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z'esfdgf 

 

gnuf8 gu/ :jf:Yo zfvf sfof{non] jflif{s k|utL k|ltj]bg k|sfzg 

ug{ nfu]sf] kfpbf Hofb} v'lz nfu]sf] 5 . 

o; k|ult k|ltj]bgn] cf=j @=)&*÷)&( df ;DkGg u/]sf] sfo{sf] 

k|utL ljj/0f ;d]l6Psfn] ;/f]sf/jfnfx?nfO{ :jf:Yo zfvf 

sfof{nosf] ;"rgf k|fKt / ;|f]t vf]h ug{sf nflu of] jflif{s k|ltj]bg 

dxTjk'0f{ ;|f]t aGg]5 eGGf] ljZjf; lnPsf] 5' . :jf:Yo hgzlQmnfO{ ljsf;sf] :tDe x'g eGg] 

s'/fdf b'O{dt x'g ;Sb}g . :jf:Yo sfo{qmdsf] ;kmn / k|efjsf/L sfo{Gjgdf Toxfsf] 

hgzlQm dxTjk"0f{ sl8 xf] . To;sf nflu plgx?nfO{ clwsf/ ;DkGg u/fpg] ;/sf/sf] 

bfloTj xf] . :jf:Yo ;]jfnfO{ d'ne't dfgjclwsf/sf] ?kdf pNn]v ul/Psfn] klg b]zsf] 

jt{dfg ;++3Lo /fhlglts Joj:yfks hgtfsf] cfwf/e"t cfjZoQmf k"/f ug]{ lhDd]jfl/ 

:yfgLo ;/sf/sf] xftdf cfPsf] 5 .  

:yfgLo txn] :jf:Yo ;]jfnfO{ u'0f:t/Lo / k|efjsf/L ?kn] hg:t/;Dd k'¥ofpg] lhDd]jf/L 

cg'?k sfg'g gLlt lgod agfpg] sfo{of]hgf tof/ ug]{, ;f] of]hgfx?sf] ;kmn sfo{Gjgsf] 

g]t[Tj ;dGjo / ;|f]t kl/rfng h:tf dxTjk"0f{ clwsf/sf If]qx? ;d]t o;} txx?df cfPsf] 

5 . o; jflif{s k|ult k|ltj]bg k|sfzg ug{ ;++nUg sd{rf/LnfO{ wGojfb lb“b} cfufdL jif{ 

x?df ;d]t o; k|sfzgn] lg/Gt/tf kfpg] ck]Iffsf ;fy k"0f{ ;kmntfsf] z'esfdgf JoQm 

ub{5' . 

 

8Dj/jxfb'/ /fjt 

gu/ k|d'v 

gnuf8 gu/kflnsf 

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

bNnL hfh/sf]6 

 

wGojfb 
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dGtJo 

g]kfnsf] /fli›o gLltn] lglb{i7 u/]sf] cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf kx'Frsf] nflu 

:yfgLo ;/sf/sf] sfd st{Josf] clwgdf /xL :jf:Yo dxTjk"0f{ sfo{qmdx? 

Vff]k, ;'/lIft dft[Tj, kl/jf/ lgof]hg ;j} :jf:Yo ;+:yfx?df cf}iflw 

Joj:yfkg ljleGg lsl;dsf dxfdf/L / k|sf]ksf] Joj:yfkg nufPtsf sfo{x? :yfgLo 

;/sf/sf] dftxtdf /xg] ul/ cfwf/e't :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ zfvfsf] ?kdf @)&$ df 

:yfkgf e} sfo{qmd ;+rfng ub}{ cfPsf] 5 . 

ljut # jif{sf] cjlwdf ul/Psf t'ngfTds ljj/0fx? o; jflif{s k|ltj]bg k'l:tsfdf pNn]v 

ul/Psf 5g . k|foh;f] :jf:Yosf ;"rsx? ;Gtf]ifhgs ?kdf ;'wf/ x'Fb} uPsf] b]lvG5 . 

ljleGg lsl;dsf dxfdf/L nufPt ljljw ;d:ofn] ;tfO{ /x]sf] cj:yf :jf:Yosf dxTjk"0f{ 

sfo{qmdx?df k|ult b]lvg' sfo{qmd ;kmn ePsf] k'li6 x'G5 . sfo{qmdx?sf] u'0f:tl/otfsf 

If]qdf yk k|of; ub}{ hfg' kg]{ b]lvG5 . 

o; k|ltj]bgn] jt{dfg cj:yfsf] ;fdfGo hfgsf/L b]lvPsf ;d:ofx?nfO{ ;dfwfg ug]{ k|of; 

/ cfpFbf] jif{df sfo{qmdx?nfO{ Jojl:yt ug{ of] k|ltj]bgn] s]lx xb ;Dd pkof]uL x'g] 7fGb5' 

. 

gu/kflnsf leq ug'{ kg]{ sfo{qmdx? ;+rfng / Joj:yfkg ug]{ qm:ddf cfjZos dfu{ 

lgb]{zg k|bfg ug'{ x'g] gnuf8 gu/kflnsf gu/ k|d'v, pk–k|d'v, k|zf;sLo clws[t Ho" k|lt 

cfef/ JoQm ub{5' . k|ltj]bg tof/ ug{ cgfj/t ?kdf vl6g' x'g] :jf:Yosf nflu ;Ifd 

k|0fflnsf =================;Demgf zfx tYofÍdf sfd ug]{ df]xg v8\sf g/l;{ª :6fkm eujlt 

s'df/L jf]x/f, ljleGg :jf:Yo ;+:yfsf k|d'v nufPt ;Dk"0f{nfO{ wGojfb lbg rfxfG5' . 

o; gnuf8 gu/kflnsf leq ;fem]bf/Lsf] ?kdf sfd ug'{ x'g] ;/sf/L tyf u}/;/sf/L ;+3 

;+:yfx? ljif]z u/L :jf:Yo ;]jf k|jfxdf dxTjk"0f{ e'ldsf v]Ng' x'g] / :jf:Yosf d'n cfwf/ 

:tDesf] ?kdf /xg' x'g] ;fd'bflos dlxnf :jf:Yo :Jf+od\ ;]ljsfnfO{ cem ljz]if wGofjfb 

lbg rfxfG5' . 

cGtdf of] jflif{s k|ltj]bg k':tsnfO{ cem Jojl:yt jgfpg yk ;'emfj tyf ;Nnfx 

xfdLnfO{ k|fKt x'g] 5 eGg] d]n} ck]zf u/]sf] 5' . 

 

k|r08 s'df/ sfsL{ 

:jf:Yo ;+of]hs 

:jf:Yo zfvf bNnL, 

hfh/sf]6 
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संरक्षकहरू 

 

8Da/ axfb'/ /fpt 

( नगर प्रमखु ) 

-नलगाड नगरपाललका _ 

 

;l/tf l;x+ 

उप–प्रमखु 

(gnuf8 gu/kflnsf) 

 

dfg axfb'/ lu/L 

प्रमखु प्रशाकीय अलिकृत 

(gnuf8 gu/kflnsf) 

 

सम्पादन मण्डल 

१ k|r08 s'df/ sfsL{ (स्वास््य शाखा, स्वास््य प्रमखु) 

२ EfujtL s'df/L af]xf]/f (g/l;{+ª :6fkm_ 

३ df]xg v8sf (अ ह ेव_ 

k|fljlws ;xof]u 

;Demgf zfx (स्वास््यका लालग सक्षम प्रणालल, स्वास््य प्रणालल अलिकृत) 

 

प्रकाशक 

cfwf/e' :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ zfvf 

bNnL,hfh/sf]6 

 

प्रकाशन लमलत २०७९, भाद| 
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Programme Indicators 

(Percentage) 

Nalgad Municipility 

FY 

2076/077 

FY 

2077/78 

FY 

2078/79 

Reporting Status     
  

  

Health Post 6 6 5  

Hospital  1 1  

BHSC/CHU 11 11 11  

EPI Clinics  20 20  

PHC/ORC  11 11  

FCHV 45 45 45  

Immunization Program     

BCG Coverage 
 

90.8 

 

116 

 

95.3 

 

DPT-HepB-Hib 3 

Coverage 

88 115 94.4 
 

Measles/Rubella 2 

Coverage 

67 93 94.1  

TD 2&2+ Coverage 67 79 74.6  

Full Immunization 68 94 92.9  

Drop-out rate DPT-

HepB-Hib 1 Vs. 3 

36 24 1.3  

Drop-out rate DPT-

HepB-Hib 1 Vs. MR 2 

13 3 3  

Nutrition Program     

Newborns with low birth 

weight (<2.5kg) 

7.2 7.6 78 
 

Children aged 0-23 

mths. registered for GM 

83 100  
 

Average # of visits 

among children aged 0-

23 mths. registered for 

GM 

2..2 2.9 3.4 

 

Children aged 0-23 

mths. registered for GM 

who were Underweight 

7.2 7.6 8  
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Pregnant women who 

received 180-day supply 

of IFA 

41 66 53.4 

 

PP women who received 

Vit.A supplementation 

87 90 56.6 
 

IMNCI Program     

PSBI cases received 

complete dose of 

Gentamicin 

92 99 92 
 

Incidence of Pneumonia 

among children U5 years 

(per 1000) 

191 109 153 
 

Pneumonia cases treated 

with antibiotics 

98 100 100  

Diarrhoea incidence rate 

among children U5 years 

(per 1000) 

745 639 715 
 

Diarrhoea cases treated 

with Zinc & ORS 

100 100 100  

Safe-Motherhood 

Program 
    

Pregnant women who 

had at least one ANC 

checkup 

72 75 85.9 

 

Pregnant women who 

had 4 ANC checkups as 

per protocol 

42 66 55 

 

Institutional deliveries  67 76 56.6  

Births attended by a 

Skilled Birth Attendant 

(SBA)  

51 54 46 

 

Women who had 3 PNC 

checkups as per protocol 

38 51 52 
 

Women receiving ANC 

incentives 

100 100 100 
 

Women receiving 

Maternity incentives 
100 100 100  
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Total Maternal deaths 1 0 0  

Total Neonatal deaths 6 1 0  

Family Planning 

Program 
    

Contraceptive 

Prevalence Rate (CPR) 

41.3 47 51.2  

Disease Control Program     

TB - Case notification 

rate (All form of TB) 

75 77 83  

TB - Treatment success 

rate 

69 90 86  

Incidence of Leprosy per 

10,000 population 

0.34 0.00 0.00  

Pregnant women who 

tested for HIV at ANC 

checkup 

0 0 0  

Curative Services     

OPD NEW visit among 

total population 
- 

82 

 
103  
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खण्ड १ पररचय 

१=१ नगरपार्लकाको पररचय 

 

• भौगोललक अवस्था 

नेपाल सरकारको घना वस्ती भएको क्षते्रहरुलाई जनसंख्याको आिारमा 

नगरपाललकाको रुप लदई क्रलमक गलतमा भौलतक सलुविा सम्पन्न वनाई स्थानीय आलथयक 

गलतलवलिको केन्रको रुपमा लवकास गन ेनीलत अनुरुप लव.स. २०७३ सालमा नलगाड 

नगरपाललकाको स्थापना भएको हो । यस नगरपाललकाको संरचना सालवकका 

डााँडागाउाँ, लहाँ, खगेनकोट, रग्दा र भगवती गा.लव.स. लाई लमलाएर नलगाड खोलाको 

नामबाट नामाकरण गरी नगरपाललकाको नाम नलगाड नगरपाललका रहन गएको हो । 

यस नगरपाललकाको क्षेत्रफल ३८७.४४ व.लक.लम. रहकेो छ । जनु जाजरकोट लजल्लामा 

रहकेा नगरपालीका मध्ये क्षेत्रफलको आिारमा सबैभन्दा ठुलो नगरपाललका हो । जनगणना २०६८ अनुसार यहााँको कुल 

जनसंख्या @(**$ रहकेो छ । यस नगरपाललकामा जम्मा १३ वटा वडाहरु रहकेा छन ् । यस नगरपाललकाको नगर 

काययपाललकाको कायायलय वडा नं.७ दल्लीमा रहकेो छ भने सीमाना पवूयमा रुकुम लजल्ला, पलिममा कुसे गा.पा., उत्तरमा 

बारेकोट गा.पा. र डोल्पा लजल्ला रहनुको साथै दलक्षणमा भरेी नगरपाललका रहकेो छ । 

अवलस्थत  k"jL{ If]qdf 

क्षेत्रफल ३८७.४४ व.लक.लम 

दशेान्तर *@=#! k"jL{ b]zfGt/ 

आक्षांश @*=&() pQ/L cIff+z 

तापक्रम 

अलिकतम $) 

न्यनुतम @# 

औषत वषाय !*&& ld=ln= 

लसमाना पवूयमा रुकुम लजल्ला, पलिममा कुसे गा.पा., उत्तरमा बारेकोट गा.पा. र डोल्पा लजल्ला 

रहनुको साथै दलक्षणमा भरेी नगरपाललका 

जम्मा वडाको संख्या १३ 

सदरमकुाम दल्ली 

नलद भेरी 

जम्मा घरिरुीको संख्या  %!)@ 

जम्मा जनसंख्या @&%!$ 

मलहला !$%!^ 

परुुष !$$#$ 

मखु्य िमय लहन्द ु
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• सांस्कृलतक 

• नगरपार्लकाको िनसांर्खक र्ववरर् 

नगरपाललकाको उमरे, ललङ्ग र वडा अनुसार जनसंख्या लवतरण 
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१.२ प्रर्िवेदन ियार पानुिको उदे्दश्य 

यस ्प्रलतवेदन तयार पानुयको मखु्य उदशे्य यसनगरपाललकाको स्वास््यको वस्तुलस्थलत सबैलाई जानकारी गराउनु हो । साथै  

• नगरपाललकाको बतयमान स्वास््य अवस्था बारे जानकारी गराउने। 

• नगरपाललकाको स्वास््यक्षेत्रका लवलभन्न स्वास््य काययक्रमका मखु्य सचुकहरुबारेमा जानकारी गराउन।े 

• नगरपाललकाको यस ्आ.व मा संचालन गरेका स्वास््यका लवलभन्न काययक्रमहरुबारेमा जानकारी गराउने। 

• नगरपाललकामायस ्आ.व मा स्वास््य क्षते्रमा आईपरेका समस्याहरु र समािान गनय चालेका लवलभन्न पहलहरु बारे अवगत 

गराउने। 

• नगरपाललकाको स्वास््यसंग सम्बलन्ित भावी योजना तथा काययक्रम साथै लनलत लनमायणको कामलाई आिार प्रदान गने। 

 

१.३ प्रर्िवेदनको महत्व 

यस प्रलतवदेनको महत्व यस प्रकार रहकेा छन् :  

• यस ्नगरपाललकाको स्वास््य काययक्रमहरुको वतयमान अवस्थाहरुबारेमा सबैलाई त्यपरुक जानकारी गराई भावीका लदनहरु 

सवय सलुभ रुपमा सेवा प्रदान गनय। 

• स्वास््य क्षेत्रको लवकासको लालग काययक्रम तथा रणनैलतक योजना तजुयमा गनयको लालग पाललकाको लालग 

lgb]{zg(guideline) बनाउन र लवलभन्न संघ संस्था एवं अनुसन्िानकताय योजनाकार स्वास््यकमी र अन्य 

सरोकारवालाहरुको लालग पलन थप अध्ययन गनयको लालग महत्वपणुय दस्तावेजको रूपमा प्रयोगमा ल्याउन । 

 

१.४ पार्लकाको स्वास््यको वस्िुर्स्थर्ि 

नेपाल सरकारल ेस्थालनय सरकार गठन गरे पिात नपेालको संलबिान २०७२ द्बारा लनलदयष्ट गररएको नपेाली नागरीकहरुको मोललक 

हक र अलिकारको रुपमा रहकेो आिारभतु स्वास््य तथा सरसफाईको अलिकारको सलुनलित गने लजम्मेवार स्थालनय सरकारलाई 

सलुम्पएको छ।  

हरेक नागररकको मौललक अलिकारको रुपमा रहकेो आिारभतु स्वास््यको सलुनलितताको लालग यस ्पाललकामा स्वास््य शाखाल े

नेततृ्व गन े गरी स्वास््य संस्थाहरु, मलहला सामदुालयक स्वास््य स्वयम सेलवका, गााँउ घर ललललनकतथा खोप ललललनकहरु बाट 

स्वास््य सेवाहरु प्रदान गरीन्छ।  

१.४.१ स्वास््य सेवा प्रवाह गने संस्थाहरुको अवस्था 

र्ववरर् संख्या 

सरकारी संस्था 

cfwf/e'अस्पताल ! 

प्राथलमक स्वास््य केन्र 0 

स्वास््य चौकी % 

आिारभतु स्वास््य केन्र & 
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शहरी स्वास््य केन्र 0 

सामदुायीक स्वास््य केन्र $ 

आयवेुदअस्पताल/केन्र १ 

आाँखाअस्पताल/केन्र 0 

खोप लकलल्नक @) 

गााँउ घर लकलल्नक !! 

मलहला स्वास््य स्वयं सेलवका ४५ 

र्नर्ि गैर सरकारी संस्था 

अस्पताल तथा नलसयङ्ग होम ० 

पोललललललनक ० 

औषलि पसल ११ 

 

१.४.२ वडा अनुसार स्वास््य संस्थाको िानकारी 

 वडा नं स्वास््य संस्थाको नाम 

बर्थिङ्ग 

सेन्त्टर 

मर्हला स्वा. 

स्वयं सेर्वकाको 

संख्या 

खोप केन्त्र 
गााँउघर 

र्ललर्नक 

१ १ आिारभतु स्वास््य सेवा केन्र, 

आनापानी 

होइन 3 हो हो 

२ २ डाडा गाउाँ क स्वास््य चौकी होइन 2 हो होइन 

३ ३ डाडा गाउाँ ख स्वास््य चौकी हो 4 हो होइन 

४ ४ लहा स्वास््य चौकी हो 4 हो होइन 

५ ५ आिारभतु स्वास््य सेवा केन्र, लसके होइन 2 हो हो 

८ ५ आयबेुद औशिालय होइन 0 होइन होइन 

६ ६ आिारभतु स्वास््य सेवा केन्र, नेलटलेख होइन 3 हो हो 

७ ७ दल्ली प्रा स्वा केन्र हो ९ हो  

९ ८ आिारभतु स्वास््य सेवा केन्र, लजकुवा होइन 0 हो हो 

१० ९ आिारभतु स्वास््य सेवा केन्र, तान्त्रा होइन 3 हो हो 

१२ १० आिारभतु स्वास््य सेवा केन्र, 

घ्यारगाउ 

होइन 3 हो होइन 

११ ११ रग्दा स्वास््य चौकी हो 3  हो हो 

१३ १२ भगवलत स्वास््य चौकी हो ९ हो हो 

१४ १२ आिारभतु स्वास््य सेवा केन्र, 

तल्लबुगर 

होइन 0 हो होइन 

१५ १३ खालतगतुाय सामदुालयक इकाई होइन 0 हो होइन 

१६ १३ लसउना सामदुालयक इकाई होइन 0 हो होइन 

       



aflif{s :jf:Yo k|lta]bg cf=a= @)&*.)&( gnuf8 gkf 

 

5 
 

 

१.४.३ स्वास््यसेवाकोलार्गमानवसंसाधनको अवस्था 

पद 

स्वीकृि 

दरवन्त्दी 

संख्या 

पदपूर्िि 

कायिरि 

स्थायी करार (सरकारी) 
करार 

(स्थालनय श्रोत) 

मेलडकल अलिकृत 1 1 0 0 1 

ह.ेई (छैठौं) 6 1 1 0 0 

ह े.ई (पााँचौं) 6 7 7 0 0 

ह े.ई (चौथो) 6 10 11 12 0 

नलसयङ्ग (छैठौं) 1 1 1 0 0 

नलसयङ्ग (पााँचौ) 6 2 1 1 0 

नलसयङ्ग (चौथो) 6 4 4 14 0 

ल्या. टे/ल्या.अ  1 0 0 1 1 

आयवेुद/कलवराज 2 1 1 0 0 

का.स . 13 1 1 7 5 

िम्मा      

१.५ शुसासन 

सशुासन शासकीय व्यवस्थापनको त्यो पराकाष्ठा हो, जहााँ नागररकहरू सरुलक्षत महससु गछयन,् न्यायको अनभुलूत गछयन्र 

अलिकारसम्पन्न हुन्छन्। सावयजलनक सेवा सहज एवं सरल रूपमा नागररक हकका रूपमा प्राप्त पलन गनयसलछन् । जनताप्रलत 

उत्तरदायी भईलनवायि रुपमा सेवा प्रवाह गनय रनागररक अलिकारको सम्मान गनयको लालग शसुानको महत्व सबै क्षेत्रमा हुन्छ। 

असल शासनको आिारभतु मान्यतालाइ आत्मसात गद ै पारदशी, सहभालगतमलूक, जवाफदाही हदु ै लछटो,छरीतो तथा कम 

खलचयलो ढंगबाट सवयसािारणमा सेवा प्रवाह गनय र सेवाग्राहीले सवय सलुभ रुपमा सेवा पाए वा नपाएको सलुनलित गनुय स्थालनय 

तहको लजम्मेवारी हुन्छ। स्थालनय तहले संघ र प्रदशेका लनलत, लनयम र लनयमावली आिारमा स्थालनय स्तरमा सहुाउदो लनलत, लनयम 

र लनयमावली बनाएर सेवाको प्रवाह गनुय पने हुन्छ। 

पार्लकाको र्नर्ि र्नयम िथा र्नयमावलीको अवस्था  

सुचांक 

अवस्था (छ / छैन / 

बर्नरहेको) 

पाललकाको स्वा्य लनलत छ 

पाललकाकोस्वा्य तथा सरसफाई ऐन छ 

पाललकाको स्वास््य सम्बलन्ि पन्च वा दश बलषयय योजना छैन 

पाललकाकोस्वास््य सम्बलन्िबालषयक योजना छ 

पाललकाको मानव संरचना (Organogram) छैन 
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पाललकाको अनगुमन मलु्यांकन तथा सपुररवेक्षण लनयमावली छ 

पाललकाको लनलज स्वास््य संस्था संचालन तथा व्यस्थापन लनदलेशका छैन 

नलगाड नगरपाललकाको स्वास््य संकट एंव लवपद ्पवुयतयारी तथा प्रलतकायय योजना २०७८ छ 

पार्लका र स्वास््य संस्था स्िरको सर्मर्िहरुको अवस्था  

सुचांक अवस्था 

पाललका स्तररय स्वा्य सलमलत छैन 

पाललका स्तररयगणुस्तर सिुार सलमलत छ 

पाललका स्तररय खररद सलमलत छ 

स्वास््य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन सलमलत छ 

 



aflif{s :jf:Yo k|lta]bg cf=a= @)&*.)&( gnuf8 gkf 

 

7 

 

खण्ड २: कायिक्रम प्रगर्ि 

२.१ पररवार कल्यार् 

२.१.१ खोप कायिक्रम 

नेपाल सरकारको सबैभन्दा बलढ प्राथलमकतामा र सफल रहकेो काययक्रम हो-रालरिय खोप काययक्रम । खोप काययक्रमले उल्लेख्य 

रुपमा बालमतृ्यदुर घटाउन र लवलभन्न रोगलाई रोकथाम गनय सहयोग पयुायउने गदयछ । लशश ुर बाल्य अवस्थामा बालबाललकाहरुलाई 

उमेर अनुसारका सबै खोपहरु सही समय र मात्रामा लदन ुपदयछ । खोप काययक्रम एक प्रलतकारात्मक सेवा भएकोले यस काययक्रमको 

उपललधि लजवनको उत्तराियमा पलन प्राप्त गनय सलकन ेहुनभेएकोले यस काययक्रमबाट तत्काल उपललधिको अपेक्षा गरल दनै । हाल 

नेपालमा ११रोग लबरुि९ प्रकारका खोपहरु उपलधि छन् । जस्त ैलब.लस.लज, लड.लप.लट-हबे-लहब, पोललयो, लप.लस.लभ, एफ.आई. 

लप.लभ, दादरुा/रुबेला र रोटा ।  

खोप कायिक्रम अन्त्िरगि सन्त्चालन गररएका मुख्य र्क्रयाकलापहरू 

• bfb'/f ?j]nf vf]k cleofg sfo{qmd . 

• k"0f{vf]k gu/kflnsf ;'lglZrtf / lbuf]kg ;DjlGw of]hgf uf]i7L ;+rfng . 

• bfb'/f ?j]nf vf]k sfo{qmd ;+rfngsf nflu 8f6f e]/Llkms]zg sfo{qmd . 

• lgoldt vf]ksf] se/]h j8fpg / 8«kcfp6 36fpg j}zfv dlxgfnfO{ vf]k dlxgfsf] ?kdf 

;+rfng ;DjlGw sfo{qmd . 

• kxFr gk'u]sf / 8«kcfp6 jRrfsf] vf]hL tyf k"0f{vf]k lbnfpg :jf:Yo :j+od ;]ljsfx?nfO{ 

cled'lvs/0f sfo{qmd . 

खोप कायिक्रमका मुख्य सुचकहरूको अवस्था 

यसनगरपाललकाको पलहलो प्राथलमकतामा रहकेो खोप काययक्रमको प्रगलत लववरण तल ताललकामा लदईएको छ ।  

तालिका 1 खोप कार्यक्रमको अवस्था 

सुचकहरू आब. २०७६⁄७७ आब.@)&&÷&* आब.@)&*÷&( 

खोप किरेि 

पणुयखोप पाललका घोषणा   ePsf] 

लब.लस.जी कभरेज () !!^ (%=# 

लड.पी.टी-हबे-लहब १ कभरेज !)& !@# (% 

पोललयो १ कभरेज !)( !)# (& 

पोललयो ३ कभरेज (# (^ (#=! 

लड.पी.टी-हबे-लहब ३ कभरेज ** !!% ($=$ 

लप.लस.भी ३ कभरेज ($ (^ (#+=! 

एफ.आइ.लप.भी. १ कभरेज *( !!$ (#=# 

एफ.आइ.लप.भी. २ कभरेज ^# !)@ (^ 

दादरुा-रूबलेा १ कभरेज (!=* !!@ (% 

जे.इ. कभरेज *! (( (! 

दादरुा-रूबलेा २ कभरेज ^& (# ($=! 
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लट.डी २ र २+कभरेज ^& &( &$ 

पणुयखोप कभरेज ^* ($ ($ 

ड्रपआउट दर 

लब.लस.जी र दादरुा-रूबलेा १ डरपआउट दर –@# # )=% 

लड.पी.टी-हबे-लहब १ र ३ डरपआउट दर !& & !=# 

दादरुा-रूबलेा १ र २ डरपआउट दर  @@ !^ @=& 

खोप खेरिाने दर  

लब.लस.जी *# &* *$ 

लड.पी.टी-हबे-लहब @% #$ #( 

जे.इ. %* ^$ %^ 

पोललयो @* #) #% 

लप.लस.लभ @) #^ @( 

एफ.आइ.लप.लभ. $) $) $@ 

लट.डी %% %^ %^ 

dfly lbPsf] tYofÍnfO{ x]bf{ ut jif{sf] t'ngfdf o; jif{ vf]ksf] k|ult x]bf{ se/]h sd ePsf] ePtf 

klgut cf=j=sf] eGbf 8/k cfp6 b/ pNn]lvo ?kdf 36]sf] b]lvG5 . 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

मुख्य समस्या / चुनौिीहरु समाधानका लार्ग र्क्रयाकलापहरू 
र्िम्मेवारी 

vf]k tyf ;/;kmfO{ sfo{qmd 

;+rfngsf nflu cfjZos 

;fdfu|Lx? gx'g' . 

cfjZos ;fdfu|L? pknJw x'g' 

kg]{ . 

:jf:Yo ;]jf sfo{no 

 

 परुा खf]प र अfवश्यक लसररन्ज प्रायाप्त 

मात्रामा उपलव्ि नहुन ु। 

cfjZos EoflS;g / l;l/Gh 

k|ofKt dfqfdf pknJw x'g' kg]{ . 

:jf:Yo ;]jf sfo{no 

 

sf]N8r]g Joj:yfkg gx'bf 

EoflS;g v]/ hfg] b/ w]/} x'g' . 

cfjZostf cg';f/ sf]N8r]g 

Joj:yf ul/g' kg]{ . 

gu/kflnsf 

खf]पकेन्रx?मा sf]7fsf]cefj sf]7f 

eP klg ef}lts ;fdfu|x?sf] 

cefj . 

 vf]k s]Gb|x? ejg lgdf{0f ef}lts 

;fdfu|Lx?sf] Joj:Yf“kg ug'{ kg]{ 

. 

 

२.१.२ पोषर् कायिक्रम 

पोषण सेवा रारि लनमायणको एक बललयो आिार हो । मालनसको शारररीक तथा मानलसक लवकाश उसको बाल्यकाल मखु्य गरर 

गभायबस्था दलेख २ बषय सम्मको पोषण अबस्थामा लनभयर हने गदयछ । यस उमेर समहुमा ८०% भन्दा बलढ मलस्तस्कको लबकाश हुन े

गदयछ । नपेाल सरकारद्वारा पोषण काययक्रमहरु मखु्य गरर गभायबस्था र २ बषय मलुनका बालबाललकाहरु केलन्रत काययक्रमहरु 

सन्चाललत भएका छन जसलाई सनुौला हजार लदन काययक्रम पलन भलनन्छ । 

यस नगरपाललकामा पोषण सिुारका लालग स्थालनय तह स्तररय बहकु्षेलत्रय पोषण सिुार सलमलत गठन गरर लबलभन्न काययक्रमहरु 

सन्चालन गररएको छ । यस नगरपाललकामा लशघ्र कुपोषणको धयबस्थापनका nfuL @ j6f aflx/u ;]jfउपचार केन्र समते 

सन्चालन गररएको छ । 
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पोषर् कायिक्रम अन्त्िरगि सन्त्चालन गररएका मुख्य र्क्रयाकलापहरू : 

• kf]if0f ;DjlGw /fli6«o lbjzx?df kf]if0f ;DjlGw ultljlw . 

• lszf]/L kf]if0f nlIft ljb\ofno:jf:Yo tyf kf]if0f sfo{qmd . 

• jfnle6f ;DjlGw :jf:YosdL{ tyf dlxnf :jf:Yo :j+od ;]ljsfxnfO{ cled'lvs/0f uf]li7 ;+rfng 

sfo{qmd . 

• kf]if0f sfo{qmdsf] ;ldIf“ tyf sfo{of]hgf . 

• dlxnf :jf:Yo :Jf+od ;]ljsfx?nfO{ kf]if0f Kofs]h ;DjlGw tflnd ;+rfng . 

• kf]if0f sfo{qmdsf] cg'ud0f tyf ;'kl/j]If0f 

पोषर् कायिक्रमको अवस्था 

यस नगरपाललकाको हालको पोषण अबस्था तलको ताललकामा प्रस्ततु गररएको छ ।  

तालिका 2पोषण कार्यक्रमको अवस्था 

सुचकहरू आब २०७६⁄७७ आब. २०७७⁄&* @)&*÷*( 

कुपोषण धयबस्थापनका लालग अन्तरंग सेवा केन्र @ @ @ 

नयााँ तौल ललईएका ०–११ मलहना सम्मका बच्चाहरुको प्रलतशत !)! !)* !$( 

नयााँ तौल ललईएका ०–२३ मलहना सम्मका बच्चाहरुको प्रलतशत *# !)) !)) 

नयााँ तौल ललईएका बच्चाहरुको अनुपातमा कुपोलषत बच्चाहरुको 

अनुपात ०–२३ मलहना 

$=( $ $ 

कडा कुपोलषत बालबाललकाहरुको प्रलतशत    

मध्यम कुपोलषत बालबाललकाहरुको प्रलतशत    

^–२३ मलहनाका बालबाललकाहरुले १८० परुरया बाल लभटा 

खाएको प्रलतशत 

)+=#$ !+=! @=& 

कम तौलको new born बच्चा जन्म प्रलतशत &= @ &= ^ * 

पणूय स्तनपान गराएको प्रलतशत ** (! *( 

कडा कुपोलषत बालबाललकाहरुको लनको हुन ेदर $% $# !)) 

कडा कुपोलषत बालबाललकाहरुको मतृ्य दर ) !  

बलहरंग सेवा केन्रमा उपचार गररएका जम्मा बच्चाहरुको संख्या !) % #! 

१८० आईरन चलकी खाएका गभयवलत मलहलाको प्रलतशत $! ^^ %# 

ज’काको औषलि खाएका गभयवलत मलहलाहरुको प्रलतशत    

लभटालमन ए खाएका सतु्केरी आमाहरुको प्रलतशत *& () %^ 

४५ आईरन चलकी खाएका सतु्केरी आमाहरुको प्रलतशत    

आम लभटालमन ए लबतरण (६ दलेख ५९ मलहनाका 

बालबाललकाहरु) 

(^ *$ *% 

आम जकुाको औषलिलबतरण काययक्रममा ६ दलेख ५९ मलहनाका 

बालबाललकाहरुले जुाँकाको औषलि खाएको प्रलतशत पलहलो 

चरण 

($ *% ** 
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dflysf] tYofÍ cg';f/ ut jif{sf] t'ngfdf o; jif{ ;du| kf]if0f l:yltdf z'wf/ cfPsf] 5 . gof“ tf}n 

lnPsf jRrfx?sf] cg'kftdf s'kf]lift jRrfx?sf] cg'kft )–@# dlxgfsf] jRrfx?df 36]tf klg gof“ 

hGd tf}n lnPsf jRrfx?sf] k|ltzt j9]sf] b]lvG5 . jlx/+u ;]jfdf pkrf/df /x]sf s'kf]lift jRrfx?sf] 

;t k|ltzt lgsf] ePsf] 5 . tf}n lnOPsf )–@# dlxgf ;Ddsf] jRrfx?sf] k|ltztdf j[l4 ePsf] . 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

 

मुख्य समस्या / चुनौिीहरु समाधानका लार्ग र्क्रयाकलापहरू र्िम्मेवारी 

Recording/Reporting 

;d:of 

Recording/Reporting :jf:Yo ;]jf sfof{no 

RUTF k|fofKt dfqfdf ;KnfO{ 

gx'g' . 

;dod} RUTF k|fofKt dfqfdf 

;KnfO{ ug'{ kg]{ . 

:jf:Yo ;]jf sfof{no 

   

२.१.३ समुदायमा आधाररि नबिाि िथा बालरोगको एर्ककृि ब्यबस्थापन 

नेपालमा झाडापखाला लनयन्त्रण काययक्रम (सन् १९८२ ) र लसघ्र स्वासप्रश्वास संक्रमण लनयन्त्रण काययक्रम (सन् १९८७) बाल 

स्वास््यका लालग सन्चालन गररएका काययक्रम हनु् । तत् पिात ५ बषय मलुनका बालबललकाको मतृ्यदुरलाई कम गनय IMNCI 

काययक्रम, समदुायमा आिाररत बालरोगको एलककृत धयबस्थापन, समदुायमा आिाररत नबजात लशश ुस्याहार काययक्रम हुद ैहाल 

समदुायमा आिाररत नबजात लशश ुतथा बालरोगको एलककृत धयबस्थापन काययक्रम सन २०१४ दलेख सन्चालन गररएको छ । यस 

काययक्रमको मखु्य उदशे्य नबजात लशश ु तथा बाल मतृ्यदुरको मखु्य कारक तत्बको रुपमा रहकेा समस्याहरु जस्त ै लनमोलनया, 

झाडापखाला, दादरुा, मलेररया तथा कुपोषणको धयबस्थापन गरर नबजात लशश ुतथा बाल मतृ्यदुर कम गने हो । काययक्रम अन्तगयत 

सन्चालन गररएका मखु्य लक्रयाकलाप र उपललधिहरु : 

 

नगरपाललकाको हालको समदुायमा आिाररत नबजात लशश ु तथा बालरोग एलककृत धयबस्थापनको लबबरण तल ताललकामा 

प्रस्ततु गररएको छ । 

नबिाि र्शशु िथा बालरोगको एर्ककृि र्बबरर् 

तालिका 3 नवजात लिि ुतथा बािरोगको एलककृत व्र्वस्थापन सेवाको अवस्था 

सुचकहरू आब२०७६⁄७७ आब2077/78 आब 2078/79 

नालभ मलम कभरेज (स्वास््य संस्था र घरमा प्रसलुत) (@ (( (( 

व्यालटेररयाको संभालवत गलम्भर संक्रमण भएका ० दलेख २ 

मलहनाका लशशकुो प्रलतशत 

& @^ #!=% 

व्यालटेररयाको संभालवत गलम्भर संक्रमण भएका मध्ये 

जेन्टामाईलसनको पलहलो स’ई पाएका लशशहुरुको प्रलतशत 

%#=# !)) (( 

व्यालटेररयाको संभालवत गलम्भर संक्रमण भएका लशशहुरु मध्य े

जेन्टामाईलसनको पणूय सईु पाएका लशश ुहरुको प्रलतशत 

!@=& %) (@ 

जम्मा नवजात लशश ु मतृ्य ू संख्या ^ ! ! 
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५ बषयमलुनका वालवाललकाहरुमा स्वास प्रश्वासको नयााँ लबरामी दर 

प्रलत हजार 

!@&@ *@^ &!@ 

५ बषयमलुनका वालवाललकाहरुमा लनमोलनयाका नयााँ लबरामी दर प्रलत 

हजार 

@)! !(# !%# 

जम्मा स्वास प्रश्वासको लबरामी मध्ये कडा लनमोलनयाको दर प्रलत 

हजार (५ बषयम ुलनका वालवाललकाहरुमा) 

)=@$ )=)$ )=) 

लनमोलनयाबाट मतृ्य  ूहनुे ५ बषयमलुनका वालवाललकाहरुको संख्या ) ) ) 

एलन्टबायोलटकबाट उपचार पाएका  लनमोलनयाका 

वालवाललकाहरुका प्रलतशत 

(* !)) !)) 

५ बषयमलुनका वालवाललकाहरुमा झाडा पखालाका नयााँ लबरामी दर 

प्रलत हजार 

&$% ^#( &!% 

जम्मा झाडापखालाका लबरामी मध्ये कडा जललबयोजनको दर (५ 

बषयमलुनका वालवाललकाहरुमा) 

@ ) ) 

झाडापखालाका लबरामी मध्ये लजबनजल र लजंक चलकीद्वाराउपचार 

पाएकाको प्रलतशत  

!)) !)) !)) 

झाडापखालाबाट मतृ्य ू हनुे ५ बषयम ुलनका वालवाललकाहरुको 

संख्या 

) ) ) 

५ बषय म ुलनका जम्मा मलेररया जााँच गरेको संख्या ) ) ) 

५ बषय मलुनका वालवाललकाहरुको जम्मा मतृ्य ुसंख्या ) ) ) 

dfly lbPsf] tYofÍ cg';f/ cl3Nnf]jif{sf] t'ngfdf Zjf; k|Zjf; / lgdflgofsf lj/fdLsf] b/ 36]sf] 

b]lvG5 eg] emf8fkvfnfsf] lj/fdL b/df j[l4 ePsf] b]lvG5 . cl3Nnf] jif{sf] t'ngfdf JofS6]l/ofsf]] ;+efljt 

ulDe/ ;+qmd0f ePsf dWo] h]G6fdfO{l;g ;'O{sf] k'/f 8f]h kfPsf jRrfx?sf] k|ltztdf j[l4 ePsf] b]lvG5 . 

 

२.१.४ पररवार योिना कायिक्रम 

नेपाल सरकार द्वारा लस्वकृत काययक्रम तथा (गाउ ाँ।नगरपाललकाको लबलत्तय समालनकरण तफय का काययक्रमहरु मध्येको महत्वपणुय 

काययक्रम पररवार लनयोजन काययक्रम हाल पररवार लनयोजनका सेवाहरु सबै ललक्षत बगयमा समता मलुक तररकाल ेपहुाँच र उपभोगमा 

व ृद्धी गनुय हो । हाल पररवार लनयोजन सेवाहरु ( गाउ ाँ।नगरपाललका द्वारा सन्चालन गररएका सब ैगाउ ाँघर ललललनक, वडा 

स्वास््य केन्रर स्वास््य चौकीहरुमा उपलधि छन ्। यस काययक्रम अन्तयगत पररवार लनयोजन सम्बलन्ि परामशय सेवा, उपचारात्मक 

सेवा, प्रेषण सेवा लगाएत पररवार लनयोजनका सािनहरु जस्त ै लपल्स, लडपो, कन्डम लगायतका सािनहरु लबतरण सेवाहरु 

उपलधि छन् । पररवार लनयोजनका सािनहरु जस्त ै इम्पलान्ट र आई.य.ूलस.लड (गाउ ाँ।नगरपाललका अन्तयगत रहकेा स्वास््य 

चौलकमाहरुमा उपलधि छन् । 

कायिक्रम अन्त्िरगि सन्त्चालन गररएका मुख्य र्क्रयाकलापहरु: 

• nfdf] cjlwsf] hGdfGt/sf] nflu ;]6]nfO{6 ;]jf sfo{qmd . 

• jGWofs/0f 3'lDt lzlj/ cufj} d=:jf=:j+od ;]ljsfx? ;+u 5nkmn sfo{qmd . 

• kl/jf/lgof]hg tyf dft[Tj lbjz dgfpg] sfo{qmd . 
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पररवार योिना कायिक्रमको अवस्था 

गाउपाललको पररवार लनयोजन सेवाको हालको अवस्था तल ताललकामा प्रश्तुत गररएको छ । 

तालिका 4 पररवार र्ोजना सेवाको अवस्था 

सुचकहरू आब२०७६⁄७७ आब. २०७७/&* आब. २०७/&( 

नयााँ प्रयोगकताय –कन्डम !&) !#@ !() 

नयााँ प्रयोगकताय –लपल्स @!@ #*& %!! 

नयााँ प्रयोगकताय –लडपो &#% !!() !@@* 

नयााँ प्रयोगकताय –इम्पलान्ट (& !^^ !$$ 

नयााँ प्रयोगकताय –आई.य.ूलस.लड ) !) ^ 

नयााँ प्रयोगकताय –स्थायी सािन ) ) ) 

पररवार लनयोजन सािनको नया ाँ प्रयोगदर !( =% @(=& #$=& 

पररवार लनयोजनको जम्मा प्रयोगदर $! $& %! 

मालथ लदएकोtflnsf cg';f/ ljut jif{x? eGbf cf=j=@)&*÷)&( df kl/jf/ lgof]hgsf] gofF k|of]u stf{ b/ 

j9]sf] / kl/jf/ lgof]hgsf] hDdf k|of]u b/ klg j9]sf] b]lvG5 . ODknfG6 gofF k|of]ustf{ j[l4 b]lvPsf] 

kfO{G5 . 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

मुख्य समस्या / चुनौिीहरु समाधानका लार्ग र्क्रयाकलापहरू र्िम्मेवारी 

:yfO{ jGWofs/0f SofDk ;+Grfng 

gx'g' 

:yfO{ jGwfs/0f SofDk ;+rfng 

ug'{ kg]{ . 

:jf:Yo ;]jf sfof{no  

IUCD Implant :jf:Yo 

sld{sf] sdL x'g' 

IUCD Implantsf] tflnd lbg' 

kg]{  

:jf:Yo ;]jf sfof{no / 

;fem]bf/L ;+Vyfx? 

;j} :jf:Yo ;+:yfdf % j6} ;]jf 

gx'g' 

  

२.१.५ सुरर्क्षि मािृत्व िथा नबिाि र्शशु स्वास््य 

यस काययक्रमको मखु्य उदशे्य गभायवस्था र सतु्केरी अबस्थाका कारण मलहलामा हनु े लबरामीपना, अपाङ्गता र मतृ्यदुर कम गरर 

मलहलाहरुको र नबजात लशशहुरुको स्वास््यमा सिुार ल्याउन ुहो । सामान्यतया नपेालमा मात ृमतृ्य ुमखु्य गरर सतु्केरी अबस्थामा 

हुने रक्तश्राब, सतु्केरीमा हनुे लबशाक्तता, लामो सतु्केरी बेथा लाग्न,ु सालनाल अड्लकनु आलद हुन ।यस अबस्थामा मतृ्य ुमखु्य गरर 

स्वास््य संस्थामा लबरामी ललनका लालग लढलो लनणयय गनुय, अस्पताल लढला पगु्नु र अस्पताल पगुेर पलन समायमा उपचार नपाउन ु

आलद कारणले गदाय हुन ेगदयछ । यी यस्ता समास्याहरुको समयमा नै पलहचान गरर समयमा न ैउपचार सेवा पयुायउने वा परामशय गरर 

समस्या सामािान गनय सकेमात्र मातलृशशकुो स्वास््यमा ठुलो उपललधि हालसल गनय सलकन्छ । यस नगरपाललका अन्तयगत रहकेा 

स्वास््य चौलकमा पलन नेपाल सरकारद्वारा लनिायररत मापदण्ड बमोलजम २४ घन्टे प्रसलुत सेवाका लालग बलथयङ सेन्टर सन्चालन 

गररएको छ । उक्त बलथयङ्ग सेन्टरहरुबाट आिारभतु प्रसलुत सेवाका साथै पवुयप्रसलुत सेवा र सतु्केरी पिातको सेवा प्रदान गररद ै

आएको छ जसले गदाय सामान्य गभायवस्थाको जलटलताका कारण हनुे मात ृमतृ्यदुरलाई कम गरेको छ । 
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कायिक्रम अन्त्िरगि सन्त्चालन गररएका मुख्य र्क्रयाकलापहरु : 

• MNH Updatesfo{qmd ;+rfng . 

• cfdf;'/Iff rSsL ;DjlGw :jf:YosdL{ / d=:Jff=:Jf+od ;]ljsfx?nfO{ cled'lvs/0f . 

• SBA Coaching & Monitoring 

• Gofgf]emf]nf ljt/0f 

• k|;'lt k|f]T;fxg tyf ofoft vr{ ljt/0f 

• ue{jlt tyf ;'Ts]/L cfdfx?nfO{ kf]if0f Kofs]h ljt/0f 

सुरर्क्षि मािृत्व कायिक्रमको अबस्था 

गाउ ाँपाललकाको हालको सरुलक्षत माततृ्वको अबस्था तल ताललकामा प्रस्ततु गररएको छ । 

तालिका 5 सरुलित माततृ्व सेवाको अवस्था 

सुचकहरू आब२०७६⁄७७ आब. 

२०७७/&* 

आब. 

२०७७/&* 

शनू्य होम डेललभरी वड ा संख्या ० ० ० 

प्रसलुत केन्रको संख्या ५ ५ ^ 

BEONC– संख्या ! ! ! 

CEONC– संख्या ० ० ० 

सरुलक्षत गभयपात साइटहरूको संख्या    

कुनैपलन समयमा पलहलो पटक गभयवलत जााँच सेवा ललएका गभयवलत 

मलहलाहरुको प्रलतशत 

!!& !)# !!* 

प्रोटोकल अनुसार पलहलो पटक गभयवलत जााँच सेवा ललएका गभयवलत 

मलहलाहरुको प्रलतशत 

&@ &% *%=( 

प्रोटोकल अनुसार ४ पटक गभयवलत जााँच सेवा ललएका गभयवलत 

मलहलाहरुको प्रलतशत 

$@ ^^ %% 

दक्ष प्रसलुतकलमयबाट सतु्केरी सेवा पाएका मलहलाहरुको प्रलतशत %! %$ $^ 

जलटल प्रसलुत सेवा पाएका सतु्केरी मलहलाहरुको संख्या % ^ #=# 

जन्मदा लनश्सालसएका नवजात लशशहुरुको संख्या !( @( $# 

जन्मदा कमतौल भएका नवजात लशशहुरुको प्रलतशत % ^ * 

संस्थागत प्रसलुत सेवाको प्रलतशत ^& &^ %^ 

प्रोटोकल अनुसार २४ घंटा लभत्र प्रसलुत पितको सेवा ललएको 

प्रलतशत 

#* %! %@ 

प्रोटोकल अनुसार ३ पटक प्रसलुत पिातको सेवा ललएको प्रलतशत #* %! %@ 

जम्मा मातमृतृ्य ुसंख्या १ ) ) 

जम्मा नबजात लशशमुतृ्य ुदर ^ ! # 
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संस्थागत सतु्केरी भएका मलहलाहरुले संस्थागत सतु्केरी भए बापत 

प्रोत्सहान रकम प्राप्त गरेको प्रलतशत 

१०० १०० १०० 

संस्थागत सतु्केरी भएका मलहलाहरुले प्रोटोकोल अनुसार ४ पटक 

गभयजााँच गरे बापत प्रोत्सहान रकम प्राप्त गरेको प्रलतशत 

१०० १०० १०० 

बलथयङ सेन्टरमा सतु्केरी भए बापत न्यानो झोला पाएका नवजात 

लशशकुो प्रलतशत 

१०० १०० १०० 

dfly lbPsf] tYofÍ cg';f/ # k6s k|;'lt kZrftsf] ;]jfsf] ;"rs jfx]s cGo ;"rsx? 36]sf] b]lvG5 . 

२.१.६ मर्हला स्वास््य स्वयुं सेर्वका कायिक्रम 

सबैका लालग स्वास््य लक्ष्य परुा गनयका लालग तयार गररएको प्राथलमक स्वास््य सेवाका ४ वटा लसद्घान्त मध्ये एक हो सामदुालयक 

सहभालगता । समदुायमा बलढ स्वास््य समस्या हुने बगय र प्राथलमक स्वास््य सेवाको लसद्घान्त लाई आिारमालन नेपालमा पलहलो 

पटक मलहला स्वास््य स्वयम सेलबका काययक्रम लब.सं. २०४५ मा सरुु भएको लथयो । सबयप्रथम नेपालमा समदुायको स्वास््य 

सिुारको पररकल्पना गरर सन्चलन भएको यो काययक्रम लबश्वमा न ै एउटा नमनुा काययक्रमको रुपमा रहकेो छ । मलहला स्वास््य 

स्वयम सेलबकाहरु हाल स्वास््यका आिारभतु स्तम्भ हुन जस्ले गदाय नेपाल ले तय गरेको सरुलक्षत माततृ्व सम्बलन्िको सहश्राधिी 

लबकाश लक्ष्य परुा गरेको लथयो ।     

गाउ ाँपाललकामा हाल जनसंख्याको आिारमा ४६ जना मलहला स्वास््य स्वयम सेलबकाहरु रहकेा छन । यस गाउपाललका लभत्र 

रहके मलहला स्वास््य स्वयम सेलबकाहरुले नेपाल सरकारद्वारा जारर गररएको काययलबबरण अनुसार काम गने गदयछन । मलहला 

स्वास््य स्वयम सेलबकाहरुले नपेाल सरकार तथा गाउपाललका द्वारा सन्चालन गरेका स्वास््य काययक्रमहरु मा सहयोग गनुयका साथै 

कायायक्रमहरु जस्तै लभटालमन ए तथा जकुाको औषलि लबतरण, पररवार लनयोजनका सािानहरुको लबतरण, नवजात लशश ुतथा 

वालरोगको पलहचान गरर परामशय तथा प्रेषण सेवा, समदुायको स्वास््य स्थीलत पत्ता लगाई समयमा नै स्वास््य लशक्षा प्रदान सेवा 

आलद सन्चालन गरर समदुायको स्वास््य सिुारमा अतलुलनय योगदान पयुायएका छन ।  

कायिक्रम अन्त्िगिि सन्त्चालन गररएका मुख्य र्क्रयाकलापहरु 

• dlxnf :jf:Yo :Jf+od ;]ljsf lbjz . 

• dlxnf :jf:Yo :Jf+od;]ljsfx?sf] ;ldIf“ uf]i7L 

• kf]if0f Kofs]h tflnd . 

• kf]zfs tyf k|f]T;fxg /sd ljt/0f . 

मर्हला स्वास््य स्वयुं सेर्बका कायिक्रमको अवस्था 

गाउ ाँ।नगरपाललकामा मलहला स्वास््य स्वयं सेलवका काययक्रमको हालको बस्तुलस्थलत तल ताललकामा प्रस्तुत गररएको छ । 

तालिका 6 मलििा स्वास््र् स्वरं् सेलवका कार्यक्रमको अवस्था 

सुचकहरू आब२०७६⁄७७ आब२०७७/&* 

 

आब२०७७/&* 

 

आमा समहुको बैठक सन्चालन गरेको प्रलतशत *$ *& ** 

जम्मा सेवा पयुायएको संख्या %#%* ^%^@ %$(^ 

प्रलत स्वयम सेलबकाको सेवा ग्रालह अनुपात #$ #^ #& 
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लजबनजल लबतरण गरेका संख्या !*^* !^&! !*^@ 

जम्मा लपल्स लबतरण मध्ये मस्वासेले लवतरण गरेको संख्या *%! !$@@ ^)# 

जम्मा कन्डम लबतरण मध्ये मस्वासेले लवतरण गरेको संख्या #)&$ @&*^ !&&@ 

मात ृमतृ्यकुो जम्मा प्रलतबेदन संख्या ! ) ) 

नवजात मतृ्यकुो जम्मा प्रलतबेदन संख्या ^ ! % 

घरमा प्रसलुत भएको मध्ये लजलवत जन्म भयका लशशहुरुको संख्या !## (& *$ 

dflysf] tYofÍ cg';f/ dlxnf :jf:Yo :jod\ ;]ljsfx?n] k|bfg ug]{ ;du|?kdf utjif{sf] t'ngfdf 36]sf] 

b]lvG5 . 

२.१.७ गाउाँघर र्ललर्नक कायिक्रम 

नेपालका सबै भगुोलमा प्राय मालनसहरुको बसोबास भएकोल ेनेपालमा बसोबास गने सबै मालनसहरुलाई स्वास््य संस्था स्थायी 

रुपमा स्थापना गरर स्वास््य सेवा प्रदान गनय नसलकने भएको ले लब.सं. २०५१ म नयााँ अबिारणाको रुपमा स’रुवात गररएको 

काययक्रम हो –गाउ ाँघर ललललनक काययक्रम । नपेालमा रहकेा सबै सम ुदायलाई स्वास््यको पह ुाँचमा ल्याउनका लालग स्थापना 

गररएको उक्त काययक्रमबाट हाल लबलभन्न प्रकारका सेवाहरु प्रदान गररन्छ जस्त ै प्राथलमक उपचार सेवा, पररवार लनयोजन सेवा, 

गभयवलत सेवा जााँच सेवा, स ुत्केरी पिातको सेवा आलद ।  

गाउ ाँ।नगरपाललका भगैोललक तवरले समथर जलमन दलेख लबकट पहालड क्षेत्र सम्म फैललएको छ । (नगरपाललकामा रहकेा स्वास््य 

चौलकहरु द्वारा (नगरपाललकाको सबै भ गुोलमा बसोबास गन े समदुायलाई आवश्यक आिारभ ुत स्वास््य सेवा प्रदान गनय 

नसलकने भएकोल े(नगरपाललकाबाट वडा नं. ७ मा बाहके सबै वडाहरुमा वडा स्वास््य केन्र स्थापना गररएको छ । वडा स्वास््य 

केन्रद्वारा समेट ्न नसलकन ेक्षते्रहरुमा (नगरपाललकाबाट हाल जम्मा ११ स्थानमा प्रत्येक मलहना २१ गते दलेख २४ गने सम्म 

गाउघर ललललनक सन्चालन गररएको छ । 

स्वास््य सेवालाइय समतामलुक बनाउन र स्वास््य सेवाकोपह ु ाँच पयुायउनका लालग यस (गाउ ाँ।नगरपाललकामा सन्चालन 

गररएका गाउ ाँघर ललललनकहरुको उपललधि तल ताललकामा प्रस्तुत गररएको छ । 

तालिका 7 गाउँघर ललिलनकबाट प्रदान गरयको सेवाको लववरण 

सुचकहरू आब२०७६⁄७७ आब. 

२०७७/&* 

आब. 

२०७७/&( 

गाउाँघर ललललनक सन्चालन प्रलतशत &% ^) (# 

गाउाँघर ललललनकबाट सेवा पाएका सेवाग्रालहको cf]]};tसंख्या #% @$ !( 

गाउाँघर ललललनकमा प्राथलमक उपचार सेवा पाएका सेवाग्रालहको 

संख्या 

!#!! &(@ $&& 

गाउाँघर ललललनकमा पबुय प्रसलुत सेवा पाएका सेवाग्रालहको संख्या @@& !#$ $@ 

गाउाँघर ललललनकमा ऊत्तर प्रसलुत सेवा पाएका सेवाग्रालहको संख्या $@ !( !) 

गाउाँघर ललललनकमा लडपो सेवा पाएका सेवाग्रालहको संख्या $@@ @!( %* 



aflif{s :jf:Yo k|lta]bg cf=a= @)&*.)&( gnuf8 gkf 

 

16 
 

Dfflysf] tYof+snfO{ ljZn]if0f ubf{ ufpF3/ lslnlgs ;+rfng k|ltzt cl3Nnf] cf=j=eGbf j9]sf] b]lvG5 eg] 

;]jfx? 36]sf] b]lvG5 . 

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

मुख्य समस्या/चुनौिीहरु समाधानका लार्ग र्क्रयाकलापहरू र्िम्मेवारी 

ef}lts ;+/rgfsf] cefj ;]jf lbg] :yfgdf ef}lts 

;fdfu|Lx?sf] Joj:yf x'g' kg]{ . 

 

cfjZos kg]{ ;fdfu|Lx?sf] cefj ufpF3/ lslnlgs ;+rfng ubf{ 

cfjZos ;fdfu|Lx? pknJw x'g' 

kg]{ . 

 

   

२.१.८ र्कशोरर्कशोरहरुको लार्ग यौन िथा प्रिनन ्स्वास््य 

नेपालमा रालरिय लकशोरलकशोरी स्वास््य तथा लबकास रणलनलत ई.सं. २००० मा नेपाल सरकारद्वारा जारर गररएको लथयो । उक्त 

रणलनलत बमोलजम लकशोरलकशोरीका लालग यौन तथा प्रजनन् स्वास््यका लालग लनदलेशका जारी गरर नपेालका सबै स्वास््य चौलक 

तह सम्म उक्त काययक्रम सन्चलन गन ेलक्ष्य ललएको लथयो । यस काययक्रम अनुसार सबै स्वास््य चौकीहरु लकशोरलकशोरी मतै्री 

बनाई स्वास््य सेवालाई समता मलुक बनाउन े लक्ष्य भयता पलन यस गाउ ाँ।नगरपाललका अन्तयगत रहकेा कुनपैलन स्वास््य 

चौलकहरुमा उक्त काययक्रम सन्चालन हुनसकेको छैन । दाङ लजल्लामा रहकेा १३ बटा स्वास््य संस्थाहरुमा मात्र यो काययक्रम लाग ु

भएको छ भन ेअरु संस्थामा यस काययक्रमको पहुच पगु्न सकेको छैन । 

कायिक्रम अन्त्िरगि सन्त्चालन गररएका मुख्य र्क्रयाकलापहरू : 

• cfª v:g] tyf lszf]/Lx?sf] of}gf /f]u ;DjlGw g/l;+ª :6fkmx?nfO{ tflnd ;+rfng . 

र्कशोरर्कशोरहरुको लार्ग यौन िथा प्रिनन ्स्वास््य अवस्था 

तालिका 8 लकिोरलकिोरी स्वास््र् सेवाको अवस्था 

सुचकहरू आ=ब२०७६⁄७७ आ=ब. २०७७/&* आ=ब. २०७७/&( 

लकशोरलकशोरी मतै्री स्वास््य संस्थाको संख्या  ^ ^ ^ 

जम्मा लकशोरलकशोरी सेवाग्रालह (नयां) ) ) ) 

जम्मा गभयजााँच मध्ये कुनैपलन समयमा पलहलो पटक गभयवलत 

जााँच सेवा ललएका २० बषयमलुनका  लकशोरीहरुको संख्या  

@&$ @!( @(( 

प्रोटोकल अनुसार पलहलो पटक गभयवलत जााँच सेवा ललएका 

२० बषयमलुनका  लकशोरीहरुको संख्या  

!&& !$^ @!! 

प्रोटोकल अनुसार ४ पटक गभयवलत जााँच सेवा ललएका २० 

बषयमलुनका  लकशोरीहरुको संख्या  

*& !!* !!( 

जम्मा गभयपतन मध्ये २० बषयमलुनका  लकशोरीहरुको संख्या ) ) ) 

पररवार लनयोजन सािनको जम्मा नयााँ प्रयोगकताय मध्य े२० 

बषयमलुनका लकशोरीहरुको संख्या  

!%& !$& @%! 
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dfly lbPsf] tYof‹nfO{ x]bf{ uej{jlt dWo] s'g} klg ;dodf klxnf] k6s ue{jlt hf“r ;]jf lnPsf @) 

jif{ d'lgsf lszf]/Lx?sf] ;+Vof j9]sf] b]lvG5 eg] kl/jf/lgof]hg ;fwg k|of]u ug]{ gof“ k|of]u stf{ dWo] 

@) d'lgsf lszf]/Lx?sf] ;+Vof klg j9]sf] b]lvG5 . 

२.२ महामारी िथा रोग र्नयन्त्रर् 

२.२.१ र्कटिन्त्य िथा नेग्लेलटेड ट्रोर्पकल रोगहरु(Vector Born and Neglected tropical diseases) 

२.२.१.१ औलो 

औलो रोग नपेालमा प्रमखु समस्याको रुपमा दलेखए पिात सन ्१९५८ मा औलो उन्मलुन काययक्रमको रुपमा पलहलो जनस्वास््य 

काययक्रम सरुु गररएको लथयो । यस काययक्रमको मखु्य लक्ष्य औलो रोगलाई नेपालबाट उन्मलुन गनुय रहकेो लथयो तर काम गद ैजााँदा 

उन्मलुन गनय िेरै समय लाग्ने महससु भई सन् १९७८ दलेख पररमाजयन गरर औलो लनयन्त्रण काययक्रमको रुपमा सन्चालन भइरहकेो छ 

। हाल आएर नेपाल सरकारद्वारा रालरिय औलो रणलनलतक योजना (सन् २०१४—२०२५) जारी गरर सन् २०२५ सम्ममा 

नेपाललाई औलो रोग मकु्त घोषणा गन ेमखु्य लक्ष्यका साथ यस संग सम्बलन्ित लवलभन्न प्रकारका काययक्रमहरु सन्चालन भइरहकेा 

छन् । 

औलो रोगको वििमान अवस्थाको र्वशे्लषर्ः  

 

तालिका 9औिोरोगको बतयमान अबस्था 

सुचकहरू आ=ब. . २०७५⁄७६ आ=ब२०७६⁄७७ आ=ब. 

२०७७/&* 

जम्मा औलो रोगका लबरालमको संख्या 0 0 0 

औलोरोगको पलहचानका लालग जााँच गररएका जम्मा लबरामी 

संख्या 

0 0 @% 

रक्त नमनुा स्लाइड पररक्षण प्रलतशत  0 0 0 

स्लाइड पोजेलटभ दर  0 0 0 

बालषयक पारासाइट इलन्सडेन्ट दर  0 0 0 

जम्मा मलरेरया मध्ये लप.एफ लबरामीको प्रलतशत  0 0 0 

स्थालनय मलेररया लबरामी दर  0 0 0 

आयालतत मलरेरया लबरामी दर  0 0 0 

जम्मा उपचार गररएका मलरेरया लबरामी  0 0 0 

स्रोतः  

dflysf] tYof‹ x]bf{ cf}nf] /f]usf] :nfO{8 kl/If0f s'g} klg cf=j=df b]lvb}g . xfn cf}nf] /f]usf] z+sf:kb 

lj/fdL klg ge]l6Psf] . 

२.२.१.५ कुष्ठरोग 

कुष्ठरोग परापवूयकाल दलेखनै जनस्वास््यको प्रमखु समस्याको रुपमा रहकेो छ । यस रोगको लवरुद्ध प्रभावशाली औषलिको 

भएतापलन लबरामीहरुले रोग लकुाउने र समयम ै उपचारको लालग सम्पकय मा नआउन े कारणल े गदाय यो रोग एउटा सामालजक 
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चनुौतीका रुपमा रही रहकेोछ । हाल यो रोग लनवारणको लस्थलतलाई लनरन्तरता लदनका लालग सबै स्वास््य संस्थाबाट लनःशलु्क 

रुपमा एम.लड.टी. उपचार सेवाको साथ साथै चतेनामलूक काययक्रम समेत संचालन गररद ैआएको छ । 

कुष्ठरोग रालरिय रणनीलत २०७३–२०७७ मा लनम्न प्रकारका लक्ष्यहरु पररदृरय गररएका छनः् 

• नेपालका सबै लजल्लाहरुमा कुष्ठरोगको प्रकोप दर (Prevalence Rate) प्रलत १० हजार जनसंख्यामा १ भन्दा 

कम गने । 

• कुष्ठरोगको नयााँ लबरामीहरु मध्ये बच्चा (० दलेख १४ वषय) हरुमा असमथयताको तह २ (Grade II 

disability)लाई शनू्य बनाउने । 

• सबै लनदान भएका कुष्ठरोगका लबरामीहरुमा तह २ असमथयता (Grade II disability) लाई प्रलत १० लाख 

जनसंख्यामा १ भन्दा कम गन े।कुष्ठरोग प्रभालवतहरुलाई भदेभाव हनुे प्रकारको कानूनी प्राविानहरुलाई शनू्य बनाउन े। 

कुष्ठरोग सम्बर्न्त्ध सन्त्चालन िएका र्क्रयाकलापहरुः  

काययक्रम अन्तरगत सन्चालन गररएका मखु्य लक्रयाकलाप र उपललधिहरु : 

• कुष्ठरोगका लबरामीहरूलाइय उपचार सेवा 

• संकास्पद लबरामीको पलहचानको लालग माइयक्रोस्कोलपक सेन्टरमा पे्रषण सेवा 

• bIf k|sf/sf ckfËtfsf] juL{s/0fsf] cfwf/df ckfËtf ePsf JolSt tyf hg;+Vosfsf] 

clen]lvs/0f . 

• ljZj s'i7/f] lbjz tyf ckfËtf lbjzsf] pknIodf sfo{qmd . 

• लनयलमत अनगुमन तथा सपुररवेक्षण 

२.३ क्षयरोग 

क्षयरोग लवश्वकै प्रमखु जनस्वास््य समस्याको रुपमा रहकेो छ । नेपालको कूल जनसंख्याको झण्डै ४५ प्रलतशत मालनसहरु यस 

रोगबाट संक्रलमत छन ्जसमध्ये ६० प्रलतशत आलथयक दृलष्टकोणले उत्पादनशील उमरेका मालनसहरु रहकेा हुन्छन् । नेपालमा प्रलतवषय 

४०००० नयााँ क्षयरोगीका लबरामीहरु दलेखन्छन् जसमध्ये २०००० खकार पोजेलटभ हुन्छन् । ५००० दलेख ७००० सम्म बषेनी यस 

रोगबाट मतृ्य ुहुन ेगरेको पाईन्छ । त्यसैले यस काययक्रमलाई नेपाल सरकारल ेरालरिय प्राथलमकता प्राप्त काययक्रमको रुपमा ललएको छ 

। यसको प्रभावकारी उपचार र लनयन्त्रणको लालग नेपालमा सन् १९९६ दलेख डट्स लवलि द्वारा उपचार काययक्रम संचालन गररएको 

छ । क्षयरोगको उपचारको लालग प्रयोगशाला सलुविा भएको स्थानलाई रोग लनदान केन्र तथा सबै स्वास््य चौकीहरुलाई डट्स 

उपचार केन्दको रुपमा संचालन गररद ैआएको छ । 

लवश्व स्वास््य सङ्गठनले क्षयरोगमकु्त लवश्व बनाउन ेपररकल्पना (Vision) अनुसार सन ्२०१६ दलेख २०५० का लालग "The 

END TB Strategy" सावयजलनक गरेको छ । यस रणनीलतलाई आत्मसात ्गद ैरालरिय क्षयरोग काययव्रmमल ेलनम्नानुसारको 

पररकल्पना तथा लक्ष्यहरू लनिायरणको गररएको छ। 

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

2050) । साथै सन ्२०५० सम्म नयााँ क्षयरोगका लबरामी दर १ जना प्रलत १० लाख भन्दा कममा झाने । 
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आवर्धक लक्ष्यः सन् २०१५ को तलुनामा सन् २०२१ सम्ममा क्षयरोगबाट प्रभालवत नयााँ लबरामीको सङ्ख्या २० प्रलतशतल े

कम गने । अथायत लबरामी पत्ता लगाउन े(Case notification) को सङ्ख्या सन ्२०१६ को जलुाई दलेख सन् २०२१ को 

जलुाई सम्ममा कूल सङ्ख्या २० हजार नयााँ क्षयरोगका लबरामी पत्ता लगाउने । क्षयरोगका कारणबाट हुने लबरामी दर कम गन ेर 

मतृय ुहने दर शनू्य गने। 

क्षयरोग सम्बर्न्त्ध सन्त्चालन िएका मुख्य कृयाकलापहरू 

• क्षयरोग सम्बलन्ि माइयक्रोस्कोलपक लयाम्प सन्चालन . 

• Ifo/f]u lj/fdLsf 3/kl/jf/sf] ;b:ox?nfO{ ;Dks{ kl/If0f .  

• स्वास््य चौकीमा माइयक्रोस्कोलपक केन्र सन्चालन . 

• पाललकाका सब ैस्वास््य चौकीहरूमा DOTS केन्र सन्चालन . 

• क्षयरोग सम्बलन्ि चौमालसक, अियवालषयक तथा वालषयक सलमक्षा गोलष्ठको आयोजना . 

• लनयलमत अनगुमन तथा सपुररवेक्षण 

 

क्षयरोग कायिक्रमको वििमान अवस्थाको र्वशे्लषर्ः  

 

 

तालिका 10िर्रोगको बतयमान अबस्था 

सुचकहरू आ=ब२०७६⁄७७ आ=ब. २०७७/&* आ=ब. 

२०७७/&( 

केश नोलटलफकेसन दर प्रलत १ लाख जनसंख्यामा  &* && *^=$ 

क्षयरोगको उपचार सफलता दर &% && *# 

क्षयरोगको लनको हुने दर &% &* *^ 

क्षयरोगको परुा अवलि औषलि खाने दर &% &* *^ 

क्षयरोगबाट मतृ्य भएको लबरामीको संख्या ) @ ) 

 

dfly lbPsf] tYof‹ ljZn]if0f ubf{ ut jif{sf] t'ngfdf o; cf=j=df lj/fdL kQfnfu]sf] b/ -;j} _ j9]sf] 

b]lvG5 eg] Ifo/f]usf] lgsf] x'g] b/ klg j9]sf]m b]lvG5 . 

२.४ एच.आई.र्ि.एड्स िथा यौनरोग 

नेपालमा सन् १९८८ मा पलहलो केश दलेखए पलछ एचआईभी लाई पलन जनस्वास््यको समस्याको रुपमा ललई यस काययक्रम लाग ु

गररएको हो । हाल नपेालमा एचआईभी केलन्रकृत महामारी (Concentrated Epidemic) को रुपमा रहकेो छ । लवशेष 

गरी नेपालमा ८० प्रलतशत भन्दा बढी एचआईभीको संक्रमण असरुलक्षत यौन सम्पकय को माध्यमबाट सने गरेको पाईएको छ । 

त्यसैगरी सईुद्वारा लाग ु पदाथय ललनेहरु, यौन कमी मलहलाहरु, परुुष समललगंीहरु उच्च जोलखमको समहूमा रहकेा छन् भन े

आप्रवासी कामदारहरु, र यौनकमी मलहलाका ग्राहकहरु पलन बढी जोलखमको रुपमा रहकेा र ती वाट अन्य मालनसहरुमा 
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एचआईभी को संक्रमण फैललने गरेको हुदााँ उनीहरु सेत ु(Bridge) को रुपमा काम गरर रहकेा छन् । सन् २०१६ को त्यांक 

अनुसार नेपालमा एचआईभीको Prevalence rate ०.१७ प्रलतशत रहकेो छ ।  

 

लक्ष्यः एचआईभी रोकथाम, उपचार, हरेचाह र सहयोगमा सवयव्यापी पह  ुाँच प¥ुयाउने । 

 

उदे्दश्यः  

• मखु्य समहूहरु ९० प्रलतशतको पलहचान, लसफाररस तथा पररक्षण गन े।  

• एचआईभी भएको लनदान भएका ९० प्रलतशत व्यलक्तहरुको उपचार गन े।  

• एचआईभी लनदान भएका मध्ये ९० प्रलतशत व्यलक्तहरुलाई एलन्ट रेिोभाईरल लनरन्तर उपचारमा राख्न े।  

• आमाबाट बच्चामा हुन ेसंक्रमणको लनवारण गने र आमाहरुलाई जीलवत तथा स्वस्थ राख्न।े  

• जन्मजात लसफललस उन्मलून गन े।  

• नयााँ एचआईभी संक्रमणमा ७५ प्रलतशतले कमी ल्याउने । 

 

एच.आई.र्ि.एड्स सने माध्यामहरु लाई न्त्यूर्नकरर् गनि सन्त्चालन िएका मुख्य कृयाकलापहरू: 

• सबै गभयवलत सेवा ललने मलहलाहरूलाइय लनःशलु्क एच.आइय.लभ. जााँच सेवा 

• स्वास््य चौकीमा सबै शकंास्पद लबरामीलाइय लनःशलु्क एच.आइय.लभ. जााँच सेवा 

• स्वास््य चौकीमा यौनरोगको जााँच सेवा 

• सबै स्वास््य चौकीमा लनःशलु्क उपचार सेवा 

• स्वास््य लशक्षा तथा परामशय सेवा 

• एच.आइय.लभ./एड्स तथा यौनरोग सम्बलन्ि ताललम सन्चालन 

• लनयलमत अनगुमन तथा सपुररवेक्षण 

 

एच.आई.र्ि.एड्स िथा यौनरोगको वििमान अवस्थाको र्वशे्लषर्ः 

 

तालिका 11एच.आई.लि एड्स तथा र्ौनरोगको अबस्था 

सुचकहरू 2076/77 2077/78 2078/79 

जम्मा समदुायमा आिाररत PMTCT केन्र 

 

6 6 6 

PMTCT केन्रबाट सेवा ललएका जम्मा गभयवलत मलहलाहरुको संख्या !! * @$ 

(मालथ लदएको टेबििे लदएको र्थाथय लचत्रणिाई व्र्ाख्र्ा गने) 
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मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

२.६.२ रेर्बि िथा अन्त्य िनावरको टोकाइ 

रेलवज खोपद्वारा बचाउन सलकन ेजनुोलटक रोग हो । तातो रगत भएका जनावरहरु जस्त ैकुकुर,स्याल, फ्याउरो आदीको टोकाईबाट 

रेलवज रोगको संक्रमण हुन ेप्रबल सम्भावना हुन्छ जसमा िेरै जसो कुकुरको टोकाईबाट हुन ेगरेको पाइएको छ ।  

रेर्बि सम्बन्त्धी समस्याको वििमान अवस्थाको र्वशे्लषर्ः 

तालिका 12 रेलबज तथा अन्र् जनावरको टोकाइ सेवाको अवस्था 

सुचांक २०७६।०७७ 

मर्हला पुरुष िम्मा 

रेलवज लागेका जम्मा संख्या 
27 23 50 

ए. आर. लभ. भाएल खचय संख्या 
81 69 150 

जम्मा मतृ्य ु
0 0 0 

अन्य जनावरको टोकाइका उपचार ललएका संख्या 
   

 

२.८ सडक दुघिटना 

मतृ्यकुो कारणमध्ये सडक दघुयटना पलन एक प्रमखु कारण रहकेो छ । सडक दघुयटनाका कारण बषेनी िेरैको ज्यान जान,े अपांग 

अशक्त भई बाच्न बाध्य हनु ुपन ेअवस्थाको सजृना हुाँदा प्रत्यक्ष रुपमा व्यलक्तगत तथा पाररवारीक स्वास््यमा असर परेको अवस्था 

छ । बड्दो सवारी सािनको चाप, साघरुो र अव्यवलस्थत सडक, कमजोर लनयमन नै सडक दघुयटनाका प्रमखु कारणहरु रहकेो 

दलेखन्छ । यस्ता समस्याहरुलाई न्यलूनकरण गनय हरेक तहब र लनकायबाट पहल गररन ुपने आाजको आवश्यक्ता हो ।  

सडक दुघिटनाको वििमान अवस्थाको र्वशे्लषर्ः 

तालिका 13सडक दघुयटनाको अवस्था 

सुचांक 

2077/78 

मर्हला पुरुष िम्मा 

जम्मा सडक दघुयटना संख्या  
  3 

सडक दघुयटनामा घाइत ेभएकाको संख्या  
3 5 8 

सडक दघुयटनामा मतृ्य ुभएकाको संख्या  
1 2 3 

अन्य कारणले दघयटना भएका व्यलक्तको संख्या  
1  1 
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२.९ कोर्िड—१९ 

नोवेल कोरोना भाइरस प्रजालत, भाइरसहरुको एउटा ठूलो परल वार मध्यको एक सदस्य हो । यसको संक्रमणबाट हुन े रोग लाई 

कोलभड-१९ भलनन्छ, जसमा सामान्त्य ज्वरो, खोकी, श्वासप्रश्वासमा कलठनाई दलेख अत्यन्त्त गलम्भर शारीररक समस्या उत्पन्न भइ 

रोगीको मत्यसुमेत हुन सलदछ । यो रोग लमलत २०७६ पौष १५ (३१ लडसेम्बर २०१९) मा पलहलो पटक लचनको हुबेई प्रान्तको 

वहुान शहरमा दलेखएको लथयो जसलाई २०७६ पौष २४ (२०२० जनवरी ०९) गत ेलबश्व स्वास््य संगठनले वहुानका लबरामीहरुमा 

नयााँ कोरोना भाइरस भेलटएको भन्द ै त्यसलाई Novel Coronavirus 2019-nCoV भलन घोषणा गरेको लथयो भन े

२०७६ माघ १६ गत े (३० जनवरी २०२०) मा लबश्व स्वास््य संगठनल े Public Health Emergency of 

International Concern र २०७६ फाल्गन ु२८ (११ माचय २०२०) गत ेकोरोना भाइरसको प्रकोपलाई पेन्डेलमक 

(लबश्वधयापी महामारी) भलन घोषणा गरेको लथयो । नेपालमा २०७६ माघ ९ गते (२३ जनवरी २०२०) पलहलो कोलभड-१९ को 

रोग ी पत्ता लागेको लथयो जो लचनको हुबेइय प्रान्तबाट आएका लथए । 

कोर्िड—१९ रोग सम्बन्त्धी गररएका मुख्य मुख्य कृयाकलापहरू 

• sf]le8–!( ;DjlGw hgr]tgf sfo{qmd ;+rfng . 

• sf]le8–!( ;DjlGw dlxnf :jf:Yo :Jf+od ;]ljsfx?nfO{ cled'lvs/0f / kl/rfng . 

• df:s nufot ;fj'g ljt/0f . 

कोर्िड—१९ रोगको वििमान अवस्थाको र्वशे्लषर्ः 

तालिका 14कोलिड—१९ रोगको अवस्था 

सुचांक 077/78 

कोलभड—१९ रोग जााँच गराएका संख्या  && 

कोलभड—१९ रोग पोजेलटभ आएका संख्या @) 

कोलभड—१९ रोगबाट गलम्भर समस्यामा गएका संख्या  ) 

कोलभड—१९ रोगको उपचार गराएका व्यलक्तको संख्या  @) 

कोलभड—१९ रोगबाट मतृ्य भएका संख्या  ) 

(मालथ लदएको टेबििे लदएको र्थाथय लचत्रणिाई व्र्ाख्र्ा गने 

२.१० नसने रोग िथा मानर्सक स्वास््य 

नसने रोगः नसन े रोगहरु जसमा मखु्यतः हृदयरोग, लयान्सर, मिमुेह र लदघयकाललन स्वासप्रस्वास सम्बलन्ि रोगहरु मतृ्यकुो 

कारकतत्व दलेखन्छ । सन् २०१६मा एक अप्रत्यक्ष अनुमान अनुसार वालषयक १२७ हजार व्यलक्तहरुको मतृ्य ुयस्ता नसन ेखालका 

रोगबाट भएको लथयो जसल ेकुल मतृ्यकुो ६६ प्रलतशत लहस्सा ओगटेको लथयो । केही वषय दलेख नपेालमा नसन ेरोगको बोझ बढी 

रहकेो पररलस्थलतमा यसको लनयन्त्रण तथा रोकथामका कदमहरु चाल्न आवश्यक दलेखन्छ । 
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नसने रोग सम्बन्त्धी मुख्य कृयाकलापहरू  

• g;g]{/f]u tyf dfgl;s /f]u ;DjlGw hgr]tgf sfo{qmd . 

नसने रोगहरुको वििमान अवस्थाको र्वशे्लषर्ः 

तालिका 15 नसन ेरोगको अवस्था 

सुचांक 

 

2077/78 

मर्हला पुरुष िम्मा 

उच्च रक्तचापको सेवा ललएकाको संख्या 160 139 299 

लसओलपडी को सेवा ललएकाको संख्या 342 340 682 

लयान्सर रोगको सेवा ललएकाको संख्या 0 0 0 

मिमुेह रोगको सेवा ललएकाको संख्या 0 0 0 

 

मानर्सक स्वास््यः मानलसक रोगको व्यापकता तथा यसको बोझ लवश्वव्यापी रुपमा अलवश्वसनीय रुपमा उच्च रहद ैआएको छ । 

मध्यम तथा कम आय भएका रारिहरुमा ७६ दलेख ८५ प्रलतशत गलम्भर प्रकृलतका मानलसक रोगीहरुले उपचार नपाएको दलेखन्छ । 

बहुक्षेलत्रय कायय योजनाले नसने रोगको रोकथाम तथा लनयन्त्रण (२०१४–२०२०) का लालग गररएको एक प्रक्षपेणमा नसन े

रोगहरुमध्ये लगभग १८ प्रलतशत भाग मानलसक रोगल ेओगटेको दलेखन्छ। 

मानर्सक स्वास््य सम्बन्त्धी गररएका मुख्य कृयाकलापहरू 

• dfgl;s /f]u ;DjlGw :jf:Yo lzlj/ ;+rfng . 

• dfgl;s /f]uLx?nfO{ k/fdZf{ ;]jf  

 

२.११ महामारी िथा रोग प्रकोपः 

सबै खाले प्रकोप तथा जोलखम भईरहने दशेहरुमा नपेाल पलन पदयछ । वातावरण पररवतयनको जोलखममा नपेाल लवश्वमा चौथो 

स्थानमा पदयछ भने भकुम्पको जोलखममा ११ औ ंस्थानमा पदयछ । प्राकृलत लवपतदा जस्त ैभकुम्प, पलहरो, बालढ, भकु्षय आलद तथा 

महामारी रोगहरु जस्तै बडय फ्ल,ु स्वाईन फ्ल,ु डेंग,ु स्क्रब टाईफस, पखाला, हजैा आलदबाट नेपाल लामो समयदेलख न ै लपलडत 

भएको लामो ईलतहास छ । नपेालमा लवपद जोलखम न्यलूनकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०१७ लाई आिार मालन लवपद जोलखम 

न्यलूनकरण तथा व्यवस्थापन लनती २०१८ पाररत भएको छ । लवपद जोलखम न्यलूनकरण तथा व्यवस्थापनका लालग लदघयकाललन 

सलुनलितता गनय यो लनती पाररत भएको हो । 

कायिक्रम अन्त्िरगि सन्त्चालन गररएका मुख्य र्क्रयाकलापहरु : 

• dxfdf/L tyf k|sf]khGo /f]usf] /f]uyfdsf] nflu RRT/CRRT u7g tyf kl/rfng ;DjlGw rf}dfl;s 

cled'lvs/0f . 

• dxfdf/L /f]usf] lgoGq0fsf] nflu cfjZos jkm/ :6s cf}iflwsf] Joj:yfkg . 

• ;/f]sf/x?nfO{ / dlxnf :jf:Yo :Jf+od\ ;]ljsfx?nfO{ dxfdf/L k|sf]k ;DjlGw hgr]tgf sfo{qmd 

;+rfng . 

 



aflif{s :jf:Yo k|lta]bg cf=a= @)&*.)&( gnuf8 gkf 

 

24 
 

महामारी िथा रोग प्रकोपको अवस्था 

महामारी तथा रोग प्रकोप सम्बलन्ि यस गााँउ।नगर पाललकामा आ.व. २०७६।०७७ मा भएका घटनाका बारेमा लवस्ततृ लववरण 

तलको ताललकामा प्रस्तुत गररएको छः 

२.१२ रोग र्नगरानी िथा अनुन्त्धान 

लवलभन्न संक्रामक रोगहरुको प्रकोप, महामारी र महामारीका कारण हनुे असरको पवुायनमुान, अवलोकन र न्यलूनकरण गनुय लनयमलत 

रुपमा जानकारीहरु एकलत्रत गरर त्यांक लवशे्लषण गरर तुरुन्त प्रलतकायय गने पद्धलत नै रोग लनगरानी हो । रोग लनगरानी तथा अनुन्िान 

महामारी तथा अनुसन्िान महाशाखाको एउटा महत्वपणूय लजम्मेवारी हो जसले लवलभन्न प्रकारका सरुवा रोगहरुको लनयलमत रुपमा 

लनगरानी गने गदयछ । लनगरानीमा रहकेा रोगहरु यसप्रकार रहकेा छन् : 

१. कोलभड १९ 

२. औलो रोग 

३. कालाजार रोग 

४. डेंग ु

५. हजैा 

६. सारी (SARI-Severe Acute Respiratory Infection) 

७. ए.जी.ई (Acute Gastroenteroritis) 

 

उल्लेलखत रोगहरु लगायत अन्य महामारी जन्य रोगहरुको लनगरानी गनयका लागी नपेालमा सन् १९९७ दलेख लवलभन्न स्वास््य 

संस्थाहरुलाई EWARS sentinel sites हरु तोलक लनयलमत रुपमा प्रलतवेदन गने गररआइएको छ । जसलाई लजरो 

प्रलतवेदन (Zero Reporting) पलन भलनन्छ।  

यसनगरपाललकामा रहकेा लजरो प्रलतवेदन (Zero Reporting)गने स्वास््य संस्थाहरु यस प्रकार रहकेा छनः् 

• %j6f :jf:Yo rf}sL 

• ! k|fylds :jf:Yo s]Gb| 

र्नगरानीमा रहेका रोगहरुको वििमान अवस्थाको र्वशे्लषर् 

तालिका 16लनगरानीमा रिकेा रोगिरुको गत ३ वषयको अवस्था 

सुचकहरू आ=ब. 

२०७४⁄७५ 

आ=ब. 

२०७५⁄७६ 

आ=ब. 

२०७६⁄७७ 

कोलभड १९   

औलो रोग    

कालाजार रोग    

डेंग ु    

हजैा    
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सारी (SARI-Severe Acute Respiratory 

Infection) 

   

ए.जी.ई (Acute Gastroenteroritis)    

२.१३ उपचरात्मक सेवा 

उपचरात्मक सेवाको िानकारी  

आिारभतू मानव अलिकारको रूपमा सवै नागररकहरुलाई स्वास््यको अलिकार सलुनलित गनय गणुस्तरीय स्वास््य सेवामा सवैको 

पहु“च बलृद्ध गरी स्वास््य सेवा उपलव्ि गराउन यस नगरपालीकामा प्राथलमक तहमा आिारभतू स्वास््य सेवा केन्र, स्वास््य 

चौकी, प्राथलमक स्वास््य केन्र र अस्पतालहरु संचालन रहकेा छन् । त्यसका साथै सामदुालयक स्वास््य ईकाई तथा शहरी 

स्वास््य केन्र तथा गाउघर लल्कलनक को माध्यम बाट समदुाय स्तरमा समेत लबरामीहरुको रोग लनदान, उपचार तथा प्रेषण कायय भ ै

रहकेो छ । आम नागररकहरुलाई गणुस्तरीय स्वास््य सेवाको उपलधिता एवं पाँहुच बढाउन यो पालीका कलटबद्ध छ । पालीकाल े

सबै उपचारात्मक स्वास््य लविालाई अलत महत्वकासाथ अगाडी बढाईरहकेो छ । जसको मखु्य उद्देश्य मालनसहरुको लबरामी हनु े

दर कम गन,े रोगबाट हुन ेमतृ्य ुदर कम गनय, प्रेषण प्रणालीलाई प्रयोग एवं सलुद्धलढकरण गद ैलैजान ुका साथै लवलभन्न रोगहरुको 

लनयन्त्रण र रोकथाम गन ेहो । 

उपचरात्मक सेवा सिुारका लालग गररएका मखु्य काययक्रम र उपलधिीहरूः 

क) सम्पणूय स्वास््य संस्थाहरुबाट बलहरंग सेवा, अन्तरंग सेवा, अत्यावश्यक स्वास््य सेवा लगायत अन्य उपचारात्मक स्वास््य 

सेवा प्रदान गरीएको  

ख) लवलभन्न वाडयहरुमा स्वास््य लशलवर माफय त स्वास््य सेवा प्रवाह  

ग) भौलतक सलुविा लवस्तार, पनुय लनमायण तथा ममयत 

घ) स्वास््य संस्थाहरुको जनसलक्त व्यवस्थापन 

ङ) उपचारात्मक स्वास््य सेवा प्रवाह लवस्तार तथा सदुृढीकरण 

छ) स्वास््य संस्थामा आवश्यक औजार, उपकरण र औषिी व्यवस्थापन 

ज) स्वास््य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन सलमलत गठन तथा पररचालन  

झ) अस्पताल तथा स्वास््य संस्थाको फोहोर मलैा व्यवस्थापन, लवध्यतु, खानेपानी तथा ढल लनकासको व्यवस्थापन 

ञ) अस्पताल फामेसी लवस्तार, व्यवस्थापन तथा संचालन 

ट) अस्पताल स्वास््य व्यवस्थापन प्रणाली सदुृढीकरण  

क. बर्हरंग िथा अकर्श्मक सेवा 

यस पालीका अन्तरगतका स्वास््य संस्थाहरुबाट दलैनक रुपमा लनरन्तर बलहरंग तथा आकलस्मक स्वास््य सेवा संचालनमा रहकेो छ 

यस आ.व.मा जम्मा ..............जना लबरामी(नयााँ)लाई यो सेवा प्रदान गररएको छ । जनु कूल जन संख्याको ............ प्रलतशत हो । 

जसमध्ये मलहला ................. र परुुष ...................रहकेा छन ्। 
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बर्हरंग सेवा सम्बन्त्धी सुचांकको अवस्था 

तालिका 17बलिरंग सेवा सम्बन्धी सचुांकको अवस्था 

सुचकहरू 2076/77 2077/78 2078/79 

जम्मा सेवाग्राहीको संख्या 26377 29907 29653 

जम्मा सेवाग्राही मध्ये नयााँ सेवाग्राहीको प्रलतशत 85 86 80 

नयााँ सेवाग्राही मध्ये मलहला सेवाग्राहीको प्रलतशत 60 58 59 

नयााँ सेवाग्राही मध्ये जेष्ठ नागरीक सेवाग्राहीको प्रलतशत 12 11 13 

प्रमुख १० रोगहरू  

यस पालीकाको पलहलो दश रोगको लतन बषयको अवस्थालाइय लवशे्लषण गररएको छ । आ ब २०७६/७७मा URTI रोगपलहलो 

नम्वरमा लथयो भने दोस्रोमा Gastritisर तसे्रो नम्बरमा Headache लथयो । यसै गरी आ.ब.2077/78 

माURTI,Headache,Falls Injury क्रमश पलहलो , दोस्रो र तसे्रो नम्बरमा लथए भन े आ.ब.2078/79 

मा.URTI,Headache,Gastritis रोगहरु पलहलो, दोस्रो र तेस्रोनम्बरमा छन् । लवगत त ीन आलथयक वषयको Top Ten रोगको 

अवस्थाको लवस्ततृ लववरण तलको ताललकामा लदइयएको छ।  

तालिका 18प्रमखु १० रोगिरू 

क्र.सं 2076/77 2077/78 2078/79 

1 URTI URTI URTI 

2 Gastritis  Headache Headache 

3 Headache  Falls Injury Gastritis 

4 Falls Injury  APD Abdominal Pain 

5 Diarrhea Diarrhea Fall Injury 

6 LRTI  LRTI Diarrohoea 

7 Backache  Abdominal pain Backache 

8 Abdominal Pain  Enteric fever LRTI 

9 AGE  Backache Enteric Fever 

10 Enteric Fever Skin disease COPD 
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प्रमुख १० मृत्यकुा कारर्हरू 2078/79) 

तालिका 19प्रमखु १० मतृ्र्कुा कारणिरू 

क्र.सं रोगको नाम 

1 Suicide 

2 Road Traf“ic Accident 

3 Diarrhoea 

4 Pneumonia 

5 Falls Injury 

6 COPD 

7 Cancer 

8 Covid 19 

9 Hypertension 

10  

 

२.१४आयुवेद िथा बैकर्ल्पक र्चर्कत्सा 

आयवेुद संसारकै सबभन्दा परुानो लचलकत्सा पद्धलत हो । यसको प्रादभुायव वेद बाट भएको मालनन्छ । आयवेुद लचलकत्सा पद्धलतको 

लवशेषता आफ्न ैप्रकारको छ ।रोग लागेको व्यलक्तको उपचार र स्वस्थ व्यलक्तको स्वास््य रक्षा गन ेबहआुयालमक लसद्दान्तको उद्घोष 

गद ैपवूीय सभ्यताको प्रादभुायव संगै लबकलसत भएको आयवेुद लचलकत्सा पद्दलत अलहले लवश्वभर प्रलसद्ध पद्धलतको रुपमा स्थालपत 

हुदछै। परापवूय कालदलेख स्वास््य रक्षा र रोगको उपचार गद ैआएको आयवेुद तथा वैकलल्पक लचलकत्साको लवलशष्टता आलहलकेो 

बढ्दो नसने रोग तथा मानलसक तनावका समस्याहरुलाई व्यवस्थापन गनयमा प्रयोग गनुय अझ बढी आबश्यक रहकेो छ।रालरिय 

आयवेुद स्वास््य नीलत २०५२ अनुसार आयवेुद नेपालको मौललक रालरिय लचलकत्सा पद्धती हो।लहमालय र जलस्रोत जस्तै 

सम्पदाको रुपमा आयवेुद लचलकत्साको परम्परा, पाण्डुलललप,अलभलेख र प्रशस्त पाईने खलनज, जान्तवर जलडबुटीको प्रयोगल े

नेपालमा महत्वपणूय स्थान ललएको छ । 

 

आयुवेद सेवा केन्त्रहरू  

तालिका 20आर्वेुद सेवा केन्रिरूको लववरण 

केन्त्रहरू संख्या 

आयवेुद औषिालय 1 

आयवेुद स्वास््य केन्र  0 

स्थानीय आयवेुद औषिालय  0 

जम्मा  1 
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आयुवेद सेवा केन्त्रको मानव श्रोिको अवस्था 

तालिका 21आर्वेुद सेवा केन्रको मानव श्रोतको अवस्था 

qm=;+ शे्रर्ी/िह 
स्वीकृि दरबन्त्दी 

संख्या 
पदपूर्िि ररक्त करार 

आयवेुद 

लचलकत्सक 

0 0 0 0 0 

कलवराज  1 1 0 0 

बैद्य  1 1 0 0 

      

खण्ड ३  अन्त्य कायिक्रम 

३.१ सामार्िक सुरक्षा कायिक्रम 

३.१.१ सामार्िक स्वास््य र्वमा 

सबै नपेाली नागररकलाई सवयसलुभ रुपमा गणुस्तरीय स्वास््य सेवाको पहुाँच र उपयोगमा सिुार ल्याई सामालजक स्वास््य बीमाको 

माध्यमबाट सबैका लालग स्वास््य सेवा सलुनलित गन े उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारले आ.व.०७२/०७३ दलेख स्वास््य बीमा 

काययक्रम संचालनमा ल्याएको छ । यसल े स्वास््य सेवा उपयोगका क्रममा अलनयोलजत रुपमा भइरहकेो व्यलक्तगत खचयलाई 

व्यवलस्थत गद ै उपलव्ि स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गनय मद्दत गदयछ । यस काययक्रमल े स्वास््यमा सवयव्यापी पहुाँच 

(Universal Coverage) तफय  नपेाललाई सशक्त बनाउाँद ै सन् २०३० सम्म लदगो लवकास लक्ष्य प्राप्त गनय महत्वपणूय 

भलूमका खेल्ने आशा ललइएको छ ।  

नगरपार्लका अन्त्ििगिका सेवा प्रदायक स्वास््य संस्थाहरु 

सामालजक स्वास््य बीमा काययक्रमसंग २०७७ असार मसान्तसम्म आबद्ध सलुचकृत सेवा प्रदायक स्वास््य संस्थाको नामावली 

तलको ताललकामा प्रस्तुत गररएको छ । 

 

तालिका 22सामालजक स्वास््र् बीमामा आबद ्स्वास््र् संस्थािरूको नाम 

क्र.सं. स्वास्थय संस्थाको नाम कैलफयत 

१. PHC Dalli   

२.   
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स्वास््य र्वमाका मुख्य सुचकहरुको अवस्था 

आलथयक बषय @)&& ÷&* मा स्वास््य लवमा काययक्रमको मखु्य सचुकहरुको अवस्था ताललकामा प्रस्ततु गररएको छ । 

तालिका 23सामालजक स्वास््र् बीमाको प्रगलत लववरण 

सुचकहरू अवस्था 

सेवा ललएका लवलमतके सख्या  ७६५ 

जम्मा लप्रलमयम सकलन ११४८५६० 

 

स्वास््य सेवा प्रवाहको अवस्था 

बीमा व्यवस्थापन सचूना प्रणालीको त्याङ्क अनुसार आ.व. २०७६/७७ को अन्त्य सम्ममा ३,३३८ जना सेवाग्राहीहरुले साना 

र ठूला प्रकृलतका रोगहरुको उपचारका लालग स्वास््य सेवा उपभोग गरेको दलेखन्छ । आ.व. २०७६/७७ मा उपचार भएका प्रमखु 

दश रोगहरु लनम्नानुसार रहकेो छ (सम्वलन्ित पाललकाको वास्तलवक त्याड्ढ उल्लेख गने) । 

१. Primary Hypertension 

२. Other unspecified infectious diseases 

३. Abdominal and pelvic pain 

४. Gastritis and Duodenitis 

५. Acute Respiratory Infections 

६. Non-InsulinDependentDiabetesMellitus 

७.UnspecifiedDiabetesMellitus 

८. Dental Caries 

९. Pain, not elsewhere classified 

१०. Unknown and unspecified causes of morbidity 

 

३.१.२ र्नशुल्क स्वास््य सेवा 

 

नेपालको संलविानल े“प्रत्येक नागररकलाई आिारभतू स्वास््य सेवा लनःशलु्क प्राप्त गन ेहक हुनछे र कसैलाई पलन आकलस्मक 

स्वास््य सेवाबाट वलचचत गररने छैन” भनी स्वास््य सेवालाई नेपाली नागररकको मौललक हक अन्तगयत राखेको छ । नपेाल 

सरकारले संलविानको भावनालाई दृलष्टगत गरी लनःशलु्क रालरिय स्वास््य सेवा काययक्रम लाग ूगरेको हो । सो काययक्रम अन्तगयत 

२५ शैयासम्मका अस्पतालहरूमा आमनागररकलाई सचूीकृत अत्यावश्यक औषलि लनःशलु्क रूपमा प्रदान गन ेगरेको छ । साथै 

ललक्षत समहूका लबरामीहरूलाई अत्यावश्यक औषलि तथा साथै अन्तरङ्ग, बलहरङ्ग र आकलस्मक सेवा लनःशलु्क उपलधि 

गराउने गररएको छ । केन्रीय, क्षते्रीय, उप–क्षेत्रीय तथा अचचलस्तरका अस्पतालहरूमा मन्त्रालयल ेसशतय र लनःशलु्क औषलिका 

लालग अनदुान रकम उपलधि गराई सो रकमबाट ललक्षत समहूका लबरामीहरूलाई लनःशलु्क वा आंलशक छुटमा स्वास््य सेवा 

उपलधि गराउनुपने प्राविान अनसुार अस्पतालहरूले सेवा उपलधि गराउाँद ै आएका छन ् । ललक्षत समहूका लबरामीहरूलाई 

उनीहरूको आलथयक अवस्थाको मलू्याङ्कन एवम ्पररचय–पत्रका आिारमा अस्पतालमा उपलधि सेवाहरूमा छुट प्रदान गररन्छ । 

तर लङ्ैलगक लहसंापीलडत व्यलक्तका हकमा भन ेसम्बलन्ित अस्पतालमा उपलधि हनुे सवै स्वास््य सेवाहरू लनःशलु्क रूपमा पाउन े

व्यवस्था गररन्छ ।  

 

३.१.३ र्वपन्त्न नागररक औषर्ध उपचार कायिक्रम  

गाउाँ।नगरपाललकाले लवपन्न नागररकहरुलाई औषलि उपचार वापत आलथयक सहायता प¥ुयाउने अलभप्रायले लवपन्न नागररक औषलि 

उपचार कोष लनयदलेशका २०७५ बमोलजम लवलभन्न ८ प्रकारका कडा रोगको उपचार सहलुलयत प्रदान गद ैआईरहकेो छ । यो सेवाको 

लालग लवपन्न नागररकल ेलनयदलेशकाको अनुसचुी २ बमोलजम स्थाई वसोवास रहकेो वडा कायायलयमा लनवेदन लदई लसफाररस ललन ु

पने व्यवस्था छ । 



aflif{s :jf:Yo k|lta]bg cf=a= @)&*.)&( gnuf8 gkf 

 

30 
 

आ.ब. २०७६/७७ मा र्वर्िन्त्न रोगको लार्ग उपचार सहुर्लयि प्रदान गररएको र्ववरर्ः 

तालिका 24आ.ब. २०७६/७७ मा लवलिन्न रोगको िालग उपचार सिुलिर्त प्रदान गररएको लववरण 

र्ववरर् मर्हला पुरूष िम्मा 

मटुुरोग १ ० १ 

लकड्नी १ १ २ 

लयान्सर २ २ ४ 

टाउकोको घाउ ० ० ० 

स्पाइलनको घाउ ० १ १ 

cf]l:6of] dfO{nfO{l6; १ १ २ 

पारलकन्सन ० ० ० 

लसकेल सेल एलनलमया ० ० ० 

 

३.१.४ एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्त्र (OCMC) कायिक्रम 

लैङ्लगक लहसंा पीलडत मलहला तथा बालबाललकाहरूलाई एकीकृत रूपमा स्वास््य सेवा, मनोसामालजक लवमशय, लचलकत्साजन्य 

प्रमाण सङ्कलन र संरक्षण, अल्पकालीन आश्रय, काननूी उपचार, आवश्यक सरुक्षा व्यवस्था र पररवार वा समदुायमा पनुस्र्थापना 

तथा जीलवकोपाजयनमा सहयोग गन ेउद्देश्यले तोलकएका अस्पतालहरूमा एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्र स्थापना गररएको हो । 

लवलभन्न लङ्ैलगक लहसंालवरुद्धका काययक्रमहरू मध्ये प्रमखु काययक्रमको रूपमा अस्पतालमा आिाररत एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन 

केन्र रहकेो छ । यस पाललका अन्र्तगतका लङ्ैलगक लहसंा पीलडत मलहला, परुुष तथा बालबाललकाहरूले केन्र माफय त स्वास््य 

उपचार एवम ्मनोसामालजक परामशय प्राप्त गनय पायक पने एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्रमा पे्रषण गने गररन्छ ।  

एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापनसम्बन्त्धी मुख्य कृयाकलापहरू 

OCMC कायिक्रम सम्बन्त्धी सुचकहरू 

तालिका 25 OCMC कार्यक्रमको सेवा लववरण 

सुचकहरू आ=ब. 

२०७४⁄७५ 

आ=ब. 

२०७५⁄७६ 

आ=ब. 

२०७६⁄७७ 

सबै लकलसमका लैंलगक लहसंाबाट प्रभालवत व्यलक्तहरूको संख्या  0 0 0 
एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्रमा पे्रशण गररएका प्रभालवत 

व्यलक्तहरूको संख्या 

0 0 0 

एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्रबाट सेवा प्राप्त गन ेमलहलाहरूको 

संख्या 

0 0 0 

एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्र बाट सेवा प्राप्त गन े

बालबाललकाहरूको संख्या 

0 0 0 

३.१.५ लैंर्गक समानिा िथा सामार्िक समावेशीकरर् 

रालरिय स्वास््य नीलत अनुरुप लवशषेगरी लवपन्न र लपछलडएका वगयहरुलाई स्वास््य सेवाको पहु ाँचमा ल्याउने रहतेापलन लवद्यमान 

एलककृत स्वास््य व्यवस्थापन सचूना प्रणालीमा सबै सेवाहरुको पहुाँच र उपभोगको लवस्ततृ अवस्था जानकारीमा आउन गरेको छैन 
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। प्राप्त प्रलतवेदनका केही सचुकहरु अनुसारको जातीगत तथा लैंलगक वलगयकरण त्यांक लवशे्लषण गररएको छ ।  

कायिक्रम अन्त्िरगि सन्त्चालन गररएका मुख्य र्क्रयाकलापहरु  

लैंर्गक समानिा िथा सामार्िक समावेशीकरर् सम्बन्त्धी सुचांकको अवस्था 

तालिका 26 िैंलगक समानता तथा सामालजक समावेिीकरण सेवा लववरण 

सुचांक दर्लि िनिािी मधेशी मुर्स्लम ब्राह्मर्/के्षरी अन्त्य 

जनसंख्या प्रलतशत       

पणुय खोप पाएको        

नवलशश ुतथा बालरोगकोएकीकृत व्यवस्थापन 

सेवाललएका 

      

२ बषयभन्दा मलुनका कम तौल भएका       

स्वास््य संस्थामा प्रसलूत गराएका संख्या       

सरुलक्षत गभयपतन सेवा पाएका संख्या       

नयााँ एच  .आई .भी .  लबरामीको संख्या       

नयााँ कुष्ठरोगीहरुको संख्या       

नयााँ क्षयरोग लबरामीहरुको संख्या       

लैंलगक लहसंाबाट लपलडतको संख्या        

 

३.२ मानव स्रोि व्यवस्थापन 

िनसक्ती उपलब्धिाको र्ववरर् 

तालिका 27स्थालनर् ति अन्तरगतका स्वास््र् संस्थािरूमा कार्यरत कमयचारीिरूको लस्थलत 

पद 
स्वीकृि दरबन्त्दी 

संख्या 
पदपूर्िि ररक्त करार कैर्ियि 

मे.अ. १ १ ० १  

ह.ेअ./लस.अ.ह.ेब. ७ ७ ० ०  

स्टाफनसय १ ० १ १  

अ.ह.ेब. १३ १३ ० ० kmflhn @ hgf c=x]=j= 

अ.न.मी. १३ ५ ८ ९  

ल्या.अ. १ ० ० १  

 जम्मा ४३ २६ ९ १२ 
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िार्लम 

तालिका 28 तालिम सम्बन्धी लववरण 

िार्लमको नाम यो वषि 

िार्लम 

पाएकाको 

संख्या 

िम्मा िार्लम 

पाएका 

कमिचारीको 

संख्या 

िार्लम पाउन 

बााँकी 

स्वास््यकमीको 

संख्या 

एउटा स्वास््यकमी पर्न यो 

र्वषयमा िार्लम नपाएका 

स्वास््य संस्थाको संख्या 

SBA ३ १०  ७ 

Implant १ २  १० 

IUCD 0 ०  १२ 

CoFP 0 ०  २१ 

HMIS ५ ४९  ० 

DHIS2 ० ६  १० 

LMIS ० ०  १७ 

PEN Package ६ ०  १७ 

ASRH 0 ०  १२ 

Immunization 3 १६  ३ 

IPC (Infection 

prevention & 

Control) 

३ १०  ७ 

   

३.३ िौर्िक संरचना िथा अन्त्य पुवािधार 

तालिका 29 स्थालनर् ति अन्तरगतका स्वास््र् संस्थाको िौलतक संरचना तथा अन्र् पवुायधार 

सुचक अवस्था 

आफ्नो स्वालमत्वमा जग्गा रहकेो स्वास््य संस्थाको प्रलतशत !)) 

आफ्नै भवन भएको स्वास््य संस्थाको प्रलतशत @^ 

स्वास््य मन्त्रालयको मापदण्ड अनसुार भवन भएको स्वास््य संस्थाको प्रलतशत $^ 

योजना अनुसार लनमायण सम्पन्न भएका स्वास््य संस्थाको प्रलतशत ^@ 

ममयत भएका भएका स्वास््य संस्थाको प्रलतशत (भत्केका मध्य) ) 

खानपेानीको नपयलमत उपलधि भएको संस्थाको प्रलतशत %) 

टेललफोन(चाल ुअवस्थामा) उपलधि भएको संस्थाको प्रलतशत !)) 

२४ घन्टा लवदु्धतको उपलधि भएको संस्थाको प्रलतशत ) 

सौयय उजाय (चाल ुअवस्थामा) उपलधि भएको संस्थाको प्रलतशत $) 
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इन्टरनटे(चाल ुअवस्थामा) उपलधि भएको संस्थाको प्रलतशत $) 

कम््यटुर (चाल ुअवस्थामा)उपलधि भएको स्वास््य संस्थाको संख्या ^ 

एम्बुलेन्स (चाल ुअवस्थामा)उपलधि भएको स्वास््य संस्थाको संख्या १ 

मोटरबाटोसंग ैजोलडएका स्वास््य संस्थाको संख्या ९ 

 

३.४ आर्थिक व्यवस्थापन 

आलथयक व्यवस्थापनको लालग मानव स्रोतको अवस्था 

सुरको प्रयोगको अवस्था 

तालिका 30सतु्रको प्रर्ोगको अवस्था 

सुचक अवस्था 

सतु्र लनरन्तर प्रयोग भएको  

सतु्रसम्बन्िी ताललम पाएको   २  

गि ३ वषिको आर्थिक व्यवस्थापनका सुचकहरू 

तालिका 31आलथयक व्र्वस्थापनको अवस्था 

 

चाल ु पूंर्िगि िम्मा 

बजेट खचय बजेट खचय बजेट खचय खचय 

सशतय तफय  384,00000 378,17000 7,00000 7,00000 391,00000 385,17000 98 

लनशतय तफय  44,50000 40,26000 5,50000 5,50000 50,00000 45,76000 91 

जम्मा बेरूज ु 0 
 

0 
 

0 
 

0 

जम्मा फछययौट  0 
 

0 
 

0 
 

0 

 

३.५ स्वास््य के्षरको सावििर्नक सुनुवाई 

स्थानीय लनकाय र सेवाग्राहीका बीचमा दोहोरो सम्वाद स्थालपत गनय र त्यस्तो सम्वादबाट स्वास््य क्षेत्रको लवकासमा नागररकको 

रचनात्मक प्रलतलनलित्व गराई पारदलशयताको माध्यमद्वारा स्थानीय लनकायको स्वास््य सेवाप्रवाहलाई गणुस्तरीय र प्रभावकारी बनाई 

लजम्मेवारीको संस्कार बसाउन गररने कायय नै सावयजलनक सनुुवाइय हो ।  

स्वास््य के्षरको सावििर्नक सुनुवाई सम्बन्त्धी मुख्य कृयाकलापहरूः 

स्वास््य क्षेत्रको सावयजलनक सनुुवाईः काययक्रमसंग २०७७ असार मसान्तसम्म आबद्ध सलुचकृत सेवा प्रदायक स्वास््य संस्थाको 

नामावली तलको ताललकामा प्रस्ततु गररएको छ । 
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स्वास््य के्षरमा सावििर्नक सुनुवाई सम्वन्त्धी सुचकहरू र अवस्थाः 

तालिका 32 सावयजलनक सनुुवाईको अवस्था 

सुचकहरू अवस्था 

स्वास््य संस्थाको हाता लभत्र दलखने ठाउाँमा नागररक बडापत्र राखेको संस्थाहरुको 

प्रलतशत 

 

सेवाग्राहीको गनुासो तथा सझुाव संकलनको लालग सझुाव पलेटका राखकेो स्वास््य 

संस्थाहरुको प्रलतशत 

 

वालषयक रुपमा कम्तीमा १ पटक सावयजलनक सनुुवाइ काययक्रम संचालन गरेका स्वास््य 

संस्थाहरुको प्रलतशत 

 

 

३.६ सामार्िक परीक्षर्ः 

स्वास््य सेवाप्रदायक लनकायको नीलत, लनयम, काययक्रम कायायन्वयन, व्यवहार, स्रोत पररचालनको लनयलमतता, पारदलशयता र 

प्रभावकाररताबारे सेवाग्राही, सेवाप्रदायक र सरोकारवालाहरू सबकैो िारणाका आिारमा गररने लवशे्लषणात्मक लेखाजोखा न ै

सामालजक पररक्षण हो । सशुासनका आिारभतू पक्षहरूलाई समेटेर आमनागररकलाई स्वास््य सेवा प्रदान गनुयपदयछ भन्ने मान्यतामा 

सामालजक परीक्षणका लवलि र प्रलक्रयाहरू लनिायरण गररन्छ ।  

३.७ स्वास््य सुचना व्यवस्थापन 

३.७.१ स्वास््य व्यवस्थापन सुचना प्रर्ाली (HMIS) 

स्वास््य व्यवस्थापन सचुना प्रणाली स्वास््य क्षते्रमा काययरत वडा स्तरका मलहला स्वास््य स्वयंसेलवका दलेख केन्रस्तर सम्मका 

स्वास््य संस्थाहरूले आफूले दलैनक रूपमा प्रवाह गरेका स्वास््य सेवाहरूको अलभलखे तथा प्रलतवेदन गने, त्याड्ढको प्रशोिन 

गने, लवशे्लशण गने र प्राप्त सचुनाको आिारमा लनणययमा पगु्ने प्रकृया हो । यस सचूना प्रणालीमा सरकारी स्वास््य संस्थाका 

अलतररक्त नीलज तथा गैह्रसरकारी क्षते्रवाट संचालनमा रहकेा स्वास््य संस्थाहरुलाई समते समेलटएको छ । 

स्वास््य व्यवस्थापन सुचना व्यवस्थापन सम्बन्त्धी मुख्य कृयाकलापहरू 

• नयााँ लनयकु्त भएका तथा पलहला अलभमलुखकरण नललएका स्वास््यकमीहरुका लालग स्वास््य व्यवस्थापन सचूना 

प्रणाली (HMIS) तालीम संचालन 

• स्वास््य संस्थाहरुमा HMIS सम्वन्िी स्थलगत अनलुशक्षण  

• स्वास््य संस्थाहरुमा त्याड्ढ प्रमालणकरण 

स्वास््य व्यवस्थापन सुचना व्यवस्थापनका सुचकहरू 

तालिका 33 स्वास््र् व्र्वस्थापन सचुना व्र्वस्थापनको अवस्था 

सुचकहरू अवस्था 

लनयलमत समयमा प्रलतवेदन बुझाउन ेस्वास््य संस्थाको प्रलतशत १२ 

DHIS2 ताललम प्राप्त व्यलक्त भएको स्वास््य संस्थाको प्रलतशत ६ 

स्वास््य संस्था आफैल ेDHIS2 मा प्रलतवेदन गनेको प्रलतशत १०० 

DHIS2 मासमयमा प्रलतवेदन गनेको प्रलतशत ९९ 
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मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

मुख्य समस्या/चुनौिीहरु समाधानका लार्ग र्क्रयाकलापहरू र्िम्मेवारी 

१;j} :jf:Yo ;+:yfx?df 

O{G6/g]6sf] kxr gx'g' . 

@=;j} :jf:Yo ;+:yfx?df sDKo'6/ 

gePsf] sf/0f DHIS-2 tflnd 

lbg g;s]sf] . 

O{G6/g]6sf] Joj:yf ug'{ kg]{ . 

:jf:Yo ;+:yfx?df Nofk6k 

pknJw   u/fpg' kg]{ .                         

gu/kflnsf gu/kflnsf / 

:jf:Yo ;]jf sfof{no 

 

३.७.२ आपूर्िि व्यवस्थापन सूचना प्रर्ाली (LMIS) 

आपलूतय व्यवस्थापन सचूना प्रणालीले लनलित अवलिमा प्राप्त भएका, लनकासा र खचय गररएका तथा बााँकी रहकेा औषिी, औजार, 

उपकरण, सािनहरू लगायतका रसतहरूको सचूना मालथल्लो तहलाई योजना तजुयमा, अनुगमन तथा मलू्यांकनको लालग उपलधि 

गराउने तथा प्राप्त सचूनाको लवशे्लषण तल्लो तहसम्म उपलधि गराउने कायय गदयछ ।  

• आपलूतय व्यवस्थापन सचूना प्रणालीको लनयलमत अनगुमन, लवद्यमान समस्याहरू पलहचान तथा लनराकरण 

• स्वास््य संस्थाहरुमा LMIS सम्वन्िी स्थलगत अनलुशक्षण 

आपूर्िि व्यवस्थापन सुचना व्यवस्थापनका सुचकहरू 

तालिका 34आपलूतय व्र्वस्थापन सचुना व्र्वस्थापनकोो अवस्था 

सुचकहरू अवस्था 

लनयलमत समयमा प्रलतवेदन बुझाउन ेस्वास््य संस्थाको प्रलतशत १२ 

eLMIS ताललम प्राप्त व्यलक्त भएको स्वास््य संस्थाको प्रलतशत        ० 

स्वास््य संस्था आफैल ेeLMISमा प्रलतवेदन गनेको प्रलतशत        ० 

eLMISसमयमा प्रलतवेदन गनेको प्रलतशत       १०० 

 

मुख्य चुनौिीहरु समाधानका उपायहरु र्िम्मेवारी 

   

   

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु 

मुख्य समस्या/चुनौिीहरु समाधानका लार्ग र्क्रयाकलापहरू र्िम्मेवारी 

 

   

   

 

 

३.७.३ प्रारर्म्िक चेिावनी र प्रर्िवेदन प्रर्ाली (Early Warning and Reporting System 

(EWARS) 
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प्रारलम्भक चेतावनी र ररपोलटयङ्ग प्रणाली (EWARS) एक अस्पतालमा आिाररत सेलन्टनल लनगरानी प्रणाली हो र EWARS 

स्वास््य व्यवस्थापन सचूना प्रणाली )HMIS) लाई परूकको रूपमा लडजाइन गररएको छ । यो मखु्यतया छ वटा प्राथलमकता 

रोग मलेररया -लसन्रोम, कालाजार, डेंग,ू तीब्र गैस्िोएन्टेररलटस(AGE), हजैा र गम्भीर तीब्र श्वास संक्रमणहरूको शनू्य ररपोटय 

सलहत प्रारलम्भक समयम ै ररपोलटयङ्ग प्रदान गरेर सम्भाव्य महामारीको पलहचान गरी संकेत प्रदान गरेर लतब्र रूपमा काययक्रम 

काययवनयन गनय सहयोग पयुायउदछ । यो प्रणाली काययवनयनमा ल्याउन ेलजम्मा सम्बलन्ित सेन्टीनल साइटको रहन्छ । 

प्रारर्म्िक चेिावनी र प्रर्िवेदन प्रर्ाली (EWARS)सम्बन्त्धी मुख्य कृयाकलापहरू 

• सेलन्टनल साइटको लालग एक थान ल्यापटप खररद 

• सेलन्टनल साइटको लालग इन्टरनेट जडान 

• सेलन्टनल साइटको प्रलतवेदनको लालग मेलडकल रेकरडरलाइ २ लदन ेताललम प्रदान 

प्रारर्म्िक चेिावनी र प्रर्िवेदन प्रर्ाली (EWARS)सुचकहरूको अवस्था 

आ.ब. २०७६/ ७७ मा यस पाललका अन्तगयतको प्रारलम्भक चतेावनी र प्रलतवेदन प्रणालीको कायायन्वयनको अवस्था तल 

ताललकामा प्रस्तुत गररएको छः 

तालिका 35प्रारलम्िक चतेावनी र प्रलतवेदन प्रणािीको अवस्था 

सुचकहरू अवस्था 

EWARS मा प्रलतवेदन बुझाउनु पने स्वास््य संस्थाको संख्या   0 

EWARS मा लनयलमत समयमा प्रलतवेदन बुझाउने स्वास््य संस्थाको प्रलतशत   0 

EWARS ताललम प्राप्त व्यलक्त भएको स्वास््य संस्थाको प्रलतशत   0 

३.७.४ माि ृमृत्य ुिथा पेररनेटल मृत्यु र्नगरानी िथा प्रर्िकायि 

मात ृतथा पेररनेटल मतृ्य ुलनगरानी तथा प्रलतकायय एउटा स्वास््य सचूना प्रणाली हो जसल ेमात ृतथा प्रररनेटल मतृ्यकुा लनरूपण गनय 

सलकने उपायहरू र कारणाहरूको लनयलमत पलहचान गने, सचूना लदने, गणना गने काययका साथै प्राप्त सचूनाहरूकै प्रयेगबाट 

भलवषयका सम्भालवत मतृ्यहुरूलाइ बचाउन गनुय पन ेकाययहरूलाइ समावेश गरेको हुन्छ । जनस्वास््य सिुार गने अभ्यासका लालग 

लनगरानीलाइ योजना तजुयमा कायायन्वयन तथा मलू्यााँकन गने अजार पलन हो । लनगरानीबाट प्राप्त प्रमाणको अिारमा बचाउन सलकन े

हरयक मातमृतृ्य ुघटाउन ुन ैमात ृतथा पेररनेटल मतृ्य ुलनगरानी तथा प्रलतकाययको मखु्य लक्ष्य हो ।  

मािृ िथा पेररनेटल मृत्यु र्नगरानी िथा प्रर्िकृयासम्बन्त्धी मुख्य कृयाकलापहरू 

• स्वास््यकमीहरूलाइ ताललम  

• प्रलतवेदनको लालग ल्यापटप खररद 

• कायययोजना बनाएको संख्या 

मािृ िथा पेररनेटल मृत्यु र्नगरानी िथा प्रर्िकृयाका सुचकहरू (२०७६/७७) 

आ.ब. २०७६/ ७७ मा यस पाललका अन्तरगतको भएका मात ृ तथा पेररनेटल मतृ्य ु लनगरानी तथा प्रलतकृयाको अवस्था तल 

ताललकामा प्रस्तुत गररएको छ ।  
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तालिका 36मात ृतथा पेररनेटि मतृ्र् ुलनगरानी तथा प्रलतकृर्ाको अवस्था 

सुचकहरू अवस्था 

१२ दलेख ५५ वषयका सलुचत गररएका मलहलाहरूको मतृ्यकुो संख्या  

स्क्रीलनंग गररएका मतृ्य ुभएको संख्या  

गभयवलत अवस्थामा मतृ्य ुभएको संख्या  

भवयल अटो्सी गररएकाको संख्या  

एम्लच ्सलमलतल ेसलमक्षा गरेका मात ृमतृ्य ुसंख्या  

एम्लच ्सलमलतल ेसलमक्षा गरेका मात ृमतृ्य ुमध्ये कायय योजना बनाएको संख्या  

कायय योजना बनाएको मध्ये कायायन्वयन गररएका संख्या  

स्वास््य संस्था अफैले EWARS मा प्रलतवेदन गनेको प्रलतशत  

  

 

३.८ प्रयोगशाला सेवा व्यवस्थापन 

एक पररचय 

प्रयोगशाला सेवा सम्बन्त्धी मुख्य कृयाकलापहरू 

प्रयोगशाला सेवाका सुचकहरू (२०७८/७९) 

अ.ब. २०७६/ ७७ मा यस पाललका अन्तरगतको प्रयोगशालाको सेवा प्रवाह तथा प्रयोगशालाको अवस्था तल ताललकामा प्रस्ततु 

गररएको छ 

तालिका 37 प्रर्ोगिािा सेवाको अवस्था 

सुचकहरू २०७८/७९ 

पाललकामा भएका प्रयोगशालाहरूको संख्या  

स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तय गरेको स्तर अनुसारको प्रयोगशालाहरूको संख्या  

प्रयोगशालाको लालग लनश्रलचत गररएका कमयचारीको संख्या  

अ.ब. २०७८/ ०७९ माप्रयोगशालामा पररक्षर्हरूको र्ववरर् 

Haematolo

gy २२६० 

Immunolo

gy  ११२३    

Bio-chemistry   
२०४९ 

Bacteriology      २३१ Virology 
२२३२ 

     

Parasitolog

y १३१३ 

Drug 

Analysis 

Hormone/Endoc

rine 

Histopathology/Cyto

logy 

Immuno-

Histochemis

try 

 

३.९ आपुर्िि व्यवस्थापन 

लनिायररत समयताललका अनुसार लवलभन्न तहहरूमा सामानहरू पररचालन गने प्रकृया नै आपलूतयव्यवस्थापन हो । आपलूतय 

व्यवस्थापनका महत्वपणूय ६ वटा लसद्धान्तहरू ठीक सामान, ठीक पररमाणमा, ठीक स्थानमा, ठीक समयमा, ठीक मलू्यमा र ठीक 
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अवस्थामा । रहकेा छन् । स्थालनय तहका स्वास््य संस्थाहरूमा चालहन े सम्पणूय सामाग्रीहरूको अपलूतय व्यवस्थापन गने लजम्मा 

स्थालनय तहको रहकेो छ । 

आपुर्िि व्यवस्थापन सम्बन्त्धी मुख्य कृयाकलापहरू 

• cf}iflw vl/b tyf ljt/0f 

आपुर्िि व्यवस्थापनको अवस्था 

अ.ब. २०७६/ ७७ मा यस पाललका अन्तरगतको आपलुतय व्यवस्थापनको अवस्था तल ताललकामा प्रस्ततु गररएको छ । 

तालिका 38आपलुतय व्र्वस्थापनको अवस्था 

सुचांक अवस्था 

पाललकाको खररद सलमलत गठन भएको छ 

पाललकाल ेखररद अलिकारी तोकेको र लजम्मेवारी प्रदान गररएको छ 

पाललकाको एलककृत खररद योजना उपलधि भएको छ 

एलककृत खररद योजना अनुसार समयमा खररद गररएको प्रलतशत ८५ 

एलककृत खररद योजना अनुसार ठेलका प्रदान गररएको प्रलतशत ० 

पाललकाको वालषयक खररद योजना तयार भएको वा नभएको भएके 

वालषयक खररद योजना वालषयक काययक्रम तथा बजेट लनमायण प्रलक्रयमा पसे भएको वा नभएको भएके 

औषिी जन्य मालसामान खररद तथा आपलुतय व्यवस्थापन सहजीकरण पलुस्तका २०७४ उपलधि भएको 

वा नभएको 

नभएके 

औषिी तथा उपकरण खररद गदाय प्रालवलिक स्पेलसलफकेसन स्वीकृत गररएको नगररएके 

औषिी व्यवस्थापनको राम्रो अभ्यास गरररहकेा स्वास््य संस्थाहरूको प्रलतशत  

आपलुतय व्यवस्थापन सम्बन्िी ताललमा व्यलक्त (प्राप्त कलम्तमा एक जना)भएको स्वास््य संस्थाको प्रलतशत ३७ 

स्वास््य व्यवस्थापन सचुना प्रणाली को लालग चालहने टुलहरू उपलधिताको अवस्था छ 

आपलुतय व्यवस्थापन सचुना प्रणाली को लालग चालहने टुलहरू उपलधिताको अवस्था छ 

गत वषय शनु्य मौज्दात भएका अत्यावश्यक अषािीहरूको संख्या २ 

अत्यावश्यक अषािीहरूको ( मध्ये कुनै एक) शनु्य मौज्दात भएका स्वास््य संस्थाको प्रलतशत ० 

 

३.१० स्वास््य र्शक्षा कायिक्रम 

लवलभन्न माध्यमबाट स्वास््य सम्बन्िी जानकारी प्रदान गरेर यहााँका बालसन्दाको स्वास््य लस्थलत सिुार गनुय स्वास््य लशक्षा 

काययक्रमको मखु्य उदश््य हो । केलन्रय तथा प्रारलेशक तहले तयार पारेको स्वास््य लशक्षा सम्बन्िी लनलत, लनयम, लनदशेन तथा 

काययक्रमहरूको स्थालनयकरण गरेर कायायवनयन गन ेमखु्य लजम्मेवारी स्थालनय लनकायको रहकेो छ ।   

स्वास््य र्शक्षा सुचना िथा संचार सम्बन्त्धी मुख्य कृयाकलापहरू 

• रेलडयो प्रसारण 

• ljb\ofno :jf:Yo lzIff tyf cfdf ;d'xsf nflu ;fdflhs Jojxf/ kl/jt{g k|j4{g cleofg . 

• छपाइ 
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कायायवनयन गररएका काययक्रमहरूको उपलधिी तथा प्रभावकारीता मापन, स्वास््य सेवा प्रवाहको प्रभावकारीताको मापन, 

सवास््य सेवाको गणुस्तरताको मापन गनय स्वास््य सेवा प्रदायक स्वास््य संस्था तथा कमयचारीको अनगुमन तथा मलु्यांकन तथा 

सपुरीवेक्षण अवश्यकता पदयछ र यो काययहरू स्थालनय लनकायल े केलन्रय तथा प्रारलेशक तहल े तयार पारेको लनदशेनहरूको 

स्थालनयकरण गरेर कायायन्व्यन गदयछ ।  

अनुगमन मुल्याङ्कन िथा सुपररवेक्षर्सम्बन्त्धी मुख्य कृयाकलापहरू 

• अनुगमन भ्रमण 

• अनुगमन चेकललष्ट छपाइ 

अनुगमन मुल्याङ्कन िथा सुपररवेक्षर्को अवस्था 

आ.ब. २०७६/ ७७ मा यस पाललका अन्तरगतको अनुगमन मलु्याङ्कन तथा सपुररवेक्षणको अवस्था तल ताललकामा प्रस्ततु 

गररएको छ । 

 

 

तालिका 39अनुगमन मलु्र्ाङ्कन तथा सपुररवेिणको अवस्था 

सुचकहरू अवस्था 

अनुगमन मलु्याङ्कन तथा सपुररवेक्षण उपलधि भएको ePsf] 

अनुगमन मलु्याङ्कन तथा सपुररवेक्षण सलमलत वा उपसलमलत भएको ePsf] 

पाललका स्तररय मालसक स्वास््य बैठक बसेको संख्या !@ 

स्वास््य संस्थाहरूको स्वास््य संस्था स्तररय मालसक बैठक बसेको औसत संख्या # 

पाललका स्तररय चैमालसक स्वास््य बैठक बसेको संख्या @ 

पाललका स्तररय वालषयक स्वास््य सलमक्षा काययक्रम भएको ePsf] 

लनयलमत त्यांक गणुस्तर लेखाजेखा गरेको स्वास््य संस्था ^ 

व्यवस्थापलकय सपुररवेक्षण गरेको स्वास्थय संस्थाको संख्या $ 

प्रालवलिक सपुररवेक्षण गरेको स्वास्थय संस्थाको संख्या @ 

कुनै पलन सपुररवेक्षण नगरेको स्वास््य संस्थाको संख्या % 

बैठक, लेखाजोखा तथा सपुररवेक्षण पिात कायययोजना बनेको gjg]af] 
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साझेदार संस्थाहरु  

यस पाललकामा रहकेासाझेदार संस्थाहरूको लववरण तल ताललकामा लदइएको छ । 

तालिका 40 साझेदार संस्थािरूको लववरण 

संस्था/पररयोिनाको नाम कायि के्षर पररयोिनाको समय 

(साल) 

प्रार्वर्धक के्षर 

स्वास््यको लालग सक्षम प्रणाली पाललका सब ै 2018 -2022 शशुासन, सेवाको गणुस्तर, मात ृतथा वाल स्वास््य 

o"lg;]km gu/kflnsf ;j} j8fx? 2024 

 

Jfx'If]lqlqoKf“]if0f sfo{qmd 

dfgl;s :jf:Yo tyf k/fdz{ 

s]Gb| g]kfn (CMC )  

gnuf8 gu/kflnsf ;j} 

j8fx? 

3 y Dfgl;s/f]u ;DjlGw 

;'cfxf/f–@ gnuf8 gu/kflnsf ;j} 

j8fx? 

2022 

 

Kf“ ]if0f sfo{qmd 
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लर्क्षि िनसंख्या (आ.व. @)&* ÷@)&() 

सुचकहरू वाडि नं १ 
वाडि नं 

२ 

वाडि 

नं ३ 

वाडि नं 

४ 
वाडि नं ५ 

वाडि नं 

६ 

वाडि नं 

७ 

वाडि नं 

८ 
वाडि नं ९ 

वाडि नं 

!) 

वाडि नं 

!! 

वाडि नं 

!@ 

वाडि नं 

!# 
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gnuf8 gu/kflnsf cGtu{t :jf:Yo ;+:yftyf :jf:YosdL{x?sf]  ljj/0f  

j8f  g qm ;+ :jf:Yo ;+:yf :jf:YosdL{sf] gfd kb Kfmf]g g+            email 

! ! BHCC 

Anapani 

;fu/ vqL c x] j 9869969954 Kf|d'v 

;+uLtf zfxL c g dL 9864787826  

 
 
@ 

 
 
@ 

:jf:Yo rf}sL 8f“8fuf“p ;Demgf 3tL{ du/ x]= c 9869094452 ghartisamjhana765@gmail.com 

lbjfs/ af7f du/ c x] j 9863323322  

Wfgsnf yfkf c g dL 981655233  
lgd{nf /f]sf c g dL 9843904202  

ljgf dx/ c g dL   

 

 

 

# 

 

 

 

# 

:jf:Yo rf}sL s}gf lxdf k'g x]=c 9748048114 punheema6@gmail.com 

lbksh+u zfx l;=c x] j 9866287507  

tKtaxfb'/ k'g l;=c x] j 9867366973  

Kfb\df dNn c g dL 9861391755  

;l/tf /f]sfo c g dL 9742262282  

$ CHU KATKE s'z'd yfkf c g dL 9749858535  

 

$ 

 

% 

:jf:Yo rf}sL nx E'fk]Gb|/fh lu/L x] c 9848237989 bhupendrarajgiri3@gmail.com 

lbg]z s'df/ /fjn c x] j 9869780819  

X]dGt /fjn c x] j 9869134738  

Kf|]dLk'g c g dL 9868931557  

pif“ /fjn c g dL 9842659180  

% ^ BHCC 

SIRKE 

/fh' rGb c x] j 9845431614 Kf|d'v 

k|ltIf“ zdf{ c g dL 9863115706  

^ & BHCC 

BHARGAUN 

Kf|sfz g]kfnL c x] j 9864797002 Kf|d'v 

?ksnf /fgf c g dL 9864712852  

 

 

 

& 

 

 
 
 
* 

 
k|fylds :jf:Yo s]Gb| 
bNnL 
 

8f c?0f dfgGw/ d] c 9849702897  

/fh]z l;x l;=c x] j 9868124054 singhrajesh2037@gmail.com 

Kf|]drGb l;=c x] j 9868124021  

K'fgd 3tL{ c g dL 9868021213  

Kf\ikf zfx c x] j 9866037572  

mailto:bhupendrarajgiri3@gmail.com
mailto:singhrajesh2037@gmail.com
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/fdaxfb'/ a6fnf c x] j 9868023070  

clgtf >]i7 c g dL 9845806922  

Dfdtf zfxL :6fkm g;{ 9868020562  

;'ldqf jnL c g dL 9868124134  

Sml/idf zfx c g dL 9867952481  

lbk]z k'g c x] j   

ltns lu/L  c x] j   

 
 
& 
 

 
 
( 

 
:jf:Yozfvf 
bNnLhfhf/sf]6  

k|r08 s'df/ sfsL{ :jf:yo ;+of]hs 9848249901 prachandkarki@gmail.com 

Efualt s"df/L af]xf]/f ;x :jf:Yo ;+of]hs 9864869456 Kausila00123@gmail.com 

tKt rgf/f hg:jf:Yo lgl/Ifs  9848059498 taptachanara@gmail.com 

df]xg v8\sf  c=x]=j=  9844884036 itsmemohankhadka4u@gmail.com 

* !) BHCC 

Jikuwa 

;/:jtLvqL c x] j 9866992903 Kf|d'v 

;+uLtf zfxL c g dL 9864787826  

( !! BHCC 

Tantra 

;'efifl;x c x] j 9842466061 Kf|d'v 
;l{{{{dnf l;+x c g dL 9866527677  

 
!) 

!@ BHCC 

Dhyargaun 

Hfgs axfb'/ af]x/f c x] j 9844884215 Kf|d'v 

l/tfl;x c g dL 9866208896  

!# CHU Rawatgaun x[bof k/Lof/  c x] j  Kf|d'v 

ljkgf 3lt{ du/ c g dL   

 
!! 

 
!$ 

 
:jf:Yo rf}sL /Ubf 

g/]Gb| axfb'/ Wof/ c x] j 9863264601 npnarendradbc@gmail.com 

l;tf j6nf  c x] j   

;'g s'df/L l;x l;=c g dL 9749084872  

;'lgtf ;fx' c g dL 9869650575  

/fdk|zfb h};L c x] j   

 
 
 
!@ 

 
 
!% 

 
:jf:Yo rf}sL euatL 

l8NnL/fh v8\sf X] c 9845632948 khadkadilliraj44@gmail.com 

ljj]s /fjt c x] j 9868161336  

bfgaxfb'/ dNn c x] j   

l6sf u'?ª c g dL 9864742456  

j]ndtL l8=;L  c g dL 9841466747  

!^ BHCC Smnzf zfxL c x] j 9848223311 Kf|d'v 

mailto:npnarendradbc@gmail.com
mailto:khadkadilliraj44@gmail.com
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Tallubagar lvdf jnL c g dL 9842697033  

 
!# 
 
 

!&  

CHU Siuna 

Df“]lt/fd lai6 c x] j 9868659319 Kf|d'v 

lalgtf l;+x  c g dL 9848175580  

 

!* 

CHU  

Khatigurta 

l;x/fh axfb'/ zfxL c x] j 9864329812 Kf|d'v 

Df“]lt/fd lai6 c x] j 9868659319 Kf|d'v 

 

gnuf8 gu/kflnsf hfh/sf]6df lgjf{lrt kbflwsf/Lx?sf] ljj/0f  

qm ;+ gfd y/ kb 7]ufgf df]jfO{n g+ 

! >L 8Dj/ jxfb'/ /fjt gu/ k|d'v gnuf8 g=kf=!)  (&$@@#^##% 

@ >L ;l/tf l;+x  gu/ pkk|d'v gnuf8 g=kf=*  (*^*)&(@*@ 

# >L wgjxfb'/ dx/ j8f cWoIf gnuf8 g=kf=! (*$*!^($($ 

$ >L k'0f{ jxfb'/ vqL j8f cWoIf gnuf8 g=kf=@ (*$(&)$^$# 

% >L sf}zL jxfb'/ lji6 j8f cWoIf gnuf8 g=kf=# (*^^&!#)*# 

^ >L jb|L kGt j8f cWoIf gnuf8 g=kf=$ (*$*@)$%^) 

& >L cf]d jnL j8f cWoIf gnuf8 g=kf=%  (*^$#^&!(@ 

* >L lj/]Gb| v8\sf  j8f cWoIf gnuf8 g=kf=^ (&$@*!@!#% 

( >L s[i0f jxfb'/ lu/L  j8f cWoIf gnuf8 g=kf=& (*$!$#)*)( 

!) >L t]h jxfb'/ zfxL j8f cWoIf gnuf8 g=kf=* (*^*(#^#$) 

!! >L eljGb| jxfb'/ zfxL j8f cWoIf gnuf8 g=kf=( (*^$(#@$*) 

!@ >L clgtf /f]sf j8f cWoIf gnuf8 g=kf=!) (*^^&^@(@@ 

!# >L nfnjxfb'/ jf“lgof j8f cWoIf gnuf8 g=kf=!! (*^!%^)!&@ 

!$ >Ldf]xgjxfb'/ vqL j8f cWoIf gnuf8 g=kf=!@ (*^^*$$#$@ 

!% >L ;]t' lu/L  j8f cWoIf gnuf8 g=kf=!# (*^%@@(#%# 

!^ >L lvdf s'df/L zdf{  sf=kf ;b:o gnuf8 g=kf=!@ (*^*^*$^&& 

!& >L s'df/L lj=s sf=kf ;b:o gnuf8 g=kf=^  

!* >Ldgdfof 3lt{  sf=kf ;b:o gnuf8 g=kf=^ (&$@@!*)&$ 
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!( >L ;/Ltf jfbL sf=kf ;b:o gnuf8 g=kf=& (*^*^^@#&% 

@) >L l;nf s'df/L sfdL sf=kf ;b:o gnuf8 g=kf= % (&$%$(*&&* 

@! >L ;/Ltf s'df/L zfxL sf=kf ;b:o gnuf8 g=kf=!# (*$@^*$##! 

@@ >L ;j{lhtlj=s= sf=kf ;b:o gnuf8 g=kf=@  (*$@#@$^$& 

@# >L slnjfg g]kfnL sf=kf ;b:o gnuf8 g=kf=*  (*^$#$)#%$ 

Gfnuf8 gu/kflnsfdf sfo{/t dlxnf :jf:Yo :jod ;]ljsfx?sf] ljj/0f 

Jf8f g+ qm ; Gf“d Gf“ul/stf g= 6f]n Kfmf]g g+ ;]jf ;'?jftldlt :jf:Yo ;+:yf Z}flIfs 
of]Uotf 

cfwf/e"t 
tflnd 

 
)! 

! Tfl:j/f /f0f“ !))!!÷$** kfln (*$*###()( @)^( :jf:Yo rf}sL 
8f“8fuf“p s 

;fdfGo glnPsf] 
@ Gf“/fo0fL k'g zfxL ^@!)!!÷!)!@ sNkt (*@@$^##$$ @)&#÷)!÷!% !@ glnPsf] 
# lz'tnf la s !!)@ lrp/L (*$*#&@!&$ @)%@÷)#÷!% ] ;fdfGo lnPsf] 

)@ $ K'ftnfjnL (@)÷)%) 8f“8fuf“p (&$*)$!*@) @)%@÷)!÷!% * lnPsf] 
% Kfz'klt la s ^@–)!–)@–)!&)@ 8f“8fuf“p (*$@#$)!*) @)&$÷)%÷)$ SLC glnPsf] 

 
)# 

^ lgif“ a'9f ^@–)!–&&–))&@( 6§f (&$^&@($(% @)&^÷)(÷)* :jfYo rf}sL 
8f“8fuf“p v 

!@ glnPsf] 
& E"fdfb]lj lai6 ^@!))%÷@!## Rf“jn]rf}/ (&$*^)$(!! @)&%÷)#÷)$ !@ glnPsf] 
* ;f]lgdfk'g ^@!)!!÷!&!# Sm?jf (*^$($!#)( @)^@÷)*÷!) !@ glnPsf] 
( Kfbdsnf yfkf ^@!)!!÷!!% Sm6\s] (&$($%@$*% @)%^÷)@÷)! ;fdfGo lnPsf] 

 
$ 

!) lutf /fjn !!%^ nxF (&$*^@*!(# @)^#  
:jf:Yo 
rf}sLnxF 

  
!! sNkgf /fjn !)@^÷$#@ Smf]7Luf“p (&$*)(($*% @)^(   
!@ sNkgf 3tL{ du/ ^@–)!–&@–)!^!& Af“p;]vf]nf (&$*)(#!&) @)&& SLC  

% !# ;'lbsf a'9f  vG6fs'/f  @)&&   
!$ KfljqfvqL ^@!)@^÷!*( Df'ln (&$*%(#^#( @)&^ SLC  
!% lbkfl;x %%) P}/f/L (&$*%*$*)@ @)^^   

^ !^ Hf}?kf a'9f ^@#)@^÷(^# Ufl5{gf (&$*^!@#$% @)%(   
!& Kflaqf a'9f !(*( Ef“/ufpF  (&$*^###&) @)^$   
!* Df}gsln kl/of/ ^@–)!–&#–))!@% yfKnf (&$*)$#&)# @)&& SLC  

 
)& 

!( nIdLrGb (%* bNnL (&$*%%^&@# @)%@÷)#÷!%  
 
 

SLC lnPsf] 
@) b]jL la s ^@!))$÷$! sf“8fbNnL (*^$#$#)$( @)%#÷)#÷!% ;fdfGo lnPsf] 
@! k|]ds'df/L zfxL ^@#))$÷!^% Vfu]gsf]6 (&$*)%!)*) @)^*÷!@÷)! ;fdfGo lnPsf] 
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@@ clgtf zdf{ !))$÷!*$ Afkm]nuf“p (&$*)!$$#^ @)%#÷)#÷!% Kf|fylds 
c:ktfn bNnL 

SLC lnPsf] 
 
)* 

@# U+fuf vqL *!@÷)%@ Xnrf}/ (*^$^@^($( @)%@÷)#÷!% ;fdfGo lnPsf] 
@$ ;'lgtf rgf/f !#!& lhs'jf (*!$%(##$$ @)&^÷!)÷@) ;fdfGo lnPsf] 
@% Smd{ s'df/L zfxL %&#%÷$)% Smfofv]t (&$*%()*^* @)^^÷!!÷)* ;fdfGo lnPsf] 
@^ gGbf s'df/L l;x ^#%@÷!)# Df}b] (&$*)!#*^$ @)%@÷)#÷!% ;fdfGo lnPsf] 
@& ldgf a'9f ()) Df“n'jf (*^^)!#%(^ @)%@÷)#÷!% ;fdfGo lnPsf] 

 
)( 

@* lbkf l;x  tf“qf (*^^^$*)$( @)%@÷)#÷)!  
 
:jf:Yo rf}sL 
/Ubf 

;fdfGo lnPsf] 
@( Xl/tf la s  af“:sf]6 (*^*@!^$^# @)&% !) kf; glnPsf] 
#) Kfbd s'df/L l;x  3/+uf (*^$&!@%&^ @)%@÷)#÷)! ;fdfGo lnPsf] 

 
!) 

#! /~hgf yfkf  /fjtuf“p (*^^&@$!)% @)&^  !@kf; glnPsf] 
#@ nIdL af]x/f  Wof/uf“p (*^*)%#&#$ @)&$ !) kf; glnPsf] 
## ldgf af]x/f  Wof/uf“p (*^($^^*&* @)^@ ;fdfGo glnPsf] 

 
!! 
 

#$ led s'df/L aflgof  aflgofuf“p (*$@^&$#*) @)^@ *Kf“; glnPsf] 
#% Hfos'df/L g]kfnL  bDsf  @)^@ ;fdfGo lnPsf] 
#^ ;'lgtf dNn  tNn' (&$#)^)@)) @)&$ !@kf; glnPsf] 

 
!@ 

#& Kfbd s'df/L If]qL **! tN5/f (*^$^@&&@( @)%@÷)#÷)%  
 
 
 
 
:jf:Yo rf}sL 
euatL 

;fdfGo lnPsf] 
#* Nf“n s'df/L a:g]t !!$% tNn'au/  (*^^(*^*$@ @)%@÷)#÷)% ;fdfGo lnPsf] 
#( lznf lai6 !)%^ cjnu'tf{ (*$^^*((%@ @)%@÷)#÷)% ;fdfGo lnPsf] 
$) lagf la s  afO{sf“8f (*^##&&*#% @)%@÷)#÷)%  lnPsf] 
$! cd[tfk'g a:g]t ^@–)!–&#–))$*^ Af:g]tuf“p (*$$**$!(# @)&%÷)#÷!) !@ glnPsf] 

 
!# 

$@ Wfgs'df/L dNn ^@#)@)÷$&^ Kfm'Dbf (*^())@%^@ @)&$÷)(÷!! ;fdfGo glnPsf] 
$# SmnzfdNn ^@#)@)÷!#$ Vf“ltu'tf{ (*^$($!(^! @)%&÷)@÷!) ;fdfGo lnPsf] 
$$ bn s'df/L dNn ^@#)@)÷@(& V'flb (*$%&$!$$& @)%*÷)!÷)% ;fdfGo lnPsf] 
$% Sm[i0fb]jLaf]x/f  l;pg (*^^&$%&*& @)%@÷)#÷)% ;fdfGo lnPsf] 

 


