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प्रतिवेदन प्रकाशनमा संलग्न कममचारीहरू 

 

संरक्षक 

lai0f' axfb'/ zfxL  

प्रमुख प्रशासकिय अकधिृत  

r+v]nL  गाउँपाकििा 

 

प्रधान सम्पादक 

sfnL axfb'/ a'9f 

स्वास्थ्य शाखा प्रमुख 

r+v]nL  गाउँपाकििा 

 

सम्पादन मण्डल 

सु .अकधपिृत  tf/f a sfsL { 

honfn a'9f अ.x]=a 

बाििुमारी शाही अ= न= कम 

dx]Gb| k|;fb rf}nfufO{ (MSNP) 

प्रातवतधक सहयोग 

lbk]Gb| axfb'/ a'9f  

स्वास्थ्य प्रणािी अकधिृत  

स्वास्थ्यिा िाकग सक्षम प्रणािी 
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Health Office-Chankheli 
 

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

 

Program Indicators (Percentage) 

 Chankheli Rural Municipality   

FY 
2075/076 

FY 
2076/07

7 

FY 
2077078 

Karnali Province 

2077/2078 

National  

2077/2078 

Reporting status       

Health Post 4 4 4    

Hospital 0 0 0    

EPI Clinics 13 13 13    

PHC/ORC 6 6 6    

FCHV 37 37 37    

Immunization Program 
    

  

BCG Coverage 133.6 103.6 102.3 


107.3 90.7

DPT-HepB-Hib 3 Coverage 165 116.4 106.8 


101.3 87.3 

Measles/Rubella 1 (9-11m) Coverage 130.9 120.5 121.9 


94.9 82.2 

TD 2&2+ Coverage 79.1 62.2 62.2 


72.4 60 

Full Immunization 41.2 81.8 84 
 88.6  

Drop-out rate DPT-HepB-Hib 1 Vs. 3 -3.1 4.8 12.4  2.7  

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

40.3 16.7 19.1 


13.1  

Nutrition Program 
   

 

Newborns with low birth weight 
(<2.5kg) 

42.9 0 1.3 
6.4 7.2 

% Of Children aged 0-11 month 

registered for new growth monitoring 
131.4 129.5 111 

120.9 84.3 

% of children (0-23m) registered for 
growth monitoring who were 

underweight 

18.9 0.4 9.2 

3.5 2.9 

Pregnant women who received 180 day 
supply of IFA 

14.5 58.8 47 
73.6 44.8 

PP women who received Vit.A 
supplementation 

181.1 61.5 43.8 
92.7 61 

IMNCI Program 
   

 

PSBI cases received complete dose of 

Gentamicin 
6.7 0 100 

66 50.3 

Incidence of Pneumonia among children 

U5 years (per 1000) 
116.7 112.7 64.5 

94.8 44.5 

Pneumonia cases treated with 
antibiotics 

196 269 79 
  

Diarrhoea incidence rate among 
children U5 years (per 1000) 

750 604.1 540 
651 338.5 

Diarrhoea cases treated with Zinc & 
ORS 

110.1 90.5 83 
97.3 98.2 

Safe-Motherhood Program 
   

 

Pregnant women who had at least one 
ANC checkup 48.02 72.6 73 


91 69.2 

Pregnant women who had 4 ANC 

checkups as per protocol 16.30 40.7 48 


75.9 55.4 

Institutional deliveries  98.24 65.9 56 
87.1 64 

Births attended by a Skilled Birth 

Attendant (SBA)  
89 47.8 44 

69.5 60 

Women who had 3 PNC checkups as 
per protocol 

4.8 8.8 26 
39.9 25 

Total Maternal deaths 0 1 0  21 248 
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Total Neonatal deaths 0 0 2 
218 2588 

Family Planning Program 
   

 

FP New acceptor % 10 12 14 
 

Curative Services 
   

 

OPD NEW visit among total 
population 

126.40 155.4 181.30 
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खण्ड १ पररचय 

१.१ गाँउपातलकाको पररचय 

 

 भौगोकिि अवस्था 

िणायिी प्रदेशिाेे हुम्ला कजल्लामा पने चंखेिी गाउँपाकििा साकवििा 

 ४ वटा गा.कव.स.हरू कमिेर बनेिो गाउँपाकििा हो ॰ यस गाउँपाकििामा 
 ६ वटा वडाहरू रहेिा छन् ॰ पाकििा सवेक्षण २०७७ अनुसार जम्मा ७०१४ 

 जनसङख्या रहेिाेेछ ॰ जनघन्तव  ४  जना प्रकत वगय. कि.कम रहेिो  
यस गाउँपाकििािो के्षत्रफि १३४१.४१ वगय. कि.कम रहेिो छ ॰  

गाउँपाकेििा कभत्र ४ वटा स्वास्थ्य चौिी  रहेिा छन् ॰ 

दामय स्वास्थ्य चौिी वडा नं. २, कमकम स्वास्थ्य चौिी वडा नं. ३,श्रीमष्टा स्वास्थ्य चौिी वडा नं. ४, मेल्छाम स्वास्थ्य 

चौिी वडा नं. ६,  रहेिा छन् ॰ स्वास्थ्य चौिी नभएिा वडाहरूमा सामुदाकयि स्वास्थ्य इिाइ रहेिा छन् 

॰ पययटिीय महत्व बोिेिो दुधे दह,चंखेिी कहमाि र तातापानी यसै गाउँपाकििा कभत्र अवस्थीत छ ॰ 

 

 

 

 

 

  

अवल्पस्थि   

के्षत्रफि १३१०.४१ वगय कि.कम.  

जम्मा वडािो संख्या ६ 

सदरमुिाम कपप्लाङ्ग 

नकद िोकत खोिा 

जम्मा जनसंख्या                  ७०१४ 

मकहिा ३४४१ 

पुरुष ३५७३ 

मुख्य धमय कहन्दु, कक्रकियन,बुक्लिष्ट  
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 गाँउपातलकाको जनसांल्पखक तववरण 

गाउँपाकििािो उमेर, किङ्ग र वडा अनुसार जनसंख्या कवतरण 
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१.१ प्रतिवेदन ियार पानुमको उदे्दश्य 

यस् प्रकतवेदन तयार पानुयिो मुख्य उदेश्य यस गाँउपाकििािो स्वास्थ्यिो वसु्तक्लस्थकत सबैिाई जानिारी 

गराउनु हो॰  साथै  

 गाँउपाकििािो बतयमान स्वास्थ्य अवस्था बारे जानिारी गराउने॰ 

 गाँउपाकििािो स्वास्थ्यिा कवकभन्न िाययक्रम अन्तगयतिा मुख्य सुचिहरुबारेमा जानिारी गराउने 

हो॰ 

 गाँउपाकििामा यस् आ.व. मा संचािन गरेिा स्वास्थ्यिा कवकभन्न िाययक्रमहरु बारेमा जानिारी 

गराउने॰ 

 गाँउपाकििािा स्वास्थ्यिा कवकभन्न समस्या तथा स्वास्थ्य के्षत्रमा आईपरेिा समस्याहरु र समाधान 

गनय चािेिा कवकभन्न पहिहरु बारे अवगत गराउने॰ 

 गाँउपाकििा स्वास्थ्यिा िाययक्रमहरु आगामी वषयहरुमा संचािन गनयिा िाकग मागयकनदेश गने॰ 

 गाँउपाकििािो भावी स्वास्थ्यसंग सम्बक्लित योजना तथा िाययक्रम साथै कनकत कनमायणिो िामिाई 

आधार प्रदान गने॰ 

 

१.२ प्रतिवेदनको महत्व 

यस प्रकतवेदनिो महत्व यस प्रिार रहेिा छन् :  

 यस् गाँउपाकििािो स्वास्थ्य िाययक्रमहरुिो वतयमान अवस्थाहरु बारेमा सबैिाई तथ्य पुरि 

जानिारी गराई भावी कदनहरुमा सवय सुिभ रुपमा सेवा प्रदान गनय॰ 

 स्वास्थ्य के्षत्रिो कविासिो िाकग िाययक्रम तथा रणनैकति योजना तजुयमा गनयिो िाकग पाकििािो 

िाकग  कनदेकशिा (guideline) बनाउन र 

 कवकभन्न संघ संस्था एवं अनुसिानिताय योजनािार स्वास्थ्यिमी र अन्य सरोिारवािाहरुिो िाकग 

पकन थप अध्ययन गनयिो िाकग महत्वपुणय दस्तावेजिो रूपमा प्रयोगमा ल्याउन ॰ 

 

१.३ पातलकाको स्वास्थ्यको वसु्त ल्पस्थति 

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

नेपािी नागरीिहरुिो मौकिि हि र अकधिारिो रुपमा रहेिो आधारभुत स्वास्थ्य तथा सरसफाईिो 

अकधिारिो सुकनकित गने कजमे्मवार स्थाकनय सरिारिाई सुक्लिएिो छ॰ हरेि नागररििो मौकिि 

अकधिारिो रुपमा रहेिो आधारभुत स्वास्थ्यिो सुकनकिततािो िाकग यस् पाकििामा स्वास्थ्य शाखािे 

नेतृत्व गने गरी स्वास्थ्य संस्थाहरु, मकहिा स्वा. स्वयंसेकविा, गाँउघर क्लिकनि तथा खोप 

क्लिकनिहरुबाट स्वास्थ्य सेवाहरु प्रदान गरीन्छ॰  

१.४.१ स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गने संस्थाहरुको अवस्था 

तववरण संख्या 

सरकारी संस्था 

स्वास्थ्य चौिी ४ 

आधारभुत स्वास्थ्य िेन्द्र ३ 

सामुदायीि स्वास्थ्य इयिाइ ३ 

आयुवेदअस्पताि/िेन्द्र ० 

खोप किक्लल्नि १३ 

गाँउ घर किक्लल्नि ६ 

मकहिा स्वास्थ्य स्वयं सेकविा ३७ 

तनतज गैर सरकारी संस्था 
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अस्पताि तथा नकसयङ्ग होम ० 

पोकिक्लिकनि ० 

 औषकध पसि २  

 

१.४.२ वडा अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको जानकारी 

वडा नं स्वास्थ्य संस्थाको नाम बतथमङ्ग 

सेन्टर 

मतहला स्वा. स्वयं. 

सेतवकाको संख्या 

खोप केन्द्र गाँउघर 

ल्पितनक 

१ bfdf{स्वास्थ्य चौिी हो ९ ३ ३ 

२ कमकम स्वास्थ्य चौिी हो ९ ३ ३ 

३ >Ldi7f  स्वास्थ्य चौिी हो ९ ३ ३ 

४  d]N5fd स्वास्थ्य चौिी हो १० ४ ३ 

 जम्मा ४            ३७ 

  
 

१३ १२ 

 

१.४.३ स्वास्थ्य सेवाको लातग मानव संसाधनको अवस्था 

पद स्वीकृि दरवन्दी संख्या पदपूतिम 

कायमरि 

स्थायी करार (सरकारी) 
करार 

(स्थातनय श्रोि) 

मेकडिि अकधिृत ० ० ० ० ० 

हे .ई (छैठौ)ं ५ २ २ ० ० 

हे .ई (पाँचौ)ं ४ ४ ४ ० ० 

हे .ई (चौथो) ८ २ २ ० ३ 

नकसयङ्ग (छैठौ)ं ० ० ० ० ० 

नकसयङ्ग (पाँचौ) ५ २ ३ ० ० 

नकसयङ्ग (चौथो) ८ २ २ ०               ४ 

ल्या. टे/ल्या.अ ० ० ० ० ० 

आयुवेद/िकवराज ० ० ० ० ० 

िा.स. ४ ३ ३ ० ५ 

जम्मा २३     १५    १५ ० १२ 

 

 

 

 

१.५ शुशासन 

सुशासन शासिीय व्यवस्थापनिो त्यो परािाष्ठा हो, जहाँ नागररिहरू सुरकक्षत महसुस गछय न्, न्यायिो 

अनुभूकत गछय न अकधिार सिन्न हुन्छन्॰ सावयजकनि सेवा सहज एवं सरि रूपमा नागररि हििा 

रूपमा प्राप्त पकन गनय सक्छन्॰ जनता प्रकत उत्तरदायी भई कनवायध रुपमा सेवा प्रवाह गनय र नागररि 

अकधिारिो सम्मान गनयिो िाकग शुसानिो महत्व सबै के्षत्रमा हुन्छ॰ असि शासनिो आधारभुत 

मान्यतािाइ आत्मसात गदै पारदशी, सहभाकगतमूिि, जवाफदाही हँुदै कछटो, छरीतो तथा िम खकचयिो 

ढंगबाट सवयसाधारणमा सेवा प्रवाह गनय र सेवाग्राहीिे सवय सुिभ रुपमा सेवा पाए वा नपाएिो सुकनकित 
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गनुय स्थाकनय तहिो कजमे्मवारी हुन्छ॰ स्थाकनय तहिे संघ र प्रदेशिा कनकत, कनयम र कनयमाविी 

आधारमा स्थाकनय स्तरमा सुहाउदो कनकत, कनयम र कनयमाविी बनाएर सेवािो प्रवाह गनुयपने हुन्छ॰ 

 

पातलकाको तनति तनयम िथा तनयमावलीको अवस्था  

सुचांक अवस्था (छ/छैन) 

पाकििािो स्वाथ्य कनकत बनेिो 

पाकििािो स्वास्थ्य तथा सरसफाई  न बनेिो 

पाकििािो स्वास्थ्य सम्बक्लि पन्च वा दश बकषयय योजना नबनेिो 

पाकििािो स्वास्थ्य सम्बक्लि बाकषयि योजना बनेिो 

पाकििािो मानव संरचना (Organogram) बनेिो 

पाकििािो अनुगमन मुल्यांिन तथा सुपररवेक्षण कनयमाविी बनेिो 

पाकििािो कनकज स्वास्थ्य संस्था संचािन तथा व्यस्थापन कनदेकशिा नबनेिो 

 

पातलका र स्वास्थ्य संस्था स्तरको सतमतिहरुको अवस्था  

सुचांक अवस्था 

पाकििा स्तररय स्वाथ्य सकमकत बनेिो 

पाकििा स्तररयगुणस्तर सुधार सकमकत बनेिो 

पाकििा स्तररय खररद सकमकत बनेिो 

स्वास्थ्य संस्था संचािन तथा व्यवस्थापन सकमकत बनेिो 
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खण्ड २: कायमक्रम प्रगति 

२.१ पररवार कल्याण 

२.१.१खोप कायमक्रम 

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

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

गदयछ ॰ कशशु र बाल्य अवस्थामा बािबाकििाहरुिाई उमेर अनुसारिा सबै खोपहरु सही समय र 

मात्रामा कदनु पदयछ ॰ खोप िाययक्रम एि प्रकतिारात्मि सेवा भएिोिे यस िाययक्रमिो उपिक्लि 

कजवनिो उत्तराधयमा पकन प्राप्त गनय सकिने हुनेभएिोिे यस िाययक्रमबाट तत्काि उपिक्लििो अपेक्षा 

गररदैन ॰ हाि नेपािमा १२ रोग कबरुध ८ प्रिारिा खोपहरु उपिि छन् जसै्त कब.कस.कज, कड.कप.कट-

हेब-कहब, पोकियो, कप.कस.कभ, एफ.आई. कप.कभ, दादुरा/रुबेिा, जे.इय . र रोटा ॰  

खोप कायमक्रम अन्तगमि सन्चालन गररएका मुख्य तक्रयाकलापहरू 

 कनयकमत खोप सेवा संचािन ॰ 

 पूणय खोप घोषणा तथा कदगोपना िाययक्रम ॰ 

 स्वास्थ्यिकमयहरूिो िाकग खोप सम्बक्लि ताकिम ॰ 

 खोप सम्बक्लि सुक्ष्म योजना तजुयमा ॰ 

 खोप मकहना संचािन ॰ 

 राकष्टि य खोप अकभयान संचािन ॰ 

 

खोप कायमक्रमका मुख्य सुचकहरूको अवस्था 

यस गाउँपाकििािो पकहिो प्राथकमितामा रहेिो खोप िाययक्रमिो प्रगकत कववरण ति ताकििामा 

कदईएिो छ ॰  

ताकििा 1 खोप िाययक्रमिो अवस्था 

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

खोप किरेज 

पुणयखोप पाकििा घोषणा नभएको नभएको नभएको 
कब.कस.जी िभरेज ६९.१ ११३.८ १६५.६ 

कड.पी.टी-हेब-कहब १ िभरेज ८३.७ १२४.४ १८४.४ 

पोकियो १ िभरेज ८३.७ १२४.४ १८६.१ 

पोकियो ३ िभरेज ८१.३ १०३.३ १४०.२ 

कड.पी.टी-हेब-कहब ३ िभरेज ८१.३ १०३.३ ११३.९ 

कप.कस.भी ३ िभरेज ७३.२ ९१.१ १४१.८ 

एफ.आइ.कप.भी. १ िभरेज २२.८ ५७.७ १६०.७ 

एफ.आइ.कप.भी. २ िभरेज १३ ५१.२ ११२.३ 

दादुरा-रूबेिा १ िभरेज ८१.३ ११५.४ १४०.२ 

जे.इ. िभरेज १६ ८४.६ १३३.८ 

दादुरा-रूबेिा २ िभरेज २८.२ ८२.७ ९८.८ 

कट.डी २ र २+िभरेज ४६ ९३.३ १३८.९ 

पुणयखोप िभरेज १२.२ १०४.१ २००.८ 

डर पआउट दर 
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कब.कस.जी र दादुरा-रूबेिा १ डि पआउट दर -१७.६ -१.४ १५.३ 

कड.पी.टी-हेब-कहब १ र ३ डि पआउट दर २.९ १७ ३८.२ 

दादुरा-रूबेिा १ र २ डि पआउट दर  ५४ ५.६ ७.६ 

खोप खेरजाने दर  

कब.कस.जी ९३.३ ८६.८ ८२.४ 
कड.पी.टी-हेब-कहब ५९.५ ४५.८ ५३.८ 
जे.इ. ६२.९ ६३.९ ५३.५ 
पोकियो ५९.५ ४५.८ ५२.४ 
कप.कस.कभ ३१.७ ३०.२ २७.६ 
एफ.आइ.कप.कभ. ५० २८.७ ३४.७ 
कट.डी ५२.१ ५७.३ ५० 
 

माकथ कदएिो खोपिो तथ्याङ्किाइय हेदाय गत वषयिो तुिनामा सबै खोपिो िभरेज बढेिो देक्लखन्छ ॰ 

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

साथै खोप खेर जाने दर िेकह मात्रामा बढेिो पाइय न्छ ॰ 

 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु तजमे्मवारी 

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

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

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

गुणस्तरीय सेवा प्रवाह स्वास्थ्यिकमयिो क्षमता अकभवृक्लदद पाकििा, स्वा.से.िा., प्रदेश तथा िेन्द्र 

सरिार 

 

२.१.२ पोषण कायमक्रम 

पोषण सेवा राष्टि  कनमायणिो एि बकियो आधार हो ॰ माकनसिो शारररीि तथा मानकसि कविाश उसिो 

बाल्यिाि मुख्य गरर गभायबस्था देक्लख २ बषय सम्मिो पोषण अबस्थामा कनभयर हने गदयछ ॰ यस उमेर 

समुहमा ८०% भन्दा बकढ मक्लस्तस्किो कबिाश हुने गदयछ ॰ नेपाि सरिारद्वारा पोषण िाययक्रमहरु 

मुख्य गरर गभायवस्था र २ बषय मुकनिा बािबाकििाहरु िेक्लन्द्रत िाययक्रमहरु सन्चाकित भएिा छन 

जसिाई सुनौिा हजार कदन िाययक्रम पकन भकनन्छ ॰ 

यस गाउँपाकििामा पोषण सुधारिा िाकग स्थाकनय तह स्तररय बहुके्षकत्रय पोषण सुधार सकमकत गठन 

गरर कबकभन्न िाययक्रमहरु सन्चािन गररएिो छ ॰ यस गाउँपाकििामा कशघ्र िुपोषणिो ब्यबस्थापनिा 

िाकग १ वटा बकहरंग उपचार िेन्द्र समेत सन्चािन गररएिो छ ॰ 

 

पोषणकायमक्रम अन्तरगि सन्चालन गररएका मुख्य तक्रयाकलापहरू : 

 कनयकमत वृक्लदद अनुगमन तथा परामशय ॰ 

 कशशु तथा बाल्यिािीन पोषण ॰ 

 कभटाकमन ए तथा अले्बन्डाजोि कवतरण ॰ 

 बहुके्षकत्रय पोषण योजना ॰ 
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 आमा तथा बाि स्वास्थ्य र पोषण ॰ 

 कविािय स्वास्थ्य तथा पोषण ॰ 

 पोषण सम्बक्लि कवकभन्न कदवसहरू 

 

पोषण कायमक्रमको अवस्था 

यस गाउँपाकििािो हाििो पोषण अबस्था तििो ताकििामा प्रसु्तत गररएिो छ ॰  

ताकििा 2पोषण िाययक्रमिो अवस्था 

सुचकहरू आ.ब. 

२०७५⁄७६ 

आ.ब. 

२०७६⁄७७ 

आ.ब. 

२०७७⁄७८ 

नयाँ तौि किईएिा ०–११ मकहना सम्मिा बच्चाहरुिो प्रकतशत १३१.४ १२९.५ १११ 

नयाँ तौि किईएिा ०–२३ मकहना सम्मिा बच्चाहरुिो प्रकतशत १८.९ ०.४ ९२ 

नयाँ तौि किईएिा बच्चाहरुिो अनुपातमा िुपोकषत बच्चाहरुिो अनुपात 

०–२३ मकहना 
४२.९ ० १.३ 

िडा िुपोकषत बािबाकििाहरुिो संख्या ४ १ ६ 

मध्यम िुपोकषत बािबाकििाहरुिो प्रकतशत ७.९ ३.९ ०.६ 

िम तौििो जन्म ३.७ ४.५ १.३ 

पूणय स्तनपान गराएिो प्रकतशत ४६.६ ३०.९ ३३.५ 

१८० आईरन चक्की खाएिा गभयवकत मकहिािो प्रकतशत ५३ ५२.६ ७०.९ 

जँुिािो औषकध खाएिा गभयवकत मकहिाहरुिो संख्या ६० ९९ ९१ 

कभटाकमन ए खाएिा सुते्करी आमाहरुिो प्रकतशत ७१.१ ६९.८ ७४.४ 

४५ आईरन चक्की खाएिा सुते्करी आमाहरुिो प्रकतशत ५४.३ ५७ ६७.२ 

आम कभटाकमन ए कबतरण (६ देक्लख ५९ मकहनािा बािबाकििाहरु) 
१८१५ १४६३ १६६५ 

आम जुिािो औषकधकबतरण िाययक्रममा  ६ देक्लख ५९ मकहनािा 

बािबाकििाहरुिे जँुिािो औषकध खाएिो प्रकतशत पकहिो चरण ६८.८४ ६७.६६ ६५.९४ 

आम जुिािो औषकधकबतरण िाययक्रममा ६ देक्लख ५९ मकहनािा 

बािबाकििाहरुिे जँुिािो औषकध खाएिो प्रकतशत दोस्रो चरण ८९.४४ ८२.९२ ६१.८७ 

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

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

कबतरणिो संख्या घटेिो देक्लखन्छ ॰ साथै पोषणिो अरू सुचिहरू उले्लख्य रूपमा बढे– घटेिो 

पाइय न्छ॰ 

 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु तजमे्मवारी 

Low Birth Weight बढी (वडा 

१,२,६,७,९) 

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

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

महत्व बारेमा परामशय बढाउने ॰ 

स्वस्थ्य संस्था प्रमुख र अन्य 

िमयचारी 

वृकि अनुगमन िम (वडा २,३,६,) हरेि मकहना PHC-ORC तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट वृिी 

अनुगमन गने र प्रते्यि मकहनािो १ कदन वृिी 

अनुगमन डे िो रुपमा मनाउने ॰ 

स्वस्थ्य संस्था प्रमुख र अन्य 

िमयचारी 
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२.१.३ समुदायमा आधाररि नबजाि िथा बालरोगको एतककृि ब्यबस्थापन 

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

(सन् १९८७) बाि स्वास्थ्यिा िाकग सन्चािन  गररएिा िाययक्रम हुन्॰ तत् पिात ५ बषय मुकनिा 

बािबकििािो मृतु्यदरिाई िम गनय IMNCI िाययक्रम, समुदायमा आधाररत बािरोगिो एकििृत 

ब्यबस्थापन, समुदायमा आधाररत नबजात कशशु स्याहार िाययक्रम हुदै हाि समुदायमा आधाररत 

नबजात कशशु तथा बािरोगिो एकििृत ब्यबस्थापन िाययक्रम सन २०१४ देक्लख सन्चािन गररएिो छ ॰ 

यस िाययक्रमिो मुख्य उदेश्य नबजात कशशु तथा बाि मृतु्यदरिो मुख्य िारि तत्बिो रुपमा रहेिा 

समस्याहरु जसै्त कनमोकनया, झाडापखािा, दादुरा, मिेररया तथा िुपोषणिो ब्यबस्थापन गरर नबजात 

कशशु तथा बाि मृतु्यदर िम गने हो ॰ िाययक्रम अन्तगयत सन्चािन गररएिा मुख्य कक्रयाििाप र 

उपिक्लिहरु : 

गाउँपाकििािो हाििो समुदायमा आधाररत नबजात कशशु तथा बािरोग एकििृत ब्यबस्थापनिो 

कबबरण ति ताकििामा प्रसु्तत गररएिो छ ॰ 

नबजाि तशशु िथा बालरोगको एतककृि तबबरण 

समुदायमा आधाररत नबजात कशशु तथा बािरोग एकििृत ब्यबस्थापनिो कबबरण ति ताकििामा 

प्रसु्तत गररएिो छ ॰  

 

ताकििा 3 नवजात कशशु तथा बािरोगिो एकििृत व्यवस्थापन सेवािो अवस्था 

सुचकहरू आ.ब. 

२०७५⁄७६ 

आ.ब. 

२०७६⁄७७ 

आ.ब. 

२०७७⁄७८ 

नाकभ मिम िभरेज (स्वास्थ्य संस्था र घरमा प्रसुकत) ११९ १०० १३० 

व्याके्टररयािो संभाकवत गक्लिर संक्रमण भएिा ० देक्लख २ 

मकहनािा कशशुिो प्रकतशत 

१६.७ ३.६ ९.१ 

व्याके्टररयािो संभाकवत गक्लिर संक्रमण भएिा मधे्य 

जेन्टामाईकसनिो पकहिो सुई पाएिा कशशुहरुिो प्रकतशत 

१०० ० १०० 

व्याके्टररयािो संभाकवत गक्लिर संक्रमण भएिा कशशुहरु मधे्य 

जेन्टामाईकसनिो पूणय सुई पाएिा कशशुहरुिो प्रकतशत 

० ० ० 

जम्मा नवजात कशशु मृतू्य संख्या ० ० ० 

५ बषयमुकनिा वािवाकििाहरुमा स्वास प्रश्वासिो नयाँ कबरामी दर 

प्रकत हजार 

४४२.५ ७२२.५ ५१५.४ 

५ बषयमुकनिा वािवाकििाहरुमा कनमोकनयािा नयाँ कबरामी दर प्रकत 

हजार 

४६ १३९.४ ९६.२ 

जम्मा स्वास प्रश्वासिो कबरामी मधे्य िडा कनमोकनयािो दर प्रकत 

हजार (५ बषयमुकनिा वािवाकििाहरुमा) 

० ०.५६ ०.२५ 

कनमोकनयाबाट मृतु्य हुने ५ बषयमुकनिा वािवाकििाहरुिो संख्या ० ० ० 

एक्लन्टबायोकटिबाट उपचार  पाएिा   कनमोकनयािा  

वािवाकििाहरुिा प्रकतशत 

२९१.७ १८७.५ ९६.२ 

५ बषयमुकनिा  वािवाकििाहरुमा  झाडा पखािािा नयाँ कबरामी 

दर प्रकत हजार 
३०३.१ ५५९ ४१३.९ 

जम्मा झाडापखािािा कबरामी मधे्य िडा जिकबयोजनिो दर (५ 

बषयमुकनिा वािवाकििाहरुमा) 

० ०.८१ ० 

औषत भेट २ वषय मुकन िम (वडा 

१,७,८,९) 

बच्चा िाई 0-23 मकहना सम्म हरेि मकहना तौि 

अनुगमन गनयिो िागी आमा समुहिो बैठिमा 

स्वास्थ्यिकमय सहभागी गनुयिा साथै FCHV िाई 

सकक्रय बनाउने ॰ 

स्वास्थ्य संस्था प्रमुख,खोप तथा 

गाउँघर क्लिकनिमा सहभागी 

िमयचारी 
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झाडापखािािा कबरामी मधे्य  कजबनजि र कजंि चक्की द्वारा 

उपचार पाएिािो प्रकतशत   

११७.६ ९७.२ १२७.८ 

झाडापखािाबाट मृतू्य हुने ५ बषयमुकनिा वािवाकििाहरुिो संख्या ० ० ० 

५ बषय मुकनिा वािवाकििाहरुिो जम्मा मृतु्य संख्या ० ० ० 

माकथ कदएिो तथ्याङ्क अनुसार अकघल्लो वषयिो तुिनामा झाडापखािा तथा श्वासप्रश्वासिा कबरामी दरमा 

िकम भएिो देक्लखन्छ भने कनमोकनया र झाडापखािािो उपचार शत प्रकतशत गररएिो देक्लखन्छ ॰ 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु तजमे्मवारी 

गुणस्तरीय सेवा प्रवाह स्वास्थ्यिकमयिो क्षमता अकभवृक्लदद पाकििा, स्वा.से.िा., प्रदेश तथा िेन्द्र 

सरिार 

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

 

२.१.४ पररवार योजना कायमक्रम 

नेपाि सरिार द्वारा क्लस्विृत िाययक्रम तथा गाउँपाकििािो कबकत्तय समाकनिरण तफय िा िाययक्रमहरु 

मधे्यिो महत्वपुणय िाययक्रम पररवार कनयोजन िाययक्रम हाि पररवार कनयोजनिा सेवाहरु सबै िकक्षत 

बगयमा समता मुिि तररिािे पहँुच र उपभोगमा वृिी गनुय हो ॰ हाि पररवार कनयोजन सेवाहरु 

गाउँपाकििाद्वारा सन्चािन गररएिा सबै गाउँघर क्लिकनि, वडा स्वास्थ्य िेन्द्र स्वास्थ्य चौिीहरुमा 

उपिि छन् ॰ यस िाययक्रम अन्तयगत पररवार कनयोजन सम्बक्लि परामशय सेवा, उपचारात्मि सेवा, 

पे्रषण सेवा िगाएत पररवार कनयोजनिा साधनहरु जसै्त कपल्स, कडपो, िन्डम िगायतिा साधनहरु 

कबतरण सेवाहरु उपिि छन् ॰ पररवार कनयोजनिा साधनहरु जसै्त इििान्ट र आई.यू.कस.कड 

गाउँपाकििा अन्तयगत रहेिा स्वास्थ्य चौकिहरुमा उपिि छन् ॰ 

 

कायमक्रम अन्तरगि सन्चालन गररएका मुख्य तक्रयाकलापहरु: 

 स्थायी बन्ध्यािरण कशकवर संचािन ॰ 

 प.कन. सम्बक्लि ताकिम संचािन ॰ 

 प.कन. साधनिो आपुकतय व्यवस्थापन  

 

पररवार योजना कायमक्रमको अवस्था 

गाउपाकििो पररवार कनयोजन सेवािो हाििो अवस्था ति ताकििामा प्रशु्तत गररएिो छ ॰ 

ताकििा 4 पररवार योजना सेवािो अवस्था 

सुचकहरू आ=ब. 

२०७५⁄७६ 

आ=ब. 

२०७६⁄७७ 

आ=ब. 

२०७७⁄७८ 

नयाँ प्रयोगिताय –िन्डम ५७ ३६.१ २२.५ 

नयाँ प्रयोगिताय –कपल्स १०४ ९९ १२४ 

नयाँ प्रयोगिताय –कडपो ११३ १८४ १८५ 

नयाँ प्रयोगिताय –इििान्ट ० ७ ० 

नयाँ प्रयोगिताय –आई.यू.कस.कड ० ० ० 

नयाँ प्रयोगिताय –स्थायी साधन ० ० ० 
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पररवार कनयोजन साधनिो नयाँ प्रयोगदर 
० ० ० 

पररवार कनयोजनिो जम्मा प्रयोग दर 
० ० ० 

 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

२.१.५ सुरतक्षि मािृत्व िथा नबजाि तशशु स्वास्थ्य 

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

अपाङ्गता र मृतु्यदर िम गरर मकहिाहरुिो र नबजात कशशुहरुिो स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनु हो ॰ 

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

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

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

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

उपचार सेवा पुयायउने वा परामशय गरर समस्या सामाधान गनय सिेमात्र मातृकशशुिो स्वास्थ्यमा ठुिो 

उपिक्लि हाकसि गनय सकिन्छ ॰  

यस गाउँपाकििा अन्तयगत रहेिा स्वास्थ्य चौकिमा पकन नेपाि सरिारद्वारा कनधायररत मापदण्ड बमोकजम 

२४ घणे्ट प्रसुकत सेवािा िाकग बकथयङ सेन्टर सन्चािन गररएिो छ ॰ उक्त बकथयङ्ग सेन्टरहरुबाट 

आधारभुत प्रसुकत सेवािा साथै पुवयप्रसुकत सेवा र सुते्करी पिातिो सेवा प्रदान गररदै आएिो छ जसिे 

गदाय सामान्य गभायवस्थािो जकटितािा िारण हुने मातृ मृतु्यदरिाई िम गरेिो छ ॰ 

कायमक्रम अन्तरगि सन्चालन गररएका मुख्य तक्रयाकलापहरु : 

 गभयवकत तथा प्रसुकत जाँच सेवा ॰ 

 संस्थागत प्रसुकत सेवा ॰ 

 न्यानो झोिा कवतरण ॰ 

 प्रसुकत प्रोत्साहन तथा यातायात खचय कवतरण ॰ 

 िणायिी सुते्करी पोषण ॰ 

 SBA ताकिम संचािन ॰ 

 सेवा उपभोग बढाउन पाकििाद्वारा कवकभन्न िाययक्रम संचािन ॰ 

 

सुरतक्षि मािृत्व कायमक्रमको अबस्था 

गाउँपाकििािो हाििो सुरकक्षत मातृत्विो अबस्था ति ताकििामा प्रसु्तत गररएिो छ ॰ 

 

 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु तजमे्मवारी 

िेही स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पररवार 

कनयोजन सेवामा िकम 

प.कन. सेवा सम्बक्लि िाययक्रम स्वास्थ्य अमा 

समुहहरूमा जानिारी गराउने 

स्वस्थ्य संिस्था प्रमुख र अन्य िमयचारी 

गुणस्तरीय सेवा प्रवाह अनसाइयट िोकचङ्ग तथा क्षमता अकभवृक्लदद पाकििा तथा जन.स्वा.से.िा. 
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ताकििा 5 सुरकक्षत मातृत्व सेवािो अवस्था 

सुचकहरू आ=ब. 

२०७५⁄७६ 

आ=ब. 

२०७६⁄७७ 

आ=ब. 

२०७७⁄७८ 

शून्य होम डेकिभरी वडा संख्या ० ० १ 

प्रसुकत िेन्द्रिो संख्या ४ ४ ५ 

िुनैपकन समयमा पकहिो पटि गभयवकत जाँच सेवा किएिा गभयवकत 

मकहिाहरुिो प्रकतशत 

८३.५ २१९.८ १७३ 

प्रोटोिि अनुसार पकहिो पटि गभयवकत जाँच सेवा किएिा गभयवकत 

मकहिाहरुिो प्रकतशत 

६३.८ १०४ १२०.६ 

प्रोटोिि अनुसार चर पटि गभयवकत जाँच सेवा किएिा गभयवकत 

मकहिाहरुिो प्रकतशत 

५७.५ ४२.१ ८४.१ 

दक्ष प्रसुकतिकमयबाट सुते्करी सेवा पाएिा मकहिाहरुिो प्रकतशत ८१.१ ४४.४ ५४ 

जकटि प्रसुकत सेवा पाएिा सुते्करी मकहिाहरुिो संख्या ० १ १ 

जन्मदा कनश्साकसएिा नवजात कशशुहरुिो संख्या ० १ १ 

जन्मदा िमतौि भएिा नवजात कशशुहरुिो प्रकतशत १.६ ० ० 

संस्थागत प्रसुकत सेवािो प्रकतशत ८१.१ ६९.८ ११०.३ 

दक्ष प्रसुकत प्रकतशत १८.१ ४४.४ ५४ 

मातृ मृत्यिो समीक्षा गररएिो र िायय योजनािो कविास भएिो संख्या ० ० १ 

पेररनेटि मृत्यिो समीक्षा गररएिो र िायय योजनािो कविास भएिो 

संख्या 

० ० १ 

प्रोटोिि अनुसार २४ घंटा कभत्र प्रसुकत पिातिो सेवा किएिो प्रकतशत ८१.९ ६७.५ १०४ 

प्रोटोिि अनुसार ३ पटि प्रसुकत पिातिो सेवा किएिो प्रकतशत ३१.५ ४३.७ ५६.३ 

जम्मा मातृमृतु्य संख्या ० ० ० 

जम्मा नबजात कशशुमृतु्य दर ० ० ० 

संस्थागत सुते्करी भएिा मकहिाहरुिे संस्थागत सुते्करी भए बापत 

प्रोत्सहान रिम प्राप्त गरेिो प्रकतशत 

१०३.१ ९६.५ ५७.१ 

संस्थागत सुते्करी भएिा मकहिाहरुिे प्रोटोिोि अनुसार ४ पटि 

गभयजाँच गरे बापत प्रोत्सहान रिम प्राप्त गरेिो प्रकतशत 

९०.९ ८५.७ ८६.१ 

बकथयङ सेन्टरमा सुते्करी भए बापत न्यानो झोिा पाएिा नवजात 

कशशुिो प्रकतशत 

१०० १०० १०० 

 

माकथ कदएिो तथ्याङ्क अनुसार संस्थागत प्रसुकत, गभयवकत र सुते्करी जाँच तथा दक्ष प्रसुकतिकमयबाट सुते्करी सेवामा 

वृक्लि भएिो देक्लखन्छ ॰ यसैगरी नवकशशुिो मृतु्य दरमा िकम  भएिो देक्लखन्छ ॰ 

 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु तजमे्मवारी 

स्वास्थ्य संस्थामा हुने सुते्करी संख्या 

बढेपकन घरमा हुने सुते्करी संख्या िकम 

गने 

स्वास्थ्य संस्थाहरुिे आमा समुह बैठिमा 

परामशय गने 

स्वास्थ्य िाययिताय र स्वास्थ्य संस्था 

प्रमुख 

भौकति पुवायधारिो िमी मापदण्ड अनुसारिो पुवायधार कनमायण तथा 

व्यवस्था 

स्थाकनय  सरिार 

ताकिम प्राप्त जनशक्लक्तिो उपििता सेवा प्रदायिहरुिो क्षमता अकभवृक्लि गने  स्वास्थ्य शाखा, जन.स्वा.सेव 
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२.१.६ मतहला स्वास्थ्य स्वयं सेतवका कायमक्रम 

सबैिा िाकग स्वास्थ्य िक्ष्य  पुरा गनयिा िाकग तयार गररएिो प्राथकमि स्वास्थ्य सेवािा ४ वटा कसद्घान्त 

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

सेवािो कसद्घान्त िाई आधारमाकन नेपािमा पकहिो पटि मकहिा स्वास्थ्य स्वयम सेकबिा िाययक्रम 

कब.सं. २०४५ मा सुरु भएिो कथयो ॰ सबयप्रथम नेपािमा समुदायिो स्वास्थ्य सुधारिो पररिल्पना गरर 

सन्चािन भएिो यो िाययक्रम कबश्वमा नै एउटा नमुना िाययक्रमिो रुपमा रहेिो छ ॰ मकहिा स्वास्थ्य 

स्वयम सेकबिाहरु हाि स्वास्थ्यिा आधारभुत स्ति हुन जसे्ल गदाय नेपाि िे तय गरेिो सुरकक्षत मातृत्व 

सम्बक्लििो सहश्रािी कबिाश िक्ष्य पुरा गरेिो कथयो ॰     

गाउँपाकििामा हाि जनसंख्यािो आधारमा ९८ जना मकहिा स्वास्थ्य स्वयम सेकबिाहरु रहेिा छन ॰ 

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

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

गाउपाकििा द्वारा सन्चािन गरेिा स्वास्थ्य िाययक्रमहरु मा सहयोग गनुयिा साथै िायायक्रमहरु जसै्त 

कभटाकमन ए तथा जुिािो औषकध कबतरण, पररवार कनयोजनिा साधानहरुिो कबतरण, नवजात कशशु 

तथा वािरोगिो पकहचान गरर परामशय तथा पे्रषण सेवा, समुदायिो स्वास्थ्य स्थीकत पत्ता िगाई समयमा 

नै स्वास्थ्य कशक्षा प्रदान सेवा आकद सन्चािन गरर समुदायिो स्वास्थ्य सुधारमा अतुिकनय योगदान 

पुयायएिा छन ॰  

 

कायमक्रम अन्तगमि सन्चालन गररएका मुख्य तक्रयाकलापहरु 

 मकहिा स्वा. स्वयं सेकविाहरुिो सकमक्षा ॰ 

 पोसाि तथा प्रोत्साहन रिम कवतरण ॰ 

 

मतहला स्वास्थ्य स्वयं सेतबका कायमक्रमको अवस्था 

गाउँपाकििामा मकहिा स्वास्थ्य स्वयं सेकविा िाययक्रमिो हाििो बसु्तक्लस्थकत ति ताकििामा प्रसु्तत 

गररएिो छ ॰ 

ताकििा 6 मकहिा स्वास्थ्य स्वयं सेकविा िाययक्रमिो अवस्था 

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

२०७७⁄७८ 

आमा समुहिो बैठि सन्चािन गरेिो प्रकतशत ७७.१ ५५.९ २४.१ 

जम्मा सेवा पुयायएिो संख्या १३२८ ८९२ ८७ 

प्रकत स्वयम सेकबिािो सेवा ग्राकह अनुपात २.८ २.०० ०.१९ 

कजबनजि कबतरण गरेिा संख्या २२५ २८४ २३२ 

जम्मा कजबनजि कबतरण मधे्य मस्वासेिे कवतरण गरेिो प्रकतशत ८३.२५ १०५ ८५.८४ 

जम्मा कपल्स कबतरण मधे्य मस्वासेिे कवतरण गरेिो प्रकतशत १४ ६० ८ 

जम्मा िन्डम कबतरण मधे्य मस्वासेिे कवतरण गरेिो प्रकतशत ३३३ ६५५ १५० 

मातृ मृतु्यिो जम्मा प्रकतबेदन संख्या ० ० ० 
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नवजात मृतु्यिो जम्मा प्रकतबेदन संख्या ० ० ० 

घरमा प्रसुकत भएिो मधे्य कजकवत जन्म भयिा कशशुहरुिो संख्या १४ १९ ५ 

 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु तजमे्मवारी 

ताकिमिो अभाव ताकिम तथा क्षमता अकभवृक्लि गनुयपने स्वा.सं , पाकििा, स्वा.से.िा.,  

घट्दो मनोबि प्रोत्साहनिा िृयाििापहरु संचािन स्वा.सं, पाकििा 

 

२.१.७ गाउँघर ल्पितनक कायमक्रम 

नेपाििा सबै भुगोिमा प्राय माकनसहरुिो बसोबास भएिोिे नेपािमा बसोबास गने  सबै 

माकनसहरुिाई स्वास्थ्य संस्था स्थायी रुपमा स्थापना गरर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गनय नसकिने भएिो िे 

कब.सं. २०५१ मा नयाँ अबधारणािो रुपमा सुरुवात गररएिो िाययक्रम हो गाउँघर क्लिकनि िाययक्रम ॰ 

नेपािमा रहेिा सबै समुदायिाई स्वास्थ्यिो पहुचमा ल्याउनिा िाकग स्थापना गररएिो उक्त 

िाययक्रमबाट हाि कबकभन्न प्रिारिा सेवाहरु प्रदान गररन्छ जसै्त प्राथकमि उपचार सेवा, पररवार 

कनयोजन सेवा, गभयवकत सेवा जाँच सेवा, सुते्करी पिातिो सेवा र बच्चािो वृक्लि अनुगमन आकद ॰  

गाउँपाकििा भैगोकिि तवरिे िेही भाग समथर भए पकन डाँडािाँडा भएिो जकमन देक्लख कबिट 

पहाकड के्षत्र सम्म फैकिएिो छ ॰ गाउँपाकििामा रहेिा स्वास्थ्य चौकिहरु द्वारा गाउपाकििािो सबै 

भुगोिमा बसोबास गने समुदायिाई आवश्यि आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गनय नसकिने भएिोिे 

गाउँपाकििािो  सबै वडाहरुमा वडा स्वास्थ्य िेन्द्र स्वास्थ्य चौिीहरु रहेिो छ ॰ वडा स्वास्थ्य िेन्द्र 

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

६ गते देक्लख ९ गते सम्म गाउघर क्लिकनि सन्चािन गररएिो छ ॰स्वास्थ्य सेवािाइय  समतामुिि बनाउन 

र स्वास्थ्य सेवािोपहँुच पुयायउनिा िाकग यस गाउँपाकििामा सन्चािन गररएिा गाउँघर 

क्लिकनिहरुिो उपिक्लि ति ताकििामा प्रसु्तत गररएिो छ ॰ 

ताकििा 7 गाउँघर क्लिकनिबाट प्रदान गरयिो सेवािो कववरण 

सुचकहरू आ=ब. 

२०७५⁄७६ 

आ=ब. 

२०७६⁄७७ 

आ=ब. 

२०७७⁄७८ 

गाउँघर क्लिकनि सन्चािन प्रकतशत २४ ३४ ९ 

जम्मा सेवाग्राकह मधे्य गाउँघर क्लिकनिबाट सेवा पाएिा 

सेवाग्राकहिो प्रकतशत 

३९१ ४१९ ६५ 

गाउँघर क्लिकनिमा प्राथकमि उपचार सेवा पाएिा सेवाग्राकहिो 

संख्या 

२९५ ३६७ ४० 

गाउँघर क्लिकनिमा पुबय प्रसुकत सेवा पाएिा सेवाग्राकहिो संख्या १७ ३० १ 

गाउँघर क्लिकनिमा उत्तर प्रसुकत सेवा पाएिा सेवाग्राकहिो संख्या ८ ११ १ 

गाउँघर क्लिकनिमा कडपो सेवा पाएिा सेवाग्राकहिो संख्या २ ४ ० 
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 मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

२.१.८ तकशोरतकशोरहरुको लातग यौन िथा प्रजनन् स्वास्थ्य 

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

गररएिो कथयो ॰ उक्त रणकनकत बमोकजम किशोरकिशोरीिा िाकग यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यिा िाकग 

कनदेकशिा जारी गरर नेपाििा सबै स्वास्थ्य चौकि तह सम्म उक्त िाययक्रम सन्चिन गने िक्ष्य किएिो 

कथयो ॰ यस िाययक्रम अनुसार सबै स्वास्थ्य चौिीहरु किशोरकिशोरी मैत्री बनाई स्वास्थ्य सेवािाई 

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

उक्त िाययक्रम सन्चािन हुनसिेिो छैन ॰ सुखेत कजल्लामा रहेिा १३ बटा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा मात्र यो 

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

कायमक्रम अन्तरगि सन्चालन गररएका मुख्य तक्रयाकलापहरू : 

 िाययक्रमिो सकमक्षा ॰ 

 सेवा प्रदायििो क्षमता अकभवृक्लि 

 

तकशोरतकशोरहरुको लातग यौन िथा प्रजनन् स्वास्थ्य अवस्थााः  

ताकििा 8 किशोरकिशोरी स्वास्थ्य सेवािो अवस्था 

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

किशोरकिशोरी मैत्री स्वास्थ्य संस्थािो संख्या   ० ० ० 

जम्मा गभयजाँच मधे्य  िुनैपकन समयमा पकहिो पटि 

गभयवकत जाँच सेवा किएिा २० बषयमुकनिा   

किशोरीहरुिो संख्या   

१२७ ११३ १३६ 

प्रोटोिि अनुसार पकहिो पटि गभयवकत जाँच सेवा 

किएिा २० बषयमुकनिा   किशोरीहरुिो संख्या   
१२७ ११३ १३६ 

जम्मा गभयपतन मधे्य  २० बषयमुकनिा   किशोरीहरुिो 

संख्या 

० ० ० 

पररवार कनयोजन साधनिो जम्मा नयाँ प्रयोगिताय मधे्य 

२० बषयमुकनिा  किशोरीहरुिो संख्या   
२६ २३ १७ 

माकथ कदएिो तथ्याङ्क हेदाय पररवार कनयोजन साधनिो जम्मा नयाँ प्रयोगिताय बाहेि उखले्लक्लखत सबै सेवािो 

सुचिहरुमा वृक्लि भएिो पाइय न्छ ॰ 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

गाउँघर क्लिकनिमा तौि किईएिा २ बषयमुकनिा बािबाकििािो 

संख्या 

४३ ८८ ७ 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु तजमे्मवारी 

गुणस्तरीय सेवािो उपििता प्रदान गररने सेवािो गुणस्तरतामा ध्यान 

कदनु 

सम्बक्लित स्वास्थ्यिकमयहरु 

गाउँघर क्लिकनि कनयकमत सन्चािन 

नहुनु 

कनयकमत सन्चािन गने स्वास्थ्य संस्था प्रमुख 
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मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु तजमे्मवारी 

गुणस्तरीय तथा प्रभाविारी सेवा 

संचािन 

पुवायधारिो व्यवस्थापन र दक्ष 

स्वास्थ्यिकमयहरुिो उपििता 

पाकििा, स्वा.से.िा. 

 

२.२ महामारी िथा रोग तनयन्त्रण 

२.२.१ तकटजन्य िथा नेगे्लके्टड टर ोतपकल रोगहरु (Vector Born and Neglected tropical diseases) 

२.२.१.१ कुष्ठरोग 

िुष्ठरोग परापूवयिाि देक्लखनै जनस्वास्थ्यिो प्रमुख समस्यािो रुपमा रहेिो छ ॰ यस रोगिो कवरुि 

प्रभावशािी औषकधिो भएतापकन कबरामीहरुिे रोग िुिाउने र समयमै उपचारिो िाकग सििय मा 

नआउने िारणिे गदाय यो रोग एउटा सामाकजि चुनौेैतीिा रुपमा रही रहेिोछ ॰ हाि यो रोग 

कनवारणिो क्लस्थकतिाई कनरन्तरता कदनिा िाकग सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट कनिः शुल्क रुपमा एम.कड.टी. 

उपचार सेवािो साथ साथै चेतनामूिि िाययक्रम समेत संचािन गररदै आएिो छ ॰ 

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

 नेपाििा सबै कजल्लाहरुमा िुष्ठरोगिो प्रिोप  दर(Prevalence Rate) प्रकत १० हजार 

जनसंख्यामा १ भन्दा िम गने ॰ 

 िुष्ठरोगिो नयाँ कबरामीहरु मधे्य बच्चा (० देक्लख १४ वषय) हरुमा असमथयतािो तह २ (Grade II 

disability)िाई शून्य बनाउने ॰ 

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

१० िाख जनसंख्यामा १ भन्दा िम गने ॰िुष्ठरोग प्रभाकवतहरुिाई भेदभाव हुने प्रिारिो 

िानूनी प्रावधानहरुिाई शून्य बनाउने ॰ 

कुष्ठरोग सम्बल्पि सन्चालन िएका तक्रयाकलापहरुाः   

िाययक्रम अन्तरगत सन्चािन गररएिा मुख्य कक्रयाििाप र उपिक्लिहरु : 

 िुष्ठरोगिा कबरामीहरूिाइय उपचार सेवा 

 संिास्पद कबरामीिो पकहचानिो िाकग माइयक्रोस्कोकपि सेन्टरमा पे्रषण सेवा 

 िुष्ठरोग सम्बक्लि चौमाकसि, अधयवाकषयि तथा वाकषयि सकमक्षा गोकष्ठिो आयोजना 

 कनयकमत अनुगमन तथा सुपररवेक्षण 

 

 

 

कुष्ठरोगको विममान अवस्थाको तवशे्लषणाः   

ताकििा 10 िुष्ठरोगिो अबस्था 

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

जम्मा िुष्ठरोग िा कबराकमिो संख्या ० ० ० 

जम्मा िुष्ठरोग कबरामी दर प्रकत १०००० जनसंख्या ० ० ० 

जम्मा िुष्ठरोगी मधे्य MB कबरामी िो प्रकतशत ० ० ० 

जम्मा कबरामी मधे्य १४ बषय मुकनिा बािबाकििाहरुिो प्रकतशत ० ० ० 

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

 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु तजमे्मवारी 

िुष्ठरोगीहरूिा जाँचमा समस्या समुदायमा कशकवर सन्चािन गने स्वास्थ्य शाखा 

 

२.३ क्षयरोग 

क्षयरोग कवश्विै प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्यािो रुपमा रहेिो छ ॰ नेपाििो िूि जनसंख्यािो झणै्ड ४५ 

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

उमेरिा माकनसहरु रहेिा हुन्छन् ॰ नेपािमा प्रकतवषय ४०००० नयाँ क्षयरोगीिा कबरामीहरु देक्लखन्छन् 

जसमधे्य २०००० खिार पोजेकटभ हुन्छन् ॰ ५००० देक्लख ७००० सम्म बषेनी यस रोगबाट मृतु्य हुने गरेिो 

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

किएिो छ ॰ यसिो प्रभाविारी उपचार र कनयन्त्रणिो िाकग नेपािमा सन् १९९६ देक्लख डट्स कवकध 

द्वारा उपचार िाययक्रम संचािन गररएिो छ ॰ क्षयरोगिो उपचारिो िाकग प्रयोगशािा सुकवधा भएिो 

स्थानिाई रोग कनदान िेन्द्र तथा सबै स्वास्थ्य चौिीहरुिाई डट्स उपचार िेन्दिो रुपमा संचािन 

गररदै आएिो छ ॰ 

कवश्व स्वास्थ्य सङ्गठनिे क्षयरोगमुक्त  कवश्व बनाउने पररिल्पना (Vision) अनुसार सन् २०१६ देक्लख 

२०५० िा िाकग "The END TB Strategy" सावयजकनि गरेिो छ ॰ यस रणनीकतिाई आत्मसात् गदै 

राकष्टि य क्षयरोग िाययव्रmमिे  कनम्नानुसारिो पररिल्पना तथा िक्ष्यहरू कनधायरणिो गररएिो छ॰ 

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

by 2050) ॰ साथै सन् २०५० सम्म नयाँ क्षयरोगिा कबरामी दर १ जना प्रकत १० िाख भन्दा िममा झाने 

॰ 

आवतधक लक्ष्याः  सन् २०१५ िो तुिनामा सन् २०२१ सम्ममा क्षयरोगबाट प्रभाकवत नयाँ कबरामीिो 

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

२०१६ िो जुिाई देक्लख सन् २०२१ िो जुिाई सम्ममा िूि सङ्ख्या २० हजार नयाँ क्षयरोगिा कबरामी 

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

क्षयरोग सम्बल्पि सन्चालन िएका मुख्य कृयाकलापहरू 

 क्षयरोग सम्बक्लि माइयक्रोस्कोकपि क्याि सन्चािन 

 स्वास्थ्य चौिीमा माइयक्रोस्कोकपि िेन्द्र सन्चािन 

 पाकििािा सबै स्वास्थ्य चौिीहरूमा DOTS िेन्द्र सन्चािन 
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 क्षयरोग सम्बक्लि चौमाकसि, अधयवाकषयि तथा वाकषयि सकमक्षा गोकष्ठिो आयोजना 

 कनयकमत अनुगमन तथा सुपररवेक्षण 

 

 

क्षयरोग कायमक्रमको विममान अवस्थाको तवशे्लषणाः   
 

ताकििा 11क्षयरोगिो बतयमान अबस्था 

सुचकहरू आ.ब. 

२०७५⁄७६ 

आ.ब. 

२०७६⁄७७ 

आ.ब. 

२०७७⁄७८ 

िेश नोकटकफिेसन दर प्रकत १ िाख जनसंख्यामा  ० ० ० 

क्षयरोगिो उपचार सफिता दर ० ० ० 

क्षयरोगिो कनिो हुने दर ० ० ० 

क्षयरोगिो पुरा अवकध औषकध खाने दर ० ० ० 

जम्मा MDR क्षयरोगिा कबरामी संख्या ० ० ० 

क्षयरोगबाट मृत्य भएिो कबरामीिो संख्या ० ० ० 

 

 

२.४ एच.आई.ति.एड्स िथा यौनरोग 

नेपािमा सन् १९८८ मा पकहिो िेश देक्लखए पकछ एचआईभी िाई पकन जनस्वास्थ्यिो समस्यािो रुपमा 

किई यस िाययक्रम िागु गररएिो हो ॰ हाि नेपािमा एचआईभी िेक्लन्द्रिृत महामारी (Concentrated 

Epidemic) िो रुपमा रहेिो छ ॰ कवशेष गरी नेपािमा ८० प्रकतशत भन्दा बढी एचआईभीिो संक्रमण  

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

यौन िमी मकहिाहरु, पुरुष समकिंगीहरु उच्च जोक्लखमिो समूहमा रहेिा छन् भने आप्रवासी 

िामदारहरु, र यौनिमी मकहिािा ग्राहिहरु पकन बढी जोक्लखमिो रुपमा रहेिा र ती वाट अन्य 

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

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

रहेिो छ ॰  

 

लक्ष्याः  एचआईभी रोिथाम, उपचार, हेरचाह र सहयोगमा सवयव्यापी पहँुच पु¥याउने ॰ 

उदे्दश्याः   

 मुख्य समूहहरु ९० प्रकतशतिो पकहचान, कसफाररस तथा पररक्षण गने ॰  

 एचआईभी भएिो कनदान भएिा ९० प्रकतशत व्यक्लक्तहरुिो उपचार गने ॰  

 एचआईभी  कनदान भएिा मधे्य ९० प्रकतशत व्यक्लक्तहरुिाई एक्लन्ट रेटि ोभाईरि कनरन्तर 

उपचारमा राखे्न ॰  

 आमाबाट बच्चामा हुने संक्रमणिो कनवारण गने र आमाहरुिाई जीकवत तथा स्वस्थ राखे्न॰  

 जन्मजात कसफकिस उनू्मिन गने ॰  

 नयाँ एचआईभी संक्रमणमा ७५ प्रकतशतिे िमी ल्याउने ॰ 
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एच.आई.ति.एड्स सने माध्यामहरु लाई नू्यतनकरण गनम सन्चालन िएका मुख्य कृयाकलापहरू: 

 सबै गभयवकत सेवा किने मकहिाहरूिाइय कनिः शुल्क एच.आइय.कभ. जाँच सेवा 

 स्वास्थ्य चौिीमा सबै शंिास्पद कबरामीिाइय  कनिः शुल्क एच.आइय.कभ. जाँच सेवा 

 स्वास्थ्य चौिीमा यौनरोगिो जाँच सेवा 

 सबै स्वास्थ्य चौिीमा कनिः शुल्क उपचार सेवा 

 स्वास्थ्य कशक्षा तथा परामशय सेवा 

 एच.आइय.कभ./एड्स तथा यौनरोग सम्बक्लि ताकिम सन्चािन 

 कनयकमत अनुगमन तथा सुपररवेक्षण 

 

एच.आई.ति.एड्स िथा यौनरोगको विममान अवस्थाको तवशे्लषणाः  

ताकििा 12एच.आई.कभ एड्स तथा यौनरोगिो अबस्था 

सुचकहरू आ=ब. 

२०७५⁄७६ 

आ=ब. 

२०७६⁄७७ 

आ=ब. 

२०७७⁄७८ 

जम्मा समुदायमा आधाररत PMTCT  िेन्द्र ० ० ० 

PMTCT िेन्द्रबाट सेवा किएिा जम्मा गभयवकत मकहिाहरुिो संख्या ० ० ० 

PMTCT +ve गभयवकत मकहिाहरुिो संख्या ० ० ० 

जम्मा एच.आई.कभ कबरामीिो संख्या ० ० ० 

जम्मा यौनरोग जाँच गररएिो संख्या ० ० ० 

जम्मा सामुदाकयि स्याहार िेन्द्रिो संख्या   ० ० ० 

जम्मा ART िेन्द्र संख्या   ० ० ० 

ART मा आवि भएिो सेवाग्राहीहरुिो जम्मा संख्या ० ० ० 

AIDS बाट मृतु्य भएिािो जम्मा संख्या ० ० ० 

 

 

२.५ आँखा िथा दन्त स्वास्थ्य सेवााः  

आँखा सम्बक्लि यस गाउँपाकििािो सुचांििो अवस्था  

ताकििा 13आँखा सम्बिी मुख्य रोगहरूिो अवस्था 

 

सुचांक 

२०७७॰०७८ 

मतहला पुरुष जम्मा 

Traumatic eye disease ० ० ० 

Uveitis ० ० ० 

Macular degeneration (age related) ० ० ० 

Amblyopia (Lazy eye) ० ० ० 

Squint ० ० ० 

Retinitis pigmentosa ० ० ० 

Night blindness/visual disturbance ० ० ० 

Retinoblastoma ० ० ० 

 

माकथ कदएिो तथ्याङ्किाइय कवशे्लषण गदाय यस वषयमा आँखा सम्बक्लि सेवा किने धेरै िम देक्लखंन्छ ॰ 
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दन्त सेवा सम्बल्पि यस गाउँपातलकाको सुचांकको अवस्थााः  

ताकििा 14 दन्त सेवािो अवस्था 

सुचांक २०७७॰०७८ 

मतहला पुरुष जम्मा 

Dental caries ० ० ० 

Toothache ० ० ० 

Periodontal disease (gum disease) ३० १६ ४६ 

Other disorder of teeth ० ० ० 

Oral ulcer (Aphthous & herpectic) ० ० ० 

Tooth impaction ३ ५ ८ 

Hypoplasia ० ० ० 

Leukoplakia ० ० ० 

Fungal infection (candiadiasis) ४३ २४ ६७ 

Oral space infection and abscess ७६ ४५ १२१ 

 

माकथ कदएिो तथ्याङ्किाइय कवशे्लषण गदाय गत वषय भन्दा यस वषयमा उखले्लक्लखत सबै दन्त सेवािो 

सुचिहरुमा वृक्लि भएिो पाइय न्छ॰  

 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु तजमे्मवारी 

जनचेतनािो अभाव जनचेतना सम्बिी िाययक्रम संचािन पाकििा तथा सम्बक्लित कनिायहरू 

सेवा सवयशुिभ उपििता सेवािो कवस्तार गनुयपने पाकििा तथा सम्बक्लित कनिायहरू 

 

 

२.७ कोतिड—१९ 

हाि कवश्वभरी फैकिरहेिा नयाँ िोरोना भाइरसिो संक्रमणबाट िागेिो रोगिाई कवश्व स्वास्थ्य संगठनिे 

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

॰िोरोना भाइरस श्वाशप्रश्वाशिो माध्यमबाट सने रोग हो ॰ यो संक्रकमत व्यक्लक्त्तिे खोक्दा वा हाछँु् गदाय 

नाि वा मुखबाट कनस्कने कछट्टािो माध्यमबाट एि व्यक्लक्त्तबाट अिो व्यक्लक्त्तमा सदयछ ॰ यो नयाँ 

प्रजाकतिो भाइरस हो जुन मानव जाकतमा पकहिे पकहचान भएिो कथएन॰ यस भाइरसिे माकनस र 

पशुहरूमा संक्रमण गदयछ॰ यस भाइरसिे सामान्य रुघाखोिी देक्लख गिीर प्रिारिो तीव्र श्वासप्रश्वास 

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) सम्म गराउन सक्दछ ॰ 

COVID-19 को विममान अवस्थााः  

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

शहरमा देक्लखएिो ॰ 

 २०७६ पौष २४ (२०२० जनवरी ०९) गते कवश्व स्वास्थ्य संगठनिे वुहानिा कबरामीहरुमा नंया िोरोना 

भाइरस भेट्टाएिो भनै्द त्यसिाइ Novel Coronavirus 2019-nCoV भने्न घोषणा गराएिो ॰ 

 २०७६ माघ ९ गते (२३ जनवरी २०२०) नेपािमा COVID-19 िो पकहिो रोगी पत्ता िागेिो कथयो 

जो चीनिो हुबेइ प्रान्तबाट आएिा कथए ॰ 
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 २०७६ माघ १६ गते (३० जनवरी २०२०) मा कवश्व स्वास्थ्य संगठनिे Public Health Emergency 

of International Concern भकन घोषणा गरेिो ॰ 

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

पेने्डकमि (कवश्वव्यापी महामारी) भकन घोषणा गरेिो ॰ 

 २०७६ चैत्र २ सम्म कवश्वभरमा १४२५३९ जना संक्रकमत भेटीएिा र ५३९३ जनािो मृतु्य भइसिेिो 

छ ॰ 

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

राष्टि हरूमा फैिने क्रम जारीरहेिो छ ॰ 

कोतिड—१९ रोग सम्बिी गररएका मुख्य मुख्य कृयाकलापहरू 

 हेल्थ डेस्क संचािन ॰ 

 पररक्षण, कनदान तथा उपचार ॰ 

 जनचेतना अकभवृक्लदद ॰ 

 RRT पररचािन ॰ 

 क्षमता अकभवृक्लदद ॰ 

 Isolation तथा Quarantine िो व्यवस्थापन ॰ 

 जनस्वास्थ्य मापदण्डिो पािनािो सुकनकितता ॰ 

 सुरक्षा सामाग्री कवतरण ॰ 

 िोकभड १९ कवशेष अस्पताि स्थापना तथा संचािन ॰ 

कोतिड—१९ रोगको विममान अवस्थाको तवशे्लषणाः  

 ताकििा 16िोकभड—१९ रोगिो अवस्था 

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

प्राप्त भएिो देक्लखन्छ ॰ 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

२.८ नसने रोग िथा मानतसक स्वास्थ्य 

नसने रोगाः  नसने रोगहरु जसमा मुख्यतिः  हृदयरोग, क्यान्ऱर, मधुमेह र कदघयिाकिन स्वासप्रस्वास 

सम्बक्लि रोगहरु मृतु्यिो िारितत्व देक्लखन्छ ॰ सन् २०१६मा एि अप्रत्यक्ष अनुमान अनुसार वाकषयि 

सुचांक २०७७/७८ 

िोकभड—१९ रोग  जाँच गराएिा संख्या  ४६५ 

िोकभड—१९ रोग  पोजेकटभ आएिा संख्या ४७ 

िोकभड—१९ रोगबाट गक्लिर समस्यामा गएिा संख्या  ३ 

िोकभड—१९ रोगिो उपचार गराएिा व्यक्लक्तिो संख्या  ४४ 

िोकभड—१९ रोगबाट मृत्य भएिा संख्या  २ 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु तजमे्मवारी 

नयाँ प्रिारिो महामारीिो 

सामना 

माकथल्लो कनिायद्वारा प्राप्त कनदेकशिािो 

िायायन्व्यन 

        स्वा.से.िा., पाकििा 
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१२७ हजार व्यक्लक्तहरुिो मृतु्य यस्ता नसने खाििा रोगबाट भएिो कथयो जसिे िुि मृतु्यिो ६६ 

प्रकतशत कहस्सा ओगटेिो कथयो ॰ िेही वषय देक्लख नेपािमा नसने रोगिो बोझ बढी रहेिो पररक्लस्थकतमा 

यसिो कनयन्त्रण तथा रोिथामिा िदमहरु चाल्न आवश्यि देक्लखन्छ ॰ 

नसने रोग सम्बिी मुख्य कृयाकलापहरू 

 नसने रोग सम्बक्लि जनचेतनामूिि िाययक्रम संचािन ॰ 

 

नसने रोगहरुको विममान अवस्थाको तवशे्लषणाः  

ताकििा 17नसने रोगिो अवस्था 

सुचांक 

 

२०७७॰०७८ 

मतहला पुरुष जम्मा 

उच्च रक्तचापिो सेवा किएिािो संख्या ३० २२ ५२ 

कसओकपडी िो सेवा किएिािो संख्या १९ २८ ४७ 

क्यान्ऱर रोगिो सेवा किएिािो संख्या ० ० ० 

मधुमेह रोगिो सेवा किएिािो संख्या १३ १७ ३० 

 

माकथिो तथ्याङ्कमा हेदाय नसने रोगिा कवरामीहरूिो संख्यामा पुरूषिो तुिनामा मकहिामा िेही 

मात्रामा बढी भएिो देक्लखन्छ ॰ 

 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु तजमे्मवारी 

नसने रोगिो औषधीहरु समयमा 

आपुकतय नहुनु 

नसने रोगिो औषधी समयमा नै 

पठाउनु पने ॰ 

मेकडिि स्टोर र जनस्वास्थ्य सेवा 

िायायिय 

चेतना स्तरमा िमी देक्लखनु जनचेतना अकभवृक्लददिा 

िृयाििापहरू संचािन गनुय 

पाकििा तथा स्वा.सं 

 

मानतसक स्वास्थ्याः  मानकसि रोगिो व्यापिता तथा यसिो बोझ कवश्वव्यापी रुपमा अकवश्वसनीय 

रुपमा उच्च रहदै आएिो छ ॰ मध्यम तथा िम आय भएिा राष्टि हरुमा ७६ देक्लख ८५ प्रकतशत गक्लिर 

प्रिृकतिा मानकसि रोगीहरुिे उपचार नपाएिो देक्लखन्छ ॰ बहुके्षकत्रय िायय योजनािे नसने रोगिो 

रोिथाम तथा कनयन्त्रण (२०१४–२०२०) िा िाकग गररएिो एि प्रके्षपणमा नसने रोगहरुमधे्य िगभग १८ 

प्रकतशत भाग मानकसि रोगिे ओगटेिो देक्लखन्छ॰ 

 

मानतसक स्वास्थ्य सम्बिी गररएका मुख्य कृयाकलापहरू 

 मानकसि स्वास्थ्य सम्बक्लि स्वास्थ्यिकमयहरूिाइय ताकिम ॰ 

 औषकध तथा उपचार सेवा संचािन ॰ 

 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 
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२.९ महामारी िथा रोग प्रकोपाः  

सबै खािे प्रिोप तथा जोक्लखम भईरहने देशहरुमा नेपाि पकन पदयछ ॰ वातावरण पररवतयनिो जोक्लखममा 

नेपाि कवश्वमा चौथो स्थानमा पदयछ भने भुिििो जोक्लखममा ११ औ ंस्थानमा पदयछ ॰ प्रािृकत कवपतदा 

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

टाईफस, पखािा, हैजा आकदबाट नेपाि िामो समयदेक्लख नै कपकडत भएिो िामो ईकतहास छ ॰ नेपािमा 

कवपद जोक्लखम नू्यकनिरण तथा व्यवस्थापन  न २०१७ िाई आधार माकन कवपद जोक्लखम नू्यकनिरण तथा 

व्यवस्थापन कनती २०१८ पाररत भएिो छ ॰ कवपद जोक्लखम नू्यकनिरण तथा व्यवस्थापनिा िाकग 

कदघयिाकिन सुकनकितता गनय यो कनती पाररत भएिो हो ॰ 

 

कायमक्रम अन्तरगि सन्चालन गररएका मुख्य तक्रयाकलापहरु : 

 महामारी रोग कनयन्त्रण सम्बक्लि अकभमुक्लखिरण ॰ 

 RRT पररचािन ॰ 

 महामारी कनयन्त्रणिो िाकग प्रकतिायय योजना अिावकधि 

 

 

महामारी िथा रोग प्रकोपको अवस्था 

महामारी तथा रोग प्रिोप सम्बक्लि यस गाँउपाकििामा आ.व. २०७७॰०७८ मा भएिा घटनािा बारेमा 

कवसृ्तत कववरण तििो ताकििामा प्रसु्तत गररएिो छिः  

ताकििा 19महामारी तथा रोग प्रिोपिो कववरण 

महामारी वा तवपिको तववरण सुरुवाि तमति जम्मा तपतडि 

जनसंख्या 

कैतियि 

िोकभड १९ रोग २०७६ चैत्र ५१३  

 

माकथ कदएिो तथ्याङ्क हेदाय पाकििामा िोकभड १९ िो महामारी उले्लक्लखत रूपमा देक्लखन्छ ॰ 

 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु तजमे्मवारी 

समयमा औषधी आपुकतय नहुनु आपुकतयिो िागी समन्रय गने स्वास्थ्य शाखा जनस्वास्थ्य सेवा 

िायायिय र साझेदारी संघ संस्था 

चेतना स्तरमा िमी देक्लखनु जनचेतना अकभवृक्लददिा 

िृयाििापहरू संचािन गनुय 

पाकििा तथा स्वा.सं 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु तजमे्मवारी 
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२.१० उपचरात्मक सेवा 

उपचरात्मक सेवाको जानकारी  

आधारभूत मानव अकधिारिो रूपमा सवै नागररिहरुिाई स्वास्थ्यिो अकधिार सुकनकित गनय 

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सवैिो पहुच बृक्लि गरी स्वास्थ्य सेवा उपिव्ध गराउन  यस गाउँपािीिामा 

प्राथकमि तहमा सामुदाकयि स्वास्थ्य इिाई,आधारभूत स्वास्थ्य सेवा िेन्द्र,स्वास्थ्य चौिी र 

आयुवेकदिऔषधािय रहेिा छन् ॰ त्यसिा साथै गाउँघर क्लल्ककनि िो माध्यम बाट समुदाय स्तरमा 

समेत कबरामीहरुिो रोग कनदान, उपचार तथा पे्रषण िायय भै रहेिो छ ॰ आम नागररिहरुिाई 

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवािो उपििता एवं पँहुच बढाउन यो पािीिा िकटबि छ ॰ पािीिािे सबै 

उपचारात्मि स्वास्थ्य कवधािाई अकत महत्विासाथ अगाडी बढाईरहेिो छ ॰ जसिो मुख्य उिेश्य 

माकनसहरुिो कबरामी हुने दर िम गने, रोगबाट हुने मृतु्य  दर िम गनय, पे्रषण प्रणािीिाई प्रयोग एवं 

सुक्लिकढिरण गदै िैजानु िा साथै कवकभन्न रोगहरुिो कनयन्त्रण र रोिथाम गने हो ॰ 

उपचरात्मि सेवा सुधारिा िाकग गररएिा मुख्य िाययक्रम र उपििीहरूिः  

ि) सिूणय स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट बकहरंग सेवा, अन्तरंग सेवा, अत्यावश्यि स्वास्थ्य सेवा िगायत अन्य 

उपचारात्मि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरीएिो  

ख) कवकभन्न वाडयहरुमा स्वास्थ्य कशकवर माफय त स्वास्थ्य सेवा प्रवाह  

ग) भौकति सुकवधा कवस्तार, पुनय कनमायण तथा ममयत 

घ) स्वास्थ्य संस्थाहरुिो जनसक्लक्त व्यवस्थापन 

ङ) उपचारात्मि स्वास्थ्य सेवा प्रवाह कवस्तार तथा सुदृढीिरण 

छ) स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यि औजार, उपिरण र औषधी व्यवस्थापन 

ज) स्वास्थ्य संस्था संचािन तथा व्यवस्थापन सकमकत गठन तथा पररचािन   

झ) स्वास्थ्य संस्थािो फोहोर मैिा व्यवस्थापन, कवधु्यत, खानेपानी तथा ढि कनिासिो व्यवस्थापन 

 

क. बतहरंग िथा अकल्पिक सेवा 

यस गाँउपािीिा अन्तरगतिा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट दैकनि रुपमा कनरन्तर बकहरंग तथा आिक्लिि 

स्वास्थ्य सेवा संचािनमा रहेिो छ यस आ.व.मा जम्मा ३९१९४ जना कबरामी(नयाँ) िाई सेवा प्रदान 

गररएिो छ ॰ जुन  िूि जन संख्यािो १२४.४ प्रकतशत हो ॰ जसमधे्य मकहिा  २३४५१र पुरुष १५७४३ 

रहेिा छन् ॰ 

 

बतहरंग सेवा सम्बिी सुचांकको अवस्था 

ताकििा 20बकहरंग सेवा सम्बिी सुचांििो अवस्था 

सुचकहरू आ=ब. २०७५⁄७६ आ=ब. 

२०७६⁄७७ 

आ=ब. 

२०७७⁄७८ 

स्थानीय तहमा प्रिोप व्यवस्थापन 

प्रकतिायय योजना कनमायण तथा 

िायायन्व्यन 

प्रिोप व्यवस्थापन प्रकतिायय योजना 

स्थानीय तहमा कनमायण तथा िायायन्व्यन 

पाकििा 
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जम्मा सेवाग्राहीिो संख्या १११९ ११७६ १८१८ 

जम्मा सेवाग्राही मधे्य नयाँ सेवाग्राहीिो प्रकतशत ८३ .९  ७८.८६ १५ .६३  

नयाँ सेवाग्राही मधे्य मकहिा सेवाग्राहीिो प्रकतशत ६४ ६४ ६० 

नयाँ सेवाग्राही मधे्य जेष्ठ नागरीि सेवाग्राहीिो प्रकतशत १३.०९ ९.४४ १२.८५ 

 

प्रमुख १० रोगहरू (२०७७/७८) 

 

यस पािीिािो पकहिो दश रोगिो कतन बषयिो अवस्थािाइय  कवशे्लषण गररएिो छ ॰ आ ब २०७५/७६ 

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

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

भने आ.ब. २०७७/७८ मा Headache,APD & URTI रोगहरु पकहिो, दोस्रो र तेस्रोनम्बरमा छन् ॰ 

कवगत तीन आकथयि वषयिो Top Ten  रोगिो अवस्थािो कवसृ्तत कववरण तििो ताकििामा कदइयएिो 

छ ॰  

ताकििा 21प्रमुख १० रोगहरू 

क्र.सं २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 

1 Headache URTI Cases Bronchial Asthma 

2 
APD Headache 

OPD-Morbidity-Orthopaedic 

Problems-Arthritis-Osteo 

Arthrosis 

3  (URTI) Cases APD 
OPD-Morbidity-Orthopaedic 

Problems-Falls/Injuries/Fractures 

4  LRTI Cases LRTI) Cases 
OPD-Morbidity-Other Diseases & 

Injuries-Abdominal pain 

5 Diarrhoea Cases  Diarrhoea 
OPD-Morbidity-Other Diseases & 

Injuries-Gastritis (APD) 

6 Backache Backache 
OPD-Morbidity-Other Diseases & 

Injuries-Headache 

7 Typhoid (Enteric Fever)  Typhoid (Enteric Fever) Cases 
OPD-Morbidity-Other Diseases & 

Injuries-PUO 

8 

Gastro-Enteritis (AGE)  Falls/Injuries/Fractures 

Outpatient Morbidity-

Communicable-Water/Food 

Borne-Presumed Non-Infectious 

Diarrhea Cases 

9 
Abdominal pain Rhinitis Cases 

Outpatient Morbidity-ENT 

Infection-Acute Suppurative Otitis 

Media Cases 

10 

Rhinitis Cases Bronchial Asthma 

Outpatient Morbidity-Other 

Infected Diseases-ARI/Lower 

Respiratory Tract Infection (LRTI) 

Cases 
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मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

२.११ आयुवेद िथा बैकल्पिक तचतकत्सा 

आयुवेद संसारिै सबभन्दा पुरानो कचकित्सा पिकत हो ॰ यसिो प्रादुभायव वेद बाट भएिो माकनन्छ ॰ 

आयुवेद कचकित्सा पिकतिो कवशेषता आफ्नै प्रिारिो छ ॰रोग िागेिो व्यक्लक्तिो उपचार र स्वस्थ 

व्यक्लक्तिो स्वास्थ्य रक्षा गने बहुआयाकमि कसिान्तिो उद्घोष गदै पूवीय सभ्यतािो प्रादुभायव संगै 

कबिकसत भएिो आयुवेद कचकित्सा पिकत अकहिे कवश्वभर प्रकसि पिकतिो रुपमा स्थाकपत हुदैछ॰ 

परापूवय िािदेक्लख स्वास्थ्य रक्षा र रोगिो उपचार गदै आएिो आयुवेद तथा वैिक्लल्पि कचकित्सािो 

कवकशष्टता आकहिेिो बढ्दो नसने रोग तथा मानकसि तनाविा समस्याहरुिाई व्यवस्थापन गनयमा प्रयोग 

गनुय अझ बढी आबश्यि रहेिो छ॰राकष्टि य आयुवेद स्वास्थ्य नीकत २०५२ अनुसार आयुवेद नेपाििो 

मौकिि राकष्टि य कचकित्सा पिती हो॰कहमािय र जिस्रोत जसै्त सिदािो रुपमा आयुवेद कचकित्सािो 

परिरा, पाणु्डकिकप,अकभिेख र प्रशस्त पाईने खकनज, जान्तवर जकडबुटीिो प्रयोगिे नेपािमा महत्वपूणय 

स्थान किएिो छ ॰ 

 

आयुवेद सम्बिी  गररएका मुख्य कृयाकलापहरू 

 स्थानीय जकडबूकटिो िच्चा पदाथय संििन गरी िायायिय पररसर कभत्र चूणय औषकध कनमायण 

 पूबयिमय तथा पन्चिमयिा िेही सेवा संचािन 

 

आयुवेद सेवा केन्द्रहरू  

ताकििा 22आयुवेद सेवा िेन्द्रहरूिो कववरण 

 

 

 

आयुवेद सेवा केन्द्रको मानव श्रोिको अवस्था 

ताकििा 23आयुवेद सेवा िेन्द्रिो मानव श्रोतिो अवस्था 

पद शे्रणी/िह 
स्वीकृि दरबन्दी 

संख्या 
पदपूतिम ररक्त करार 

आयुवेद कचकित्सि  ० ० ० ० 

िकवराज पाँचौ १ १ ० ० 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु तजमे्मवारी 

िेही स्वास्थ्य संस्थाहरुमा Enteric 

Fever & Headache reporting धेरै 

आएिो ॰ 

 OPD मा आएिो कवरामीहरुिो 

कवसृ्ततरुपमा जानिारी किएर मात्र 

Diagnosis गने ॰ 

स्वास्थ्य संस्था प्रमुख 

केन्द्रहरू संख्या 

आयुवेद औषधािय १ 

आयुवेद स्वास्थ्य िेन्द्र ० 

स्थानीय आयुवेद औषधािय  ० 

जम्मा  ० 
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बैद्य चौथो १ १ ० ० 

 

३.२ मानव स्रोि व्यवस्थापन 

जनशल्पक्त उपलब्धिाको तववरण 

ताकििा 27 स्थाकनय तह अन्तरगतिा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा िाययरत िमयचारीहरूिो क्लस्थकत 

पद 
स्वीकृि दरवन्दी 

संख्या 
पदपूतिम 

कायमरि 

स्थायी 
करार 

(सरकारी) 

करार 

(स्थातनय श्रोि) 

मेकडिि अकधिृत ० ० ० ० ० 

हे .ई (छैठौ)ं ४ २ २ ० ० 

हे .ई (पाँचौ)ं ४ ४ ४ ० ० 

हे .ई (चौथो) ४ ३ ३ ० १ 

नकसयङ्ग (छैठौ)ं ० ० ० ० ० 

नकसयङ्ग (पाँचौ) ६ ४ ४ ० ० 

नकसयङ्ग (चौथो) ८ २ २ ० १३ 

ल्या. टे/ल्या.अ ० ० ० ० १ 

आयुवेद/िकवराज २ ० ० ० २ 

िा.स. ८ ६ ० ० १६ 

जम्मा ४६ २३ १७ ० ३९ 

 

ताकिम  पिात पकन अपेकक्षत िक्ष्य 

हाकसि नहुनु 

ताकिम पिातिो अनुगमन तथा 

मूल्यांिन गररनुपने 

राकष्टि य स्वास्थ्य ताकिम िेन्द्र,स्वासेकन 

तथा स्वासेिा 

 

३.३ िौतिक संरचना िथा अन्य पुवामधार 

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

सुचक अवस्था 

आफ्नो स्वाकमत्वमा जग्गा रहेिो स्वास्थ्य संस्थािो प्रकतशत १०० 

आफ्नै भवन भएिो स्वास्थ्य संस्थािो प्रकतशत १०० 

स्वास्थ्य मन्त्राियिो मापदण्ड अनुसार भवन भएिो स्वास्थ्य संस्थािो प्रकतशत ५० 

योजना अनुसार कनमायण सिन्न भएिा स्वास्थ्य संस्थािो प्रकतशत ५० 

ममयत भएिा भएिा स्वास्थ्य संस्थािो प्रकतशत (भते्किा मध्य) ० 

खानेपानीिो कनयकमत उपिि भएिो संस्थािो प्रकतशत ० 

टेकिफोन(चािु अवस्थामा) उपिि भएिो संस्थािो प्रकतशत ० 

२४ घन्टा कवद्धुतिो उपिि भएिो संस्थािो प्रकतशत ० 

सौयय उजाय (चािु अवस्थामा) उपिि भएिो संस्थािो प्रकतशत ७५ 

इन्टरनेट(चािु अवस्थामा) उपिि भएिो संस्थािो प्रकतशत ० 

िम्प्युटर (चािु अवस्थामा)उपिि भएिो स्वास्थ्य संस्थािो संख्या ० 
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एमु्बिेन्ऱ (चािु अवस्थामा)उपिि भएिो स्वास्थ्य संस्थािो संख्या ० 

मोटरबाटोसंगै जोकडएिा स्वास्थ्य संस्थािो संख्या १ 

 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु तजमे्मवारी 

बत्ती,ईन्टरनेटिो ब्यबस्थापन नभएिा संस्थाहरुमा योजनामा राखी 

भएिा संस्थाहरुमा ममयत तथा संभार 

हुनुपने 

सम्बि कनिाय सबै 

 

 

 

 

३.५ स्वास्थ्य के्षत्रको सावमजतनक सुनुवाई 

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

कविासमा नागररििो रचनात्मि प्रकतकनकधत्व गराई पारदकशयतािो माध्यमद्वारा स्थानीय कनिायिो 

स्वास्थ्य सेवाप्रवाहिाई गुणस्तरीय र प्रभाविारी बनाई कजमे्मवारीिो संस्कार बसाउन गररने िायय नै 

सावयजकनि सुनुवाइय  हो ॰  

 

स्वास्थ्य के्षत्रको सावमजतनक सुनुवाई सम्बिी मुख्य कृयाकलापहरूाः  

स्वास्थ्य के्षत्रिो सावयजकनि सुनुवाईिः  िाययक्रमसंग २०७७ असार मसान्तसम्म आबि सुकचिृत सेवा 

प्रदायि स्वास्थ्य संस्थािो नामाविी तििो ताकििामा प्रसु्तत गररएिो छ ॰ 

 

स्वास्थ्य के्षत्रमा सावमजतनक सुनुवाई सम्विी सुचकहरू र अवस्थााः  

 

ताकििा 9सावयजकनि सुनुवाईिो अवस्था 

सुचकहरू अवस्था 

स्वास्थ्य संस्थािो हाता कभत्र दक्लखने ठाउँमा नागररि बडापत्र राखेिो संस्थाहरुिो 

प्रकतशत 

१०० 

सेवाग्राहीिो गुनासो तथा सुझाव संििनिो िाकग सुझाव पेकटिा राखेिो स्वास्थ्य 

संस्थाहरुिो प्रकतशत  

२५ 

वाकषयि रुपमा िम्तीमा १ पटि सावयजकनि सुनुवाइ िाययक्रम संचािन गरेिा 

स्वास्थ्य संस्थाहरुिो प्रकतशत 

२५ 

 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु तजमे्मवारी 
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३.६ सामातजक पररक्षणाः  

स्वास्थ्य सेवाप्रदायि कनिायिो नीकत, कनयम, िाययक्रम िायायन्रयन, व्यवहार, स्रोत पररचािनिो 

कनयकमतता, पारदकशयता र प्रभाविाररताबारे सेवाग्राही, सेवाप्रदायि र सरोिारवािाहरू सबैिो 

धारणािा आधारमा गररने कवशे्लषणात्मि िेखाजोखा नै सामाकजि पररक्षण हो ॰ सुशासनिा 

आधारभूत पक्षहरूिाई समेटेर आमनागररििाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गनुयपदयछ भने्न मान्यतामा 

सामाकजि परीक्षणिा कवकध र प्रकक्रयाहरू कनधायरण गररन्छ ॰  

 

सामातजक पररक्षण सम्बिी मुख्य कृयाकलापहरूाः  

 सामाकजि पररक्षण सम्बक्लि अकभमूक्लखिरण 

 सामाकजि पररक्षण  

सामातजक पररक्षणका सुचकहरूको अवस्थााः  
 

ताकििा 34सामाकजि पररक्षणिो अवस्था 

सुचकहरू अवस्था 

वाकषयि रुपमा सामाकजि पररक्षण गरेिा स्वास्थ्य संस्थाहरुिो प्रकतशत २५ 

सामाकजि परीक्षण िायययोजना िायायन्रयनमा रहेिा स्वास्थ्य संस्थाहरुिो प्रकतशत २५ 

 

३.७ स्वास्थ्य सुचना व्यवस्थापन 

३.७.१ स्वास्थ्य व्यवस्थापन सुचना प्रणाली (HMIS) 

स्वास्थ्य व्यवस्थापन सुचना प्रणािी स्वास्थ्य के्षत्रमा िाययरत वडा स्तरिा मकहिा स्वास्थ्य स्वयंसेकविा 

देक्लख िेन्द्रस्तर सम्मिा स्वास्थ्य संस्थाहरूिे आफूिे दैकनि रूपमा प्रवाह गरेिा स्वास्थ्य सेवाहरूिो 

अकभिेख तथा प्रकतवेदन गने, तथ्याड्ढिो प्रशोधन गने, कवशे्लशण गने र प्राप्त सुचनािो  आधारमा 

कनणययमा पुगे्न प्रिृया हो ॰ यस सूचना प्रणािीमा सरिारी स्वास्थ्य संस्थािा अकतररक्त नीकज तथा 

गैह्रसरिारी के्षत्रवाट संचािनमा रहेिा स्वास्थ्य संस्थाहरुिाई समेत समेकटएिो छ ॰ 

 

स्वास्थ्य व्यवस्थापन सुचना व्यवस्थापन सम्बिी मुख्य कृयाकलापहरू 

 नयाँ कनयुक्त भएिा तथा पकहिा अकभमुक्लखिरण नकिएिा स्वास्थ्यिमीहरुिा िाकग स्वास्थ्य 

व्यवस्थापन सूचना प्रणािी (HMIS) तािीम संचािन 

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

ताकिम) िो व्यवस्था गरी DHIS2 िागू   

 स्वास्थ्य संस्थाहरुमा HMIS सम्विी स्थिगत अनुकशक्षण  

 स्वास्थ्य संस्थाहरुमा तथ्याड्ढ प्रमाकणिरण 

 

स्वास्थ्य व्यवस्थापन सुचना व्यवस्थापनका सुचकहरू 

ताकििा 35स्वास्थ्य व्यवस्थापन सुचना व्यवस्थापनिो अवस्था 

सुचकहरू अवस्था 

अकधिांश स्वास्थ्य संस्थाहरुिे 

साबयजकनि सुनुवाई नगनुय 

अकनबाययरुपमा सबैिे साबयजकनि 

सुनुवाई गनुयपने 

सम्बक्लित स्वास्थ्य संस्था तथा पाकििा 
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कनयकमत समयमा प्रकतवेदन बुझाउने स्वास्थ्य संस्थािो प्रकतशत २५ 

DHIS2 ताकिम प्राप्त व्यक्लक्त भएिो स्वास्थ्य संस्थािो प्रकतशत ७५ 

स्वास्थ्य संस्था आफैिे DHIS2 मा प्रकतवेदन गनेिो प्रकतशत ० 

DHIS2 मासमयमा प्रकतवेदन गनेिो प्रकतशत २५ 

 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

 

३.७.२ आपूतिम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (LMIS) 

आपूकतय व्यवस्थापन सूचना प्रणािीिे कनकित अवकधमा प्राप्त भएिा, कनिासा र खचय गररएिा तथा बाँिी 

रहेिा औषधी, औजार, उपिरण, साधनहरू िगायतिा रसतहरूिो सूचना माकथल्लो तहिाई योजना 

तजुयमा, अनुगमन तथा मूल्यांिनिो िाकग उपिि गराउने तथा प्राप्त सूचनािो कवशे्लषण तल्लो 

तहसम्म उपिि गराउने िायय गदयछ ॰  

 

 

आपूतिम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्बिी मुख्य कृयाकलापहररूाः  

 LMIS तािीम संचािन 

 आपूकतय व्यवस्थापन सूचना प्रणािीिो कनयकमत अनुगमन, कवद्यमान समस्याहरू पकहचान तथा 

कनरािरण 

 स्वास्थ्य संस्थाहरुमा LMIS सम्विी स्थिगत अनुकशक्षण 

 

आपूतिम व्यवस्थापन सुचना व्यवस्थापनका सुचकहरू 
 

ताकििा 36आपूकतय व्यवस्थापन सुचना व्यवस्थापनिो अवस्था 

सुचकहरू अवस्था 

कनयकमत समयमा प्रकतवेदन बुझाउने स्वास्थ्य संस्थािो प्रकतशत ० 

eLMIS ताकिम प्राप्त व्यक्लक्त भएिो स्वास्थ्य संस्थािो प्रकतशत ० 

स्वास्थ्य संस्था आफैिे eLMIS मा प्रकतवेदन गनेिो प्रकतशत ० 

eLMIS मासमयमा प्रकतवेदन गनेिो प्रकतशत ० 

 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु तजमे्मवारी 

स्वास्थ्य संस्थाहरूमा eLMIS ताकिम 

प्राप्त व्यक्लक्त नभएिो 

eLMIS ताकिम िो िाकग पहि गने पाकििा 

 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु तजमे्मवारी 

समय मै ररपोकटयङ्ग नहुनु ताकिमिो ब्यबस्था तथा बकत्त तथा 

इन्टरनेटिो कनयकमतता हुनुपने 

पाकििा तथा एचएमआइएस सेक्सन 

तथ्यांििो गुणस्तर िायम हुन नसकु्न डाटा भेरीकफिेसन तथा अनसाइट 

िोकचङ्ग संचािन 

स्वास्थ्य सेवा िायायिय तथा पाकििा 
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३.८ प्रयोगशाला सेवा व्यवस्थापन 

प्रयोगशाला सेवा सम्बिी मुख्य कृयाकलापहरू 

 ताकिम तथा अकभमूक्लखिरण संचािन 

 प्रयोगशािा सामाग्री तथा िेकमिि खररद 

३.९ आपुतिम व्यवस्थापन 

कनधायररत समयताकििा अनुसार कवकभन्न तहहरूमा सामानहरू पररचािन गने प्रिृया नै 

आपूकतयव्यवस्थापन हो ॰ आपूकतय व्यवस्थापनिा महत्वपूणय ६ वटा कसिान्तहरू ठीि सामान, ठीि 

पररमाणमा, ठीि स्थानमा, ठीि समयमा, ठीि मूल्यमा र ठीि अवस्थामा ॰ रहेिा छन् ॰ स्थाकनय 

तहिा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चाकहने सिूणय सामाग्रीहरूिो अपूकतय व्यवस्थापन गने कजम्मा स्थाकनय 

तहिो रहेिो छ ॰ 

आपुतिम व्यवस्थापन सम्बिी मुख्य कृयाकलापहरू 

 औषकध तथा औजार उपिरण खररद तथा ढुवानी 

 कनयकमत अकभिख तथा प्रकतबेदन 

 

आपुतिम व्यवस्थापनको अवस्था 

अ.ब. २०७७/ ७८ मा यस पाकििा अन्तरगतिो आपुकतय व्यवस्थापनिो अवस्था ति ताकििामा प्रसु्तत 

गररएिो छ ॰ 
ताकििा 39आपुकतय व्यवस्थापनिो अवस्था 

सुचांक अवस्था 

पाकििािो खररद सकमकत गठन भएिो भएिो 

पाकििािे खररद अकधिारी तोिेिो र कजमे्मवारी प्रदान गररएिो भएिो 

पाकििािो एकििृत खररद योजना उपिि भएिो नभएिो 

पाकििािो वाकषयि खररद योजना तयार भएिो वा नभएिो नभएिो 

वाकषयि खररद योजना वाकषयि िाययक्रम तथा बजेट कनमायण प्रकक्रयमा पेस भएिो वा नभएिो नभएिो  

औषधी जन्य मािसामान खररद तथा आपुकतय व्यवस्थापन सहजीिरण पुक्लस्तिा २०७४ उपिि भएिो 

वा नभएिो 

भएिो 

औषधी तथा उपिरण खररद गदाय प्राकवकधि से्पकसकफिेसन स्वीिृत गररएिो भएिो 

औषधी व्यवस्थापनिो राम्रो अभ्यास गरररहेिा स्वास्थ्य संस्थाहरूिो प्रकतशत २५ 

आपुकतय व्यवस्थापन सम्बिी ताकिमा व्यक्लक्त (प्राप्त िक्लम्तमा एि जना)भएिो स्वास्थ्य संस्थािो प्रकतशत ० 

स्वास्थ्य व्यवस्थापन सुचना प्रणािी िो िाकग चाकहने टुिहरू उपिितािो अवस्था भएिो 

आपुकतय व्यवस्थापन सुचना प्रणािी िो िाकग चाकहने टुिहरू उपिितािो अवस्था भएिो 

गत वषय शुन्य मौज्दात भएिा अत्यावश्यि औषधीहरूिो संख्या ७ 
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गि वषम शुन्य मौज्दाि िएका अत्यावश्यक औषाधीहरूको तववरण 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paracetamol  दोस्रो चौमाकसि स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

३.१० अनुगमन मुल्याङ्कन िथा सुपररवेक्षण 

िायायवनयन गररएिा िाययक्रमहरूिो उपििी तथा प्रभाविारीता मापन, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहिो 

प्रभाविारीतािो मापन, सवास्थ्य सेवािो गुणस्तरतािो मापन गनय स्वास्थ्य सेवा प्रदायि स्वास्थ्य संस्था 

तथा िमयचारीिो अनुगमन तथा मुल्यांिन तथा सुपरीवेक्षण अवश्यिता पदयछ र यो िाययहरू स्थाकनय 

कनिायिे िेक्लन्द्रय तथा प्रादे्रकशि तहिे तयार पारेिो कनदेशनहरूिो स्थाकनयिरण गरेर िायायन्व्यन 

गदयछ ॰  

अनुगमन मुल्याङ्कन िथा सुपररवेक्षणसम्बिी मुख्य कृयाकलापहरू 

 अनुगमन भ्रमण 

 अनुगमन चेिकिष्ट छपाइ 

अनुगमन मुल्याङ्कन िथा सुपररवेक्षणको अवस्था 

आ.ब. २०७७/ ७८ मा यस पाकििा अन्तरगतिो अनुगमन मुल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षणिो अवस्था ति 

ताकििामा प्रसु्तत गररएिो छ ॰ 
ताकििा 40 अनुगमन मुल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षणिो अवस्था 

सुचकहरू अवस्था 

अनुगमन मुल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षण उपिि भएिो भएिो 

अनुगमन मुल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षण सकमकत वा उपसकमकत भएिो नभएिो 

पाकििा स्तररय माकसि स्वास्थ्य बैठि बसेिो संख्या 0 

पाकििा स्तररय चैमाकसि स्वास्थ्य बैठि बसेिो संख्या नभएिो 

पाकििा स्तररय वाकषयि स्वास्थ्य सकमक्षा िाययक्रम भएिो 1 

कनयकमत तथ्यांि गुणस्तर िेखाजेखा गरेिो स्वास्थ्य संस्था ० 

व्यवस्थापकिय सुपररवेक्षण गरेिो स्वास्थय संस्थािो संख्या ० 

प्राकवकधि सुपररवेक्षण गरेिो स्वास्थय संस्थािो संख्या ० 

िुनै पकन सुपररवेक्षण नगरेिो स्वास्थ्य संस्थािो संख्या ० 

बैठि, िेखाजोखा तथा सुपररवेक्षण पिात िायययोजना बनेिो  ० 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु तजमे्मवारी 

समय मै औषकध खररद तथा आपूकतय 

गनय नसकु्न 

समय मै औषकध खररद तथा आपूकतय 

गनेपने 

पाकििा तथा स्वास््थ सेवा िायायिय 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु तजमे्मवारी 

अनुगमन मुल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षण 

सकमकत वा उपसकमकत नभएिो 

अनुगमन मुल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षण 

सकमकत वा उपसकमकत गठन गने 

स्वास्थ्य शाखा 
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साझेदार संस्थाहरु  

यस पाकििामा रहेिासाझेदार संस्थाहरूिो कववरण ति ताकििामा कदइएिो छ ॰ 

ताकििा 41साझेदार संस्थाहरूिो कववरण 

संस्था/पररयोजनाको नाम कायम के्षत्र पररयोजनाको समय (साल) प्रातवतधक के्षत्र 

स्वास्थ्यिो िाकग सक्षम प्रणािी पाकििा सबै December २०२२ शुशासन, सेवािो गुणस्तर, मातृ तथा वाि स्वास्थ्य 
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सकेगाड गाउँपातलका अन्तगमि स्वास्थ्य संस्था प्रमुखहरूको नामावतल िथा सम्पकम  नम्बरहरूाः  

  

स्वास्थ्य संस्थाको नाम  स्वास्थ्य संस्था प्रमुखको नाम  पद  सम्पकम  नंम्वर 

दामाय स्वास्थ्य चौिी रुद्र बहादुर एडी हे.अ. 
९८४८३५७१४५ 

कममी स्वास्थ्य चौिी वेनी बहादुर एडी हे.अ. 
९८५७०७१००६ 

कश्रमष्ठा स्वास्थ्य चौिी जयरुद्र जैसी हे.अ. 
९८४९८९७३०८ 

मेल्छाम  स्वास्थ्य चौिी जयिाि बुढा अ.हे.व. 
९८४८३६४६६८ 
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सकेगाड गाउँपातलका स्वास्थ्य शाखामा कायमरि कममचारीहरूको नामावतल िथा सम्पकम  नम्बरहरूाः  

 

 

;fd'bflos :jf:Yo :j+od ;]ljsfsf] laj/0f 

 

qm ; Gffd y/ kb :jf:Yo ;+:yf j8f g+= Dff]afO{n g+= 

! ph]nL P]8L d=:jf=:j=;] bfdf{ :jf:Yo rf}sL ! (*^*#&)^!# 

@ ;'lznf af]xf]/f d=:jf=:j=;] bfdf{ :jf:Yo rf}sL ! (*^*($@!&$ 

# Kfljqf af]xf]/f d=:jf=:j=;] bfdf{ :jf:Yo rf}sL ! (*$&@*!^$^ 

$ Wfgdfof h};L  d=:jf=:j=;] bfdf{ :jf:Yo rf}sL @ (*^@&@$!$% 

% ;/:jlt h}l; d=:jf=:j=;] bfdf{ :jf:Yo rf}sL @ (*^$#@(^#% 

^ sdnf h};L  d=:jf=:j=;] bfdf{ :jf:Yo rf}sL  @ (*^*)%(%&$ 

& >ltnlId zfxL d=:jf=:j=;] bfdf{ :jf:Yo rf}sL @ (*$@*)!!$@ 

* Dff]lt;/f zfxL  d=:jf=:j=;] bfdf{ :jf:Yo rf}sL @ (*^*#$@@(# 

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

१ िािी बहादुर बुढा स्वास्थ्य शाखा प्रमुख छैटौ ९८६९८६३१८४ kalibahadurbudha232@gmail.com 

 

२ बाििुमारी शाही अ.न.मी चौथो ९८४८३३९४७७              shahibalkumari427@gmail.com 
 

mailto:kalibahadurbudha232@gmail.com
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( ux'Fuf[/f sfdL d=:jf=:j=;] bfdf{ :jf:Yo rf}sL @ (*$%()))$# 

!) Wfgb]la /f]sfof d=:jf=:j=;] ldld :jf:Yo rf}sL # (*^^&%(!@# 

!! afFr' P]8L d=:jf=:j=;] ldld :jf:Yo rf}sL # (*^$**#**) 

!@ ld7' a'9f d=:jf=:j=;] ldld :jf:Yo rf}sL # (*^*)^)(%^ 

!# ldgf a'9f d=:jf=:j=;] ldld :jf:Yo rf}sL # (*^$(&(!#^ 

!$ ;/nf a'9f d=:jf=:j=;] ldld :jf:Yo rf}sL # (*^*(@#)#$ 

!% l/tf a'9f d=:jf=:j=;] ldld :jf:Yo rf}sL # (*$($(!(*@ 

!^ Dflgiff P]8L d=:jf=:j=;] ldld :jf:Yo rf}sL # (*^((***$@ 

!& lutf rf}nfufO{  d=:jf=:j=;] ldld :jf:Yo rf}sL # (*^*#^@%&^ 

!* Hf;k'/f pkfWof d=:jf=:j=;] ldld :jf:Yo rf}sL #  

!( Tff/f af]xf]/f d=:jf=:j=;] >Ldi7 :jf:Yo rf}sL $ (*^^(@*@^& 

@) lx/f af]xf]/f d=:jf=:j=;] >Ldi7 :jf:Yo rf}sL $  

@! h'gb]la tfdfË d=:jf=:j=;] >Ldi7 :jf:Yo rf}sL % (*^^&^#()& 

@@  nlIdb]lj tfdfË d=:jf=:j=;] >Ldi7 :jf:Yo rf}sL % (&$^%!^(!# 

@# pld{nf tfdfË d=:jf=:j=;] >Ldi7 :jf:Yo rf}sL % (&$@@@(^^* 
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@$ bfgl;nf P]8L d=:jf=:j=;] >Ldi7 :jf:Yo rf}sL $ (*$@^^*)!& 

@% afFr' h}l; d=:jf=:j=;] >Ldi7 :jf:Yo rf}sL $ (*$*)%*)^( 

@^ Kf~rsnf xdfn d=:jf=:j=;] >Ldi7 :jf:Yo rf}sL $ (*^$&*&&@@ 

@& cjslt zfxL  d=:jf=:j=;] >Ldi7 :jf:Yo rf}sL $ (*^$(^#!%^ 

@* Tff/f zfxL  d=:jf=:j=;] d]N5fd :jf:Yo rf}sL ^ (*$!&(*%$% 

@( Dfldtf zfxL xdfn  d=:jf=:j=;] d]N5fd :jf:Yo rf}sL ^ (*$*#^$!!# 

#) sfnLl;nf /fjn d=:jf=:j=;] d]N5fd :jf:Yo rf}sL ^ (*^*!%$^$) 

#! Df}tsnf l;/f d=:jf=:j=;] d]N5fd :jf:Yo rf}sL ^  

#@ Dff]ltk'/f lj=s d=:jf=:j=;] d]N5fd :jf:Yo rf}sL ^ (*^*#$@@(# 

## a]n;/f a'9f d=:jf=:j=;] d]N5fd :jf:Yo rf}sL ^ (*$&^)&)^& 

#$ ssL{ tfdfË d=:jf=:j=;] d]N5fd :jf:Yo rf}sL ^ (*^*)@@$%$ 

#% s0f{dlt a'9f d=:jf=:j=;] d]N5fd :jf:Yo rf}sL ^ (&$%!)!&^ 

#^ Kffgdlt l;/f  d=:jf=:j=;] d]N5fd :jf:Yo rf}sL ^ (*$#!*$@#^ 

#& Tff/f a'9f d=:jf=:j=;] d]N5fd :jf:Yo rf}sL ^  
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िल्पिरहरू: 

  

 

 

 

 

Covid-19 Immunization  Regular Immunization  

FCHVs Basic training  Annual Health review 


