2.3 2.4 

Total Emergency 
Services 

2073/74 
13447

1 
256
0 

445
3 

490
2 

166
4 

792
7 

462
8 

833
2 

772
88 

2271
7 

2074/75 
13361

3 
328
4 

286
1 

666
3 

206
3 

106
26 

724
9 

946
7 

662
79 

2512
1 

2075/76 
13199

8 
353
0 

340
1 

580
6 

206
1 

737
3 

501
9 

946
6 

713
21 

2402
1 
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अनुसूिी : ४ छोटकरी रुप 

AIDS          Acquired immuno-deficiency syndrome 

ABER         Annual Blood Examination Rate 

ANC          Antenatal care 

ANM         Auxiliary Nurse Midwife 

ARI             Acute Respiratory infection 

ART            Anti-Retroviral Tharapy 

BCG          Bacillus Calmette-Guerin 

CBIMCI      Community-based Integrated Management of Neonatal and Childhood Illness 

CPR            Contraceptive Prevalence Rate 

CYP            Couple Years of protection 

DHIS2        District Health Information Software2 

HO             Health Office 

EPI            Expanded Program on Immunization 

FCHV        Female Community Health Volunteer 

FP             Family Planning 

FY             Fiscal Year 

HIV           Human immune-deficiency virus 

HF            Health Facility 

HMIS     Health Management Information system 

HP           Health Post 

HW Health Worker 

IUCD Intra-uterine Contraceptive Device 

JE Japanese Encephalitis 

MWRA      Married Women of Reproductive age 

NGO Non-Governmental organization 

NIP National Immunization Program 

OPD Out-Patient Department 

OPV Oral Polio Virus 

ORC Outreach Clinic 

ORS                   Oral Rehydration Solution,  

PNC Postnatal Care 

PSBI Possible Severe Bacterial Infection 

RTA Road Traffic Accident 

SLTHP Second Long Term Health Plan 

STD Sexually Transmitted Disease 

STI sexually Transmitted Infection 

SBA Skilled Birth Attendant 

VPD                   Vaccine Preventable Diseases 

VSC Voluntary Surgical Contraception 

WHO World Health Organization 

 

 



१६५ 

प्रदेश स्वास््य प्रतिवेदन -२०७५/७६ 

फोटो ग्यालरी 

 

सुदरूपश्चिम प्रदेश 
सरकारले “स्वास््य 
सबल भेर्दभाव 
रहहत समा्, 
गुणस्तरीय 
स्वास््य सेवा 
सुर्दरूपश्चिम 
प्ररे्दशको आवा्” 
र्तन स्वास््यका 
सिै 
कायइक्रमिरूलाई 
प्रर्ावकारी िनाउन 
सदैि लागि पने 
र्तन प्रदेश 
सरकारले 
प्रतििद्ििा जादिर 
िरेको छ । 
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सुदरूपश्चिममा 
स्वास््यका ववसर्न्त्न 
कायइक्रमको सम्िोिन 
एवं केिी सुझाविरु र 
स्वास््यको 
िुणस्िरलाई िढाउन 
सिैल ेसिकायइ र 
स्वास््यकमीिरुले 
आफ्नो 
श्जम्मेवारीलाई 
ििनरुमा सलनुपने 
र्न्त्दै स्वास््य 
तनदेशनालयका 
तनदेशक डा. िुणराज 
अवस्थी 

 

 

 

 

 

सुदरूपश्चिम प्रदेशका 
ववसर्न्त्न अस्पिाल र 
स्वास््य 
संस्थािरुिाि 
िालस्वास्थ 
सम्िश्न्त्िका नाँया र 
अत्यािुतनक 
ककससमकाऔजार 
उपकरणिाि स्वास््य 
सेवा प्रदान  
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प्रदेशका बिसर्न्त्न श्जल्ला 
अस्पिालिरु िाि जदिल 
सल्यकक्रया रसामान्त्य 
िररकािाि सुत्केरी िुन 
नसक्दा सल्यकक्रया िरी 
आमा र िच्िा दिैुको 
ज्यान ििाउने र स्वास््य 
कमीिरूलाई िासलमददने 
जस्िा सरािनीय कायइिरु 
रै्रिेका छन ्।साथै 
स्थानीय स्िरमा सुत्केरी 
िुन नसकेकोअवस्थामा Air 

Ambulance द्वारा उद्दार 
िरी उच्ि सेवा प्रदान िने 
ठाउाँ  सम्म पुयाइउने 
व्यवस्था एवं समन्त्वय  
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केदि अस्पिाल 
र संस्थािरुमा 
बिरामीिरुको 
दिाइलाई िुस्ि 
दरुुस्ि राख्नका 
लागि त्यिााँ 
र्एका 
कमइिारीिरूलाई 
दि िनाई 
Computerized 

Patient 

Registration 

system  को 
शुरुवाि  
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प्रदेशकाबिसर्न्त्न 
स्थानिरुमास्वास््य 
सशववरिरु सिंालनको 
क्रममा स्वास््यकमी  

 

 

 

 

जनिेिनामुलक 
सडक नािक 

 

 

 


