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तथ्य पषृ्ठ 
लि नं िूिकहरु आ व 

२०७५/७६ 

आ व 

२०७६/७७ 

आ व 

२०७७/७८ 

Reporting status (%) 

1 Percentage of HMIS reporting status 100 100 100 

2 Percentage of HMIS on time reporting status 25 38 33 

3 Percentage of PHC/ORC Reporting Status  94=3 70=8 81=9 

4 Percentage of EPIC Reporting Status  97 65=5 100 

5 Percentage of FCHV Reporting Status 87=4 84=3 87=3 

Average no. of People served 

1 मलििा स्वास्थ्य स्वर्मं सेलवका (reporting Period) 20=5 20=6 20=0 

2 गाँउघर लकक्लननक (Per Clinic) 33=6 30=4 30=4 

3 खोप लकक्लननक (Per Clinic) 24=7 28=2 29=2 

रालरिर् खोप कार्यक्रम 

1 लब.लस.जी किरेज 128=1 91=6 136=0 

2 लड.पी.टी-िेब-लिब ३ किरेज 123=5 92=8 132=7 

3 पोलिर्ो ३ किरेज 119=3 90=7 86=4 

4 लप.लस.िी ३ किरेज 101=4 88=6 118=2 

5 एफ.आइ.लप.िी. २ किरेज 58=2 75=8 129=7 

6 जे.इ. किरेज 79=5 82=4 110 

7 दादुरा-रूबेिा २ किरेज  65=1 54=7 106=6 

8 लट.डी २ र २ + किरेज 77=1 58=5 103=7 

9 पुणयखोप किरेज 71=6 52 116=4 

पोषर् कार्यक्रम 

1 कम जन्म तौि िएका नवजात लििुको प्रलतित 8=5 6=6 9=9 

2 नर्ाँ तौि लिएका १ वषय मुलनका लििुिरुको प्रलतित 2=9 9=8 7=5 

3 नर्ाँ तौि लिएका १२ देक्लख २३ मलिनाका लििुिरुको प्रलतित 48=1 85=3 81=1 

4 गियवती अवस्थामा १८० लदन आइरन चक्की प्राप्त गरेका गियवती 

मलििािरुको प्रलतित 

51=8 72=2 81=4 

5 सुते्करी अवस्थामा लिटालमन ए प्राप्त गरेका मलििािरुको प्रलतित 216=7 88=5 137=9 

6 नर्ाँ तौि लिएका २ वषय मुलनका लििुिरु मधे्य अलत जोक्लखम 

अवस्थाका बािबालिकािरुको प्रलतित 

3=1 11=4 7=7 

आइ.एम.एन.लि.आइ कार्यक्रम 

1 जन्मने लवलतकै्क नािी मिम िगाएका नवजात लििुिरूको प्रलतित 90=8 97=9 93=0 

2 २ मलिना मुलनका लििुिरू मधे्य ब्याके्टररर्ाको गिीर संक्रमण 

िएका लििुिरूको प्रलतित 

29=4 20=7 12=1 

3 ब्याके्टररर्ाको गिीर संक्रमण िएका मधे्य जेन्टामाईलसन सुईद्वारा 

पूणय उपचार पाएकाको प्रलतित  

29=63 92=0 63=6 

4 श्वासप्रश्वास लबरामी दर (प्रलत िजार पाँच वषयमुलनका 

बािबालिकािरुमा) 

1054=5 1086=1 685=2 

5 लनमोलनर्ा लबरामीको दर (प्रलत िजार पाँच वषयमुलनका 

बािबालिकािरुमा) 

214=0 236=8 130=9 
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6 लनमोलनर्ा तथा कडा लनमोलनर्ा िएका बच्चा मधे्य 

एन्टीवार्ोलटकवाट उपचार गनेको प्रलतित 

68=5 82=2 100=0 

7 झाडापखािाका लबरामी दर (प्रलत िजार पाँच वषय मुलनका 

बािबालिकािरुमा) 

987=9 902=7 626=3 

8 ५ वषय मुलनका झाडापखािाका लबरामी मधे्य लजंक र पुनजयिीर् 

झोिबाट उपचार पाएकाको प्रलतित 

91=3 99=0 96=0 

9 जम्मा २ मलिना मुलनका लििुको जम्मा मृतु्य 0 2 8  

10 जम्मा २-५९ मलिना बािबालिकाको जम्मा मृतु्य 0 0 0 

िुरलित मातृत्व कार्यक्रम 

1 कुनैपलन समर्मा पलििो पटक गियवलत जाँच सेवा लिएका गियवलत 

मलििािरुको प्रलतित 
109=9 118=1 142=9 

2 प्रोटोकि अनुसार पलििो पटक गियवलत जाँच सेवा लिएका गियवलत 

मलििािरुको प्रलतित 

83=8 95=7 113=8 

3 प्रोटोकि अनुसार ४ पटक गियवलत जाँच सेवा लिएका गियवलत 

मलििािरुको प्रलतित 

63=7 68=3 83=0 

4 दि प्रसुलतकलमयबाट सुते्करी सेवा पाएका मलििािरुको प्रलतित 72=5 56=1 68=5 

5 जन्मदा लनश्सालसएका नवजात लििुिरुको संख्या 3 3 26 

6 संस्थागत प्रसुलत सेवाको प्रलतित 103=4 98=0 126=3 

7 प्रोटोकि अनुसार ३ पटक प्रसुलत पश्चातको सेवा लिएको प्रलतित 87=2 96=2 103=9 

8 जम्मा मातृमृतु्य संख्या 0 0 1 

पररवार लनर्ोजन 

1 पररवार लनर्ोजन साधनको नर्ाँ प्रर्ोगदर 19=7 18=4 22=8 

2 पररवार लनर्ोजनको जम्मा प्रर्ोगदर 11=4 11=7 16=4 

मलहिा स्वास्थ्य स्वरं्िेलिका कार्यक्रम 

1 आमा समूिको बैठक संचािन प्रलतित 85=8 84=9 66=9 

2 मलििा स्वास्थ्य स्वरं् सेलवकािे प्रलत मलिना प्रदान गरेको 

सेवाग्रािीकोऔसत संख्या 

20=5 20=6 20=0 

गााँउघर किल्निि िाययक्रम 
1 गाउँघर क्लिलनक संचािन प्रलतित 94=3 70=8 81=9 

2 प्रते्यक गाउँघर क्लिलनकबाट सेवा लिएका सेवाग्रािीको औसत 

संख्या 

33=6 30=4 30=4 

क्षयरोग िाययक्रम 
1 िर्रोगी लबरामी पत्ता िागेको दर (सबै) 101=2 47=5 79=7 

2 िर्रोगको उपचार सफिता दर 91=7 100=0 90=0 

ओ वप डि सेिा 
1 जम्मा सेवाग्रािी मधे्य नर्ाँ सेवाग्रािीको प्रलतित 72=5 71=3 52=6 

2 नर्ाँ सेवाग्रािी मधे्य मलििा सेवाग्रािीको प्रलतित 56=3 57=5 57=8 
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खण्ि १: पररचय 

१.१ गााँउपालिकाको पररिर् 

 

भौगोलिक अवस्था 

ठाटीकाँध गाँउपालिका स्थालनर् सरकार 

को रुपमा लब.स. २०७३ मा स्थापन 

िएको िो । ठाटीकाँध गाँउपालिकाको 

मुख्यािर् ठाटीकाँध बजार दैिेखमा 

अवक्लस्थत छ । उत्तर र पुबयमा चामूण्डा 

लबन्द्रासैनी नगरपालिका, पलश्चम  र 

दलिणमा आठबीस नगरपालिका र 

कािीकोट जील्ला रिेको छ। ठाटीकाँध 

गाँउपालिकाको कुि िेत्रफि ८८ .२ बगय 

लकिोलमटर रिेको छ र जनघनत्व २१० 

प्रलत बगय लकिोलमटर छ । र्ो 

गाँउपालिका ६ वटा वडामा लबिालजत 

छ ।   

 

 

 

 

अवक्लस्थत  दैिेख लजल्ला, कणायिी प्रदेि 

िेत्रफि ९०.७५ वगय लकिोलमटर 

देिान्तर ८१.५२ 

आिांि २८.९७ 

लसमाना उत्तर र पुबयमा चामूण्डा लबन्द्रासैनी नगरपालिका, पलश्चम  र दलिणमा 

आठबीस नगरपालिका र कािीकोट जील्ला 

जम्मा वडाको संख्या ६ 

सदरमुकाम िकान्द्र 

नलद रामघाट खोिा र लचने खोिा 

जम्मा घरधुरीको संख्या ३९८५ 

जम्मा जनसंख्या 

मलििा ९५०७ 

पुरुष ९३८९ 

मुख्य धमय लिन्दु 

चचर 1 ठाटीकााँध गााँउपाशलकाको िक्सा 
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गााँउपालिकाको जनिांखखक लववरर् 

गाउँपालिकाको उमेर, लिङ्ग र वडा अनुसार जनसंख्या लवतरण 

 

 

 
 

चचर 2 गाउाँपाशलकाको उमेि, शलङ्ग ि वडा अिुसाि ििसंख्या ववतिण 
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१.२ प्रलतवेदन तर्ार पानुयको उदे्दश्य 

र्स् प्रलतवेदन तर्ार पानुयको मुख्य उदेश्य र्स गाँउपालिकाको स्वास्थ्यको वसु्तक्लस्थलत सबैिाई जानकारी 

गराउनु िो।  साथै  

• गाँउपालिकाको बतयमान स्वास्थ्य अवस्था बारे जानकारी गराउने। 

• गाँउपालिकाको स्वास्थ्यिेत्रका लवलिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमका मुख्य सुचकिरुबारेमा जानकारी गराउने। 

• गाँउपालिकाको  र्स् आ.व मा संचािन गरेका स्वास्थ्यका लवलिन्न कार्यक्रमिरुबारेमा जानकारी गराउने। 

• गाँउपालिकामा र्स् आ.व मा स्वास्थ्य िेत्रमा आईपरेका समस्यािरु र समाधान गनय चािेका लवलिन्न 

पिििरु बारे अवगत गराउने। 

• गाँउपालिकाको स्वास्थ्यसंग सम्बक्लन्धत िावी र्ोजना तथा कार्यक्रम साथै नीलत लनमायणको कामिाई आधार 

प्रदान गने। 

 

१.३ प्रलतवेदनको महत्व 

र्स प्रलतवेदनको मित्व र्स प्रकार रिेका छन् :  

• र्स् गाँउपालिकाको स्वास्थ्य कार्यक्रमिरुको वतयमान अवस्थािरुबारेमा सबैिाई तथ्यपरक जानकारी 

गराई आगामी लदनिरुमा सवय सुिि रुपमा सेवा प्रदान गनय। 

• स्वास्थ्य िेत्रको लवकासको िालग कार्यक्रम तथा रणनैलतक र्ोजना तजुयमा गनय पालिकाको िालग  लनदेष 

(guideline) बनाउन र 

• लवलिन्न संघ संस्था एवं अनुसन्धानकताय र्ोजनाकार स्वास्थ्यकमी र अन्य सरोकारवािािरुको िालग पलन 

थप अध्यर्न गनयको िालग मित्वपुणय दस्तावेजको रूपमा प्रर्ोगमा ल्याउन ।  

 

१.४ पालिकाको स्वास्थ्यको वसु्तखस्थलत 

नेपाि सरकारिे स्थालनर् सरकार गठन गरे पश्चात नेपािको संलबधान २०७२ द्बारा लनलदयष्ट गररएको नेपािी 

नागरीकिरुको मोलिक िक र अलधकारको रुपमा रिेको आधारिुत स्वास्थ्य तथा सरसफाईको अलधकारको 

सुलनलश्चत गने लजमे्मवारी स्थालनर् सरकारिाई सुक्लिएको छ। िरेक नागररकको मौलिक अलधकारको रुपमा 

रिेको आधारिुत स्वास्थ्यको सुलनलश्चतताको िालग र्स् पालिकामा स्वास्थ्य िाखािे नेतृत्व गने गरी स्वास्थ्य 

संस्थािरु, आधारिूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, सामूदालर्क स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, मलििा स्वा सेलवका, गाँउघर 

क्लिलनक तथा खोप क्लिलनकिरुबाट स्वास्थ्य सेवािरु प्रदान गरीन्छ।  

१.४.१ स्वास्थ्य िेवा प्रवाह गने िंस्थाहरुको अवस्था 

लववरर् िंख्या 

िरकारी िंस्था 

अस्पताि १ ( बनै्द गरेको) 

प्राथलमक स्वास्थ्य केन्द्र १ 

स्वास्थ्य चौकी २ 

आधारिुत स्वास्थ्य केन्द्र ३ 

ििरी स्वास्थ्य केन्द्र ० 

सामुदार्ीक स्वास्थ्य केन्द्र १ 

आरु्वेद अस्पताि/केन्द्र ० 
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आँखा अस्पताि/केन्द्र ० 

खोप लकक्लननक १५ 

गाँउ घर लकक्लननक १३ 

मलििा स्वास्थ्य स्वरं् सेलवका ५१ 

लनलज गैर िरकारी िंस्था 

अस्पताि तथा नलसयङ्ग िोम ० 

पोलिक्लिलनक ० 

औषलध पसि ५ (दताय निएको) 

 

१.४.२ वडा अनुिार स्वास्थ्य िंस्थाको जानकारी 

वडा नं स्वास्थ्य िंस्थाको नाम िलथयङ्ग िेन्टर मलहिा स्वा. स्वरं्. 

िेलवकाको िंख्या 

खोप 

केन्द्र 

गााँउघर 

खिलनक 

१ िकान्द्र प्राथलमक स्वास्थ्य केन्द्र िो ८ २ १ 

२ प्याडुिी आधारिूत स्वास्थ्य केन्द्र िो १० ३ ३ 

३ लबिािा स्वास्थ्य चौकी िो ११ ३ ३ 

३ बिाँकोट सामूदालर्क स्वास्थ्य इकाइ िो ० ० ० 

४ गैरागाँउ आधारिूत स्वास्थ्य केन्द्र िो ६ २ २ 

५ तोिीजैिी स्वास्थ्य चौकी िो ८ ३ २ 

६ अँगिडाँडा आधारिूत स्वास्थ्य केन्द्र िो ८ २ २ 

 

१.४.३ स्वास्थ्य िेवाको िालग मानव िंिाधनको अवस्था 

पद स्वीकृत दरवन्दी 

िंख्या 

पदपूलतय कार्यरत 

स्थार्ी करार 

(िरकारी) 

करार 

(स्थालनर् श्रोत) 

मेलडकि अलधकृत १ ० ० ० १ 

िे .ई (छैठौ)ं ४ ० ० ० ० 

िे .ई (पाँचौ)ं ३ २ २ ० ० 

िे .ई (चौथो) ५ ७ ७ ० ७ 

नलसयङ्ग (छैठौ)ं १ १ १ ० ० 

नलसयङ्ग (पाँचौ) १ ० ० ० ० 

नलसयङ्ग (चौथो) ७ ४ ४ ० १२ 

ल्या. टे/ल्या.अ  १ ० ० ० २ 

आरु्वेद/कलवराज ० ० ० ० ० 

का.स. ५ ० ० ० १० 

जम्मा २८ १४ १४ ० ३२ 
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१.५ शुिािन 

सुिासन िासकीर् व्यवस्थापनको त्यो पराकाष्ठा िो, जिाँ नागररकिरू सुरलित मिसुस गछय न्, न्यार्को 

अनुिूलत गछय न् र अलधकार सिन्न हुन्छन् । सावयजलनक सेवा सिज एवं सरि रूपमा नागररक िकका रूपमा 

प्राप्त पलन गनय सक्छन् । जनता प्रलत उत्तरदार्ी िई लनवायधरुपमा सेवा प्रवाि गनय र नागररक अलधकारको 

सम्मान गनयको िालग िुसानको मित्व सबै िेत्रमा हुन्छ। असि िासनको आधारिुत मान्यतािाइ आत्मसात 

गदै पारदिी, सििालगतमूिक, जवाफदािी हुदै लछटो, छरीतो तथा कम खलचयिो ढंगबाट सवयसाधारणमा सेवा 

प्रवाि गनय र सेवाग्रािीिे सवय सुिि रुपमा सेवा पाए वा नपाएको सुलनलश्चत गनुय स्थालनर् तिको लजमे्मवारी 

हुन्छ। स्थालनर् तििे संघ र प्रदेिका लनलत, लनर्म र लनर्माविी आधारमा स्थालनर् स्तरमा सुिाउदो लनलत, 

लनर्म र लनर्माविी बनाएर सेवाको प्रवाि गनुय पने हुन्छ। 

पालिकाको लनलत लनर्म तथा लनर्माविीको अवस्था  

िुिांक अवस्था (छ/छैन/िलनरहेको) 

पालिकाको स्वाथ्य लनलत छैन 

पालिकाको स्वाथ्य तथा सरसफाई ऐन 
छ 

पालिकाको स्वास्थ्य सम्बक्लन्ध पन्च वा दि बलषयर् र्ोजना 
छैन 

पालिकाको स्वास्थ्य सम्बक्लन्ध  बालषयक र्ोजना 
छैन 

पालिकाको मानव संरचना (Organogram) छैन 

पालिकाको अनुगमन मुल्यांकन तथा सुपररवेिण लनर्माविी छैन 

पालिकाको लनलज स्वास्थ्य संस्था संचािन तथा व्यस्थापन लनदेलिका 
छैन 

पालिका र स्वास्थ्य िंस्था स्तरको िलमलतहरुको अवस्था  

िुिांक अवस्था 

पालिका स्तररर् स्वाथ्य सलमलत 
छ 

पालिका स्तररर् गुणस्तर सुधार सलमलत 
छ 

पालिका स्तररर् खररद सलमलत छ 

स्वास्थ्य संस्था संचािन तथा व्यवस्थापन सलमलत 
छ 
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खण्ि २: िाययक्रम प्रगतत 

२ .१ पररिार िनयाण 

२.१.१ खोप कार्यक्रम  

नेपाि सरकारको सबैिन्दा बलढ प्राथलमकतामा र सफि रिेको कार्यक्रम िो-रालष्टि र् खोप कार्यक्रम । खोप 

कार्यक्रमिे उले्लख्य रुपमा बाि मृतु्य दर घटाउन र लवलिन्न रोगिाई रोकथाम गनय सिर्ोग पुर्ायउने गदयछ । 

लििु र बाल्य अवस्थामा बािबालिकािरुिाई उमेर अनुसारका सबै खोपिरु सिी समर् र मात्रामा लदनु पदयछ 

। खोप कार्यक्रम एक प्रलतकारात्मक सेवा िएकोिे र्स कार्यक्रमको उपिक्लि जीवनको उत्तराधयमा पलन प्राप्त 

गनय सलकने हुनेिएकोिे र्स कार्यक्रमबाट तत्काि उपिक्लिको अपेिा गररदैन । िाि नेपािमा ११ रोग लबरुध 

७ प्रकारका खोपिरु उपिि छन् जसै्त लब.लस.लज, लड.लप.लट-िेब-लिब, पोलिर्ो, लप.लस.लि, एफ.आई. लप.लि, 

दादुरा/रुबेिा, जे इ र रोटा ।  

खोप कार्यक्रम अन्तरगत िन्चािन गररएका मुख्य लक्रर्ाकिापहरू 

खोप कार्यक्रमका मुख्य िुिकहरूको अवस्था 

र्स गाउँपालिकाको पलििो प्राथलमकतामा रिेको खोप कार्यक्रमको प्रगलत लववरण ति तालिकामा लदईएको 

छ ।  

तालिका 1 खोप कार्यक्रमको अवस्था 

िुिकहरू आ=ि. २०७५⁄७६ आ=ि. २०७६⁄७७ आ=ि. २०७७⁄७८ 

खोप कभरेज 

पुणयखोप पालिका घोषणा ePsf] % ePsf] % ePsf] % 

लब.लस.जी किरेज 128=1 91=6 136=0 

लड.पी.टी-िेब-लिब ३ किरेज 123=5 92=8 132=7 

पोलिर्ो ३ किरेज 119=3 90=7 86=4 

लप.लस.िी ३ किरेज 101=4 88=6 118=2 

एफ.आइ.लप.िी. २ किरेज 58=2 75=8 129=7 

जे.इ. किरेज 79=5 82=4 110 

दादुरा-रूबेिा २ किरेज  65=1 54=7 106=6 

लट.डी २ र २ + किरेज 77=1 58=5 103=7 

पुणयखोप किरेज 71=6 52 116=4 

डि पआउट दर 

लब.लस.जी र दादुरा-रूबेिा १ डरपआउट दर 16=3 –0=8 10=5 

लड.पी.टी-िेब-लिब १ र ३ डरपआउट दर –0=76 14=6 1=0 

दादुरा-रूबेिा १ र २ डरपआउट दर  36=4 44=0 12=5 

खोप खेर जाने दर  

लब.लस.जी 75=8 80=2 80=6 

लड.पी.टी-िेब-लिब 21=5 19=6 25=8 

जे.इ. 47=5 45=4 55=3 

पोलिर्ो 19=1 21=2 25=8 
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लप.लस.लि 15=3 40=8 30=6 

एफ.आइ.लप.लि. 28=3 30=2 48=2 

लट.डी 46=1 44=8 42=1 

 

खोप कभरेज अनुिार पालिकाको वगीकरर् 

 

मुख्य िुनौती तथा िमाधानका उपार्हरु 

मुख्य िमस्या /िुनौतीहरु 
िमाधानका िालग लक्रर्ाकिापहरू 

 

लजमे्मवारी 

पोलिर्ो ३ किरेज कम हुनु खोपके लनर्लमत ढुवानीको िालग पिि स्वास्थ्य िाखा प्रमुख 

खोपको खेरजाने दर बढी हुनु कोल्ड चेन सब सेन्टर स्थापनाको िालग 

पिि 

स्वास्थ्य िाखा प्रमुख । पालिका आलद 

 

२.१.२ पोषर् कार्यक्रम 

पोषण सेवा राष्टि  लनमायणको एक बलिर्ो आधार िो । मालनसको िारररीक तथा मानलसक लवकाि उसको 

बाल्यकाि मुख्य गरर गिायबस्था देक्लख २ बषय सम्मको पोषण अबस्थामा लनियर िने गदयछ । र्स उमेर समुिमा 

८०% िन्दा बलढ मक्लस्तस्कको लबकाि हुने गदयछ । नेपाि सरकारद्वारा पोषण कार्यक्रमिरु मुख्य गरर 

गिायबस्था र २ बषय मुलनका बािबालिकािरु केक्लन्द्रत कार्यक्रमिरु सन्चालित िएका छन जसिाई सुनौिा 

िजार लदन कार्यक्रम पलन िलनन्छ । 

र्स गाउँपालिकामा पोषण सुधारका िालग स्थालनर् ति स्तररर् बहुिेलत्रर् पोषण सुधार सलमलत गठन गरर 

लबलिन्न कार्यक्रमिरु सन्चािन गररएको छ । र्स गाउँपालिकामा लिघ्र कुपोषणको ब्यबस्थापनका िालग १ 

वटा बलिरंग उपचार केन्द्र समेत सन्चािन गररएको छ ।  

पोषर् कार्यक्रम अन्तरगत िन्चािन गररएका मुख्य लक्रर्ाकिापहरू : 
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पोषर् कार्यक्रमको अवस्था 

र्स गाउँपालिकाको िािको पोषण अबस्था तिको तालिकामा प्रसु्तत गररएको छ ।  

तालिका 2 पोषण कार्यक्रमको अवस्था 

 िुिकहरू आ=ि. 

२०७५⁄७६ 

आ=ि. 

२०७६⁄७७ 

आ=ि. 

२०७७⁄७८ 

कुपोषण ब्यबस्थापनका िालग अन्तरंग सेवा केन्द्र 1 1 1 

कम जन्म तौि िएका नवजात लििुको प्रलतित 8=5 6=6 9=9 

नर्ाँ तौि लिएका १ वषय मुलनका लििुिरुको प्रलतित 2=9 9=8 7=5 

नर्ाँ तौि लिएका १२ देक्लख २३ मलिनाका लििुिरुको प्रलतित 48=1 85=3 81=1 

जने्मको ६ मलिनासम्म स्तनपान गराएको बच्चािरूको प्रलतित 0 11=0 18=0 

गियवती अवस्थामा १८० लदन आइरन चक्की प्राप्त गरेका गियवती 

मलििािरुको प्रलतित 

51=8 72=2 81=4 

सुते्करी अवस्थामा लिटालमन ए प्राप्त गरेका मलििािरुको प्रलतित 216=7 88=5 137=9 

नर्ाँ तौि लिएका २ वषय मुलनका लििुिरु मधे्य अलत जोक्लखम 

अवस्थाका बािबालिकािरुको प्रलतित 

3=1 11=4 7=7 

बृलद अनुगमनमा २ वषय मुनीका लििुिरूको औषत  िेट  3=6 3=0 2=6 

३ साइकि (१८० लपस) बािलिटा पाउने ६ देक्लख २३ मलिनाको 

बािकालिकािरूको प्रलतित 

0 0=29 0 

पलििो चरणमा लिटालमन ए को आम लवतरणको किरेज 49=34 88=0 105=5 

दोस्रो चरणमा लिटालमन ए  को आम लवतरणको किरेज 38=64 117=0 103=5 

 

मुख्य िुनौती तथा िमाधानका उपार्हरु 

मुख्य िमस्या /िुनौतीहरु िमाधानका िालग लक्रर्ाकिापहरू लजमे्मवारी 

Exclusive breast feeding मा कलम मस्वासे तथा स्वास्थ्यकमीिरुबाट 

समुदार् स्तरमा प्रचार प्रसार अलद 

स्वास्थ्य संस्था तथा मस्वासे 

तौि अनुगमनमा कलम संस्थागत तथा गाँउघर लकक्लननकमा 

अनुगमन गने तथा लदन तोके्न 

स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकमी 

 

२.१.३ िमुदार्मा आधाररत निजात तथा िािरोगको एलककृत ब्यिस्थापन 

नेपािमा झाडापखािा लनर्न्त्रण कार्यक्रम (सन् १९८२ ) र लसघ्र स्वासप्रश्वास संक्रमण लनर्न्त्रण कार्यक्रम (सन् 

१९८७) बाि स्वास्थ्यका िालग सन्चािन  गररएका कार्यक्रम हुन् । तत्पश्चात ५ बषय मुलनका बािबलिकाको 

मृतु्यदरिाई कम गनय IMNCI कार्यक्रम, समुदार्मा आधाररत बािरोगको एलककृत ब्यबस्थापन, समुदार्मा 

आधाररत नबजात लििु स्यािार कार्यक्रम हुदै िाि समुदार्मा आधाररत नबजात लििु तथा बािरोगको 

एलककृत ब्यबस्थापन कार्यक्रम सन २०१४ देक्लख सन्चािन गररएको छ । र्स कार्यक्रमको मुख्य उदेश्य 

नबजात लििु तथा बाि मृतु्यदरको मुख्य कारक तत्वको रुपमा रिेका समस्यािरु जसै्त लनमोलनर्ा, 

झाडापखािा, दादुरा, मिेररर्ा तथा कुपोषणको ब्यबस्थापन गरर नबजात लििु तथा बाि मृतु्यदर कम गने 

िो । कार्यक्रम अन्तगयत सन्चािन गररएका मुख्य लक्रर्ाकिाप र उपिक्लििरु : 
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गाउँपालिकाको िािको समुदार्मा आधाररत नबजात लििु तथा बािरोग एलककृत व्यवस्थापनको लबवरण 

ति तालिकामा प्रसु्तत गररएको छ ।  

निजात लशशु तथा िािरोगको एलककृत लििरर् 

तालिका 3 नवजात लििु तथा बािरोगको एलककृत व्यवस्थापन सेवाको अवस्था 

िुिकहरू 
आ=ि. 

२०७५⁄७६ 
आ=ि. 

२०७६⁄७७ 
आ=ि. २०७७⁄७८ 

जन्मने लवलतकै्क नािी मिम िगाएका नवजात 

लििुिरूको प्रलतित 

90=8 97=9 93=0 

२ मलिना मुलनका लििुिरू मधे्य ब्याके्टररर्ाको 

गिीर संक्रमण िएका लििुिरूको प्रलतित 

29=4 20=7 12=1 

ब्याके्टररर्ाको गिीर संक्रमण िएका मधे्य 

जेन्टामाईलसन सुईद्वारा पूणय उपचार पाएकाको 

प्रलतित  

29=63 92=0 63=6 

श्वासप्रश्वास लबरामी दर (प्रलत िजार पाँच वषयमुलनका 

बािबालिकािरुमा) 

1054=5 1086=1 685=2 

लनमोलनर्ा लबरामीको दर (प्रलत िजार पाँच 

वषयमुलनका बािबालिकािरुमा) 

214=0 236=8 130=9 

लनमोलनर्ा तथा कडा लनमोलनर्ा िएका बच्चा मधे्य 

एन्टीवार्ोलटकवाट उपचार गनेको प्रलतित 

68=5 82=2 100=0 

झाडापखािाका लबरामी दर (प्रलत िजार पाँच वषय 

मुलनका बािबालिकािरुमा) 

987=9 902=7 626=3 

५ वषय मुलनका झाडापखािाका लबरामी मधे्य लजंक र 

पुनजयिीर् झोिबाट उपचार पाएकाको प्रलतित 

91=3 99=0 96=0 

जम्मा २ मलिना मुलनका लििुको जम्मा मृतु्य 0 2 8 -nsfGb| 4, 

lazfnf 1 / 

tf]nLh};L 3_ 

जम्मा २-५९ मलिना बािबालिकाको जम्मा मृतु्य 0 0 0 

 

मुख्य िुनौती तथा िमाधानका उपार्हरु 

मुख्य िमस्या /िुनौतीहरु िमाधानका िालग लक्रर्ाकिापहरू लजमे्मवारी 

नवलििु मृतु्य हुनु सेवाको गुणस्तर सुधारको िालग 

साझेदार संस्थासंग समन्वर् गरर सामग्री 

को व्यवस्थापन 

स्वास्थ्य िाखा, स्वास्थ्य संस्था 
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२.१.४ पररवार र्ोजना कार्यक्रम 

नेपाि सरकार द्वारा क्लस्वकृत कार्यक्रम तथा (गाउँपालिकाको लबलत्तर् समालनकरण तफय का कार्यक्रमिरु 

मधे्यको मित्वपुणय कार्यक्रम पररवार लनर्ोजन कार्यक्रम िाि पररवार लनर्ोजनका सेवािरु सबै िलित बगयमा 

समता मुिक तररकािे पहँुच र उपिोगमा वोृद्धी गनुय िो । िाि पररवार लनर्ोजन सेवािरु ( गाउँपालिका 

द्वारा सन्चािन गररएका सबै गाउँघर क्लिलनक, वडा स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीिरुमा उपिि छन् । र्स 

कार्यक्रम अन्तयगत पररवार लनर्ोजन सम्बक्लन्ध परामिय सेवा, उपचारात्मक सेवा, पे्रषण सेवा िगाएत पररवार 

लनर्ोजनका साधनिरु जसै्त लपल्स, लडपो, कन्डम िगार्तका साधनिरु लबतरण सेवािरु उपिि छन् । 

पररवार लनर्ोजनका साधनिरु जसै्त इििान्ट र आई.रू्.लस.लड (गाउँपालिका अन्तयगत रिेका स्वास्थ्य 

चौलकमािरुमा उपिि छन् ।  

कार्यक्रम अन्तरगत िन्चािन गररएका मुख्य लक्रर्ाकिापहरु : 

पररवार र्ोजना कार्यक्रमको अवस्था  

गाउपालिको पररवार लनर्ोजन सेवाको िािको अवस्था ति तालिकामा प्रशु्तत गररएको छ । 

तालिका 4 पररवार र्ोजना सेवाको अवस्था 

िुिकहरू आ=ि. २०७५⁄७६ आ=ि. २०७६⁄७७ आ=ि. २०७७⁄७८ 

नर्ाँ प्रर्ोगकताय – कन्डम -Qty/150) 79=8 87=7 122=5 

नर्ाँ प्रर्ोगकताय – लपल्स 30 47 66 

नर्ाँ प्रर्ोगकताय – लडपो 380 280 486 

नर्ाँ प्रर्ोगकताय – इििान्ट 107 181 142 

नर्ाँ प्रर्ोगकताय – आई.रू्.लस.लड 36 46 114 

नर्ाँ प्रर्ोगकताय – स्थार्ी साधन 0 17 0 

पररवार लनर्ोजन साधनको नर्ाँ प्रर्ोगदर 19=7 18=4 22=8 

पररवार लनर्ोजनको जम्मा प्रर्ोगदर 11=4 11=7 16=4 

 

मुख्य िुनौती तथा िमाधानका उपार्हरु 

मुख्य िमस्या /िुनौतीहरु िमाधानका िालग लक्रर्ाकिापहरू लजमे्मवारी 

स्थाइ तथा िामो समर्सम्म काम गने 

साधनको प्रर्ोगमा कलम 

सेवाग्रािीिाइ Counselling गने स्वास्थ्य संस्था 

 

२.१.५ िुरलित मातृत्व तथा निजात लशशु स्वास्थ्य 

र्स कार्यक्रमको मुख्य उदेश्य गिायवस्था र सुते्करी अबस्थाका कारण मलििामा हुने लबरामीपना, अपाङ्गता 

र मृतु्यदर कम गरर मलििािरुको र नबजात लििुिरुको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनु िो । सामान्यतर्ा नेपािमा 

मातृ मृतु्य मुख्य गरर सुते्करी अबस्थामा हुने रक्तश्राब, सुते्करीमा हुने लबिाक्तता, िामो सुते्करी बेथा िागु्न, 

सािनाि अड्लकनु आलद हुन । र्स अबस्थामा मृतु्य मुख्य गरर स्वास्थ्य संस्थामा लबरामी लिनका िालग लढिो 

लनणयर् गनुय, अस्पताि लढिा पुगु्न र अस्पताि पुगेर पलन समार्मा उपचार नपाउनु आलद कारणिे गदाय हुने 

गदयछ । र्ी र्स्ता समास्यािरुको समर्मा नै पलिचान गरर समर्मा नै उपचार सेवा पुर्ायउने वा परामिय गरर 

समस्या सामाधान गनय सकेमात्र मातृलििुको स्वास्थ्यमा ठुिो उपिक्लि िालसि गनय सलकन्छ ।  
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र्स गाउँपालिका अन्तयगत रिेका स्वास्थ्य चौलकमा पलन नेपाि सरकारद्वारा लनधायररत मापदण्ड बमोलजम २४ 

घने्ट प्रसुलत सेवाका िालग बलथयङ सेन्टर सन्चािन गररएको छ । उक्त बलथयङ्ग सेन्टरिरुबाट आधारिुत प्रसुलत 

सेवाका साथै पुवय प्रसुलत सेवा र सुते्करी पश्चातको सेवा प्रदान गररदै आएको छ जसिे गदाय सामान्य 

गिायवस्थाको जलटिताका कारण हुने मातृ मृतु्यदरिाई कम गरेको छ । 

कार्यक्रम अन्तरगत िन्चािन गररएका मुख्य लक्रर्ाकिापहरु : 

 

िुरलित मातृत्व कार्यक्रमको अिस्था 

गाउँपालिकाको िािको सुरलित मातृत्वको अबस्था ति तालिकामा प्रसु्तत गररएको छ । 

तालिका 5 सुरलित मातृत्व सेवाको अवस्था 

िुिकहरू आ=ि. 

२०७५⁄७६ 

आ=ि. 

२०७६⁄७७ 

आ=ि. 

२०७७⁄७८ 

िून्य िोम डेलििरी व8f संख्या 0 0 0 

प्रसुलत केन्द्रको संख्या 7 7 7 

BEONC– संख्या 1 1 1 

CEONC– संख्या 0 0 0 

सुरलित गियपात साइटिरूको संख्या १ २ २ 

कुनैपलन समर्मा पलििो पटक गियवलत जाँच सेवा लिएका गियवलत 

मलििािरुको प्रलतित 

109=9 118=1 142=9 

प्रोटोकि अनुसार पलििो पटक गियवलत जाँच सेवा लिएका गियवलत 

मलििािरुको प्रलतित 

83=8 95=7 113=8 

प्रोटोकि अनुसार ४ पटक गियवलत जाँच सेवा लिएका गियवलत 

मलििािरुको प्रलतित 

63=7 68=3 83=0 

दि प्रसुलतकलमयबाट सुते्करी सेवा पाएका मलििािरुको प्रलतित 72=5 56=1 68=5 

जलटि प्रसुलत सेवा पाएका सुते्करी मलििािरुको संख्या 2=9 3=5 6=8 

जन्मदा लनश्सालसएका नवजात लििुिरुको संख्या 3 3 26 

जन्मदा कमतौि िएका नवजात लििुिरुको प्रलतित 9=0 6=3 13=2 

संस्थागत प्रसुलत सेवाको प्रलतित 103=4 98=0 126=3 

मातृ मृत्यको समीिा गररएको र कार्य र्ोजनाको लवकास िएको सँख्या 0 0 1 

पेररनेटि मृत्यको समीिा गररएको र कार्य र्ोजनाको लवकास िएको 

सँख्या 

0 0 1 

जम्मा  CAC सेवा लिएका सेवाग्रालििरुको संख्या 0 0 0 

जम्मा  PAC सेवा लिएका सेवाग्रालििरुको संख्या 0 0 0 

प्रोटोकि अनुसार २४ घंटा लित्र प्रसुलत पश्चातको सेवा लिएको प्रलतित 101=1 98=0 126=3 

प्रोटोकि अनुसार ३ पटक प्रसुलत पश्चातको सेवा लिएको प्रलतित 87=2 96=2 103=9 

जम्मा मातृमृतु्य संख्या 0 0 1 
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जम्मा नबजात लििुमृतु्य दर 0 2 8 

संस्थागत सुते्करी िएका मलििािरुिे संस्थागत सुते्करी िए बापत 

प्रोत्सिान रकम प्राप्त गरेको प्रलतित 

0=66 121=5 112=0 

संस्थागत सुते्करी िएका मलििािरुिे प्रोटोकोि अनुसार ४ पटक 

गियजाँच गरे बापत प्रोत्सिान रकम प्राप्त गरेको प्रलतित 

0=39 116=4 110=2 

बलथयङ सेन्टरमा सुते्करी िए बापत न्यानो झोिा पाएका नवजात लििुको 

प्रलतित 

0 0 0 

 

मुख्य िुनौती तथा िमाधानका उपार्हरु 

मुख्य िमस्या /िुनौतीहरु िमाधानका िालग लक्रर्ाकिापहरू लजमे्मवारी 

दि प्रसुलतकमीबाट प्रसुलत हुने संख्यामा 

कलम 

स्वास्थ्यकमीिाइ तालिमको व्यवस्था 

तथा पिि 

पालिका स्वास्थ्य िाखा 

 

२.१.६ मलहिा स्वास्थ्य स्वरं्िेलवका कार्यक्रम 

सबैका िालग स्वास्थ्य िक्ष्य  पुरा गनयका िालग तर्ार गररएको प्राथलमक स्वास्थ्य सेवाका ४ वटा लसद्घान्त मधे्य 

एक िो सामुदालर्क सििालगता । समुदार्मा बलढ स्वास्थ्य समस्या हुने बगय र प्राथलमक स्वास्थ्य सेवाको 

लसद्घान्त िाई आधारमालन नेपािमा पलििो पटक मलििा स्वास्थ्य स्वर्म सेलबका कार्यक्रम लब.सं. २०४५ मा 

सुरु िएको लथर्ो । सबयप्रथम नेपािमा समुदार्को स्वास्थ्य सुधारको पररकल्पना गरर सन्चिन िएको र्ो 

कार्यक्रम लबश्वमा नै एउटा नमुना कार्यक्रमको रुपमा रिेको छ । मलििा स्वास्थ्य स्वर्म सेलबकािरु िाि 

स्वास्थ्यका आधारिुत स्ति हुन जसे्ल गदाय नेपाििे तर् गरेको सुरलित मातृत्व सम्बक्लन्धको सिश्रािी लबकाि 

िक्ष्य पुरा गरेको लथर्ो ।     

गाउँपालिकामा िाि जनसंख्याको आधारमा ५१ जना मलििा स्वास्थ्य स्वर्म सेलबकािरु रिेका छन । र्स 

गाउपालिका लित्र रिेक मलििा स्वास्थ्य स्वर्म सेलबकािरुिे नेपाि सरकारद्वारा जारर गररएको कार्यलबबरण 

अनुसार काम गने गदयछन । मलििा स्वास्थ्य स्वर्म सेलबकािरुिे नेपाि सरकार तथा गाँउपालिका द्वारा 

सन्चािन गरेका स्वास्थ्य कार्यक्रमिरुमा सिर्ोग गनुयका साथै कार्ायक्रमिरु जसै्त लिटालमन ए तथा जुकाको 

औषलध लबतरण, पररवार लनर्ोजनका साधानिरुको लबतरण, नवजात लििु तथा वािरोगको पलिचान गरर 

परामिय तथा पे्रषण सेवा, समुदार्को स्वास्थ्य स्थीलत पत्ता िगाई समर्मा नै स्वास्थ्य लििा प्रदान सेवा आलद 

सन्चािन गरर समुदार्को स्वास्थ्य सुधारमा अतुिलनर् र्ोगदान पुर्ायएका छन ।  

कार्यक्रम अन्तगयत िन्चािन गररएका मुख्य लक्रर्ाकिापहरु 

 

मलहिा स्वास्थ्य स्वरं्िेलिका कार्यक्रमको अवस्था 

गाउँपालिकामा मलििा स्वास्थ्य स्वरं् सेलवका कार्यक्रमको िािको बसु्तक्लस्थलत ति तालिकामा प्रसु्तत गररएको 

छ । 

 

तालिका 6 मलििा स्वास्थ्य स्वरं् सेलवका कार्यक्रमको अवस्था 
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िुिकहरू आ=ि. २०७५⁄७६ आ=ि. २०७६⁄७७ आ=ि. २०७७⁄७८ 

आमा समूिको बैठक संचािन प्रलतित 85=8 84=9 66=9 

मलििा स्वास्थ्य स्वरं् सेलवकािे प्रलत मलिना प्रदान गरेको 

सेवाग्रािीकोऔसत संख्या 

20=5 20=6 20=0 

 

२.१.७ गाउाँघर खिलनक कार्यक्रम 

नेपािका सबै िुगोिमा प्रार् मालनसिरुको बसोबास िएकोिे नेपािमा बसोबास गने  सबै मालनसिरुिाई 

स्वास्थ्य संस्था स्थार्ी रुपमा स्थापना गरर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गनय नसलकने िएको िे लब.सं. २०५१ म नर्ाँ 

अबधारणाको रुपमा स’रुवात गररएको कार्यक्रम िो – गाउँघर क्लिलनक कार्यक्रम । नेपािमा रिेका सबै 

समुदार्िाई स्वास्थ्यको पहँुचमा ल्याउनका िालग स्थापना गररएको िो । उक्त कार्यक्रमबाट िाि लबलिन्न 

प्रकारका सेवािरु प्रदान गररन्छ जसै्त प्राथलमक उपचार सेवा, पररवार लनर्ोजन सेवा, गियवलत सेवा जाँच सेवा, 

सुते्करी पश्चातको सेवा आलद ।  

गाउँपालिका िैगोलिक तवरिे लबकट पिालड िेत्र िएको हँुदा गाउँपालिकामा रिेका स्वास्थ्य चौलकिरु द्वारा 

(गाउँपालिकाको सबै िुगोिमा बसोबास गने समुदार्िाई आवश्यक आधारिुत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गनय 

नसलकने िएकोिे (गाउँपालिकाबाट सबै वडािरुमा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गररएको छ । वडा स्वास्थ्य 

केन्द्रद्वारा समेट्न नसलकने िेत्रिरुमा प्रते्यक मलिना गाँउघर क्लिलनक सन्चािन गररएको छ । 

स्वास्थ्य सेवािाइय समतामुिक बनाउन र स्वास्थ्य सेवाको पहँुच  पुर्ायउनका िालग र्स गाउँपालिकामा 

सन्चािन गररएका गाउँघर क्लिलनकिरुको उपिक्लि ति तालिकामा प्रसु्तत गररएको छ । 

तालिका 7 गाउँघर क्लिलनकबाट प्रदान गरयको सेवाको लववरण 

िुिकहरू आ=ि. 

२०७५⁄७६ 

आ=ि. 

२०७६⁄७७ 

आ=ि. 

२०७७⁄७८ 

गाउँघर क्लिलनक संचािन प्रलतित 94=3 70=8 81=9 

प्रते्यक गाउँघर क्लिलनकबाट सेवा लिएका सेवाग्रािीको औसत 

संख्या 

33=6 30=4 30=4 

 

२.२ महामारी तथा रोग तियन्त्रण 

कुष्ठरोग 

कुष्ठरोग परापूवयकाि देक्लखनै जनस्वास्थ्यको प्रमुख समस्याको रुपमा रिेको छ । र्स रोगको लवरुद्ध 

प्रिाविािी औषलधको िएतापलन लबरामीिरुिे रोग िुकाउने र समर्मै उपचारको िालग सिकय मा नआउने 

कारणिे गदाय र्ो रोग एउटा सामालजक चुनौतीका रुपमा रिी रिेकोछ । िाि र्ो रोग लनवारणको क्लस्थलतिाई 

लनरन्तरता लदनका िालग सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट लनिः िुल्क रुपमा एम.लड.टी. उपचार सेवाको साथ साथै 

चेतनामूिक कार्यक्रम समेत संचािन गररदै आएको छ । 

कुष्ठरोग रालष्टि र् रणनीलत २०७३–२०७७ मा लनम्न प्रकारका िक्ष्यिरु पररदृष्य गररएका छन्िः  
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• नेपािका सबै लजल्लािरुमा कुष्ठरोगको प्रकोप  दर (Prevalence Rate) प्रलत १० िजार जनसंख्यामा 

१ िन्दा कम गने । 

• कुष्ठरोगको नर्ाँ लबरामीिरु मधे्य बच्चा (० देक्लख १४ वषय) िरुमा असमथयताको ति २ (Grade II 

disability) िाई िून्य बनाउने । 

• सबै लनदान िएका कुष्ठरोगका लबरामीिरुमा ति २ असमथयता (Grade II disability) िाई प्रलत १० 

िाख जनसंख्यामा १ िन्दा कम गने । कुष्ठरोग प्रिालवतिरुिाई िेदिाव हुने प्रकारको कानूनी 

प्रावधानिरुिाई िून्य बनाउने । 

कुष्ठरोग िम्बखि िन्चािन भएका लक्रर्ाकिापहरुुः   

कार्यक्रम अन्तरगत सन्चािन गररएका मुख्य लक्रर्ाकिाप र उपिक्लििरु : 

• कुष्ठरोगका लबरामीिरूिाइय उपचार सेवा 

• संकास्पद लबरामीको पलिचानको िालग माइयक्रोस्कोलपक सेन्टरमा पे्रषण सेवा 

• कुष्ठरोग सम्बक्लन्ध चौमालसक, अधयवालषयक तथा वालषयक सलमिा गोलष्ठको आर्ोजना 

• लनर्लमत अनुगमन तथा सुपररवेिण 

 

कुष्ठरोगको वतयमान अवस्थाको लवशे्लषर्ुः   

तालिका 8 कुष्ठरोगको अबस्था 

िुिकहरू आ=ि. २०७५⁄७६ आ=ि. २०७६⁄७७ आ=ि. २०७७⁄७८ 

कुष्ठरोगको रोग प्रकोप दर (प्रलत १०००० मा) 0=48 0 0=47 

कुष्ठरोगको गे्रड २ असमथयता दर 0 0 0 

 

िर्रोग 

िर्रोग लवश्वकै प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा रिेको छ । नेपािको कूि जनसंख्याको झणै्ड ४५ 

प्रलतित मालनसिरु र्स रोगबाट संक्रलमत छन्  जसमधे्य ६० प्रलतित आलथयक दृलष्टकोणिे उत्पादनिीि 

उमेरका मालनसिरु रिेका हुन्छन् । नेपािमा प्रलतवषय ४०००० नर्ाँ िर्रोगीका लबरामीिरु देक्लखन्छन् जसमधे्य 

२०००० खकार पोजेलटि हुन्छन् । ५००० देक्लख ७००० सम्म बषेनी र्स रोगबाट मृतु्य हुने गरेको पाईन्छ । 

त्यसैिे र्स कार्यक्रमिाई नेपाि सरकारिे रालष्टि र् प्राथलमकता प्राप्त कार्यक्रमको रुपमा लिएको छ । र्सको 

प्रिावकारी उपचार र लनर्न्त्रणको िालग नेपािमा सन् १९९६ देक्लख डट्स लवलध द्वारा उपचार कार्यक्रम 

संचािन गररएको छ । िर्रोगको उपचारको िालग प्रर्ोगिािा सुलवधा िएको स्थानिाई रोग लनदान केन्द्र 

तथा सबै स्वास्थ्य चौकीिरुिाई डट्स उपचार केन्दको रुपमा संचािन गररदै आएको छ । 

लवश्व स्वास्थ्य सङ्गठनिे िर्रोगमुक्त  लवश्व बनाउने पररकल्पना (Vision)  अनुसार सन् २०१६ देक्लख २०५० का 

िालग "The END TB Strategy" सावयजलनक गरेको छ । र्स रणनीलतिाई आत्मसात् गदै रालष्टि र् िर्रोग 

कार्यक्रमिे  लनम्नानुसारको पररकल्पना तथा िक्ष्यिरू लनधायरणको गररएको छ। 
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पररकल्पनाुः  सन् २०५० सम्ममा िर्रोगको मिामारी अन्त्य गने (To end tuberculosis epidemic by 

2050) । साथै सन् २०५० सम्म नर्ाँ िर्रोगका लबरामी दर १ जना प्रलत १० िाख िन्दा कममा झाने । 

आवलधक िक्ष्युः  सन् २०१५ को तुिनामा सन् २०२१ सम्ममा िर्रोगबाट प्रिालवत नर्ाँ लबरामीको सङ्ख्या 

२० प्रलतितिे कम गने । अथायत लबरामी पत्ता िगाउने (Case notification) को सङ्ख्या सन् २०१६ को 

जुिाई देक्लख सन् २०२१ को जुिाई सम्ममा कूि सङ्ख्या २० िजार नर्ाँ िर्रोगका लबरामी पत्ता िगाउने । 

िर्रोगका कारणबाट हुने लबरामी दर कम गने र मृतरु् िने दर िून्य गने। 

िर्रोग िम्बखि िन्चािन भएका मुख्य कृर्ाकिापहरू 

• स्वास्थ्य चौकीमा माइयक्रोस्कोलपक केन्द्र सन्चािन 

• पालिकाका सबै स्वास्थ्य चौकीिरूमा DOTS केन्द्र सन्चािन 

• िर्रोग सम्बक्लन्ध चौमालसक, अधयवालषयक तथा वालषयक सलमिा गोलष्ठको आर्ोजना 

• लनर्लमत अनुगमन तथा सुपररवेिण 

 

िर्रोग कार्यक्रमको वतयमान अवस्थाको लवशे्लषर्ुः   

तालिका 9 िर्रोगको बतयमान अबस्था 

िुिकहरू आ=ि. २०७५⁄७६ आ=ि. २०७६⁄७७ आ=ि. २०७७⁄७८ 

िर्रोगी लबरामी पत्ता िागेको दर (सबै) 101=2 47=5 79=7 

िर्रोगको उपचार सफिता दर 91=7 100=0 90=0 

 

मुख्य िुनौती तथा िमाधानका उपार्हरु 

मुख्य िमस्या /िुनौतीहरु िमाधानका िालग लक्रर्ाकिापहरू लजमे्मवारी 

उपचार सफितामा कलम औषधीको उपििताको सुलनलश्चतता 

तथा लबरामीको लनगरानी 

स्वास्थ्य संस्था तथा पालिका स्वास्थ्य 

िाखा 

 

एि.आई.लभ.एड्ि तथा र्ौनरोग 

नेपािमा सन् १९८८ मा पलििो केि देक्लखए पलछ एचआईिी िाई पलन जनस्वास्थ्यको समस्याको रुपमा लिई 

र्स कार्यक्रम िागु गररएको िो । िाि नेपािमा एचआईिी केक्लन्द्रकृत मिामारी (Concentrated Epidemic) 

को रुपमा रिेको छ । लविेष गरी नेपािमा ८० प्रलतित िन्दा बढी एचआईिीको संक्रमण  असुरलित र्ौन 

सिकय को माध्यमबाट सने गरेको पाईएको छ । त्यसैगरी सुईद्वारा िागु पदाथय लिनेिरु, र्ौन कमी मलििािरु, 

पुरुष समलिंगीिरु उच्च जोक्लखमको समूिमा रिेका छन् िने आप्रवासी कामदारिरु, र र्ौनकमी मलििाका 

ग्रािकिरु पलन बढी जोक्लखमको रुपमा रिेका र ती वाट अन्य मालनसिरुमा एचआईिी को संक्रमण फैलिने 

गरेको हुदाँ उनीिरु सेतु (Bridge) को रुपमा काम गरर रिेका छन् । सन् २०१६ को तथ्यांक अनुसार  नेपािमा 

एचआईिीको Prevalence rate ०.१७ प्रलतित रिेको छ ।  

 

िक्ष्युः  एचआईिी रोकथाम, उपचार, िेरचाि र सिर्ोगमा सवयव्यापी पहँुच पु¥र्ाउने । 
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उदे्दश्युः   

• मुख्य समूििरु ९० प्रलतितको पलिचान, लसफाररस तथा पररिण गने ।  

• एचआईिी िएको लनदान िएका ९० प्रलतित व्यक्लक्तिरुको उपचार गने ।  

• एचआईिी  लनदान िएका मधे्य ९० प्रलतित व्यक्लक्तिरुिाई एक्लन्ट रेटि ोिाईरि लनरन्तर उपचारमा 

राखे्न ।  

• आमाबाट बच्चामा हुने संक्रमणको लनवारण गने र आमािरुिाई जीलवत तथा स्वस्थ राखे्न।  

• जन्मजात लसफलिस उनू्मिन गने ।  

• नर्ाँ एचआईिी संक्रमणमा ७५ प्रलतितिे कमी ल्याउने । 

 

एि.आई.लभ.एड्ि िने माध्यामहरु िाई नू्यलनकरर् गनय िन्चािन भएका मुख्य कृर्ाकिापहरू: 

• सबै गियवलत सेवा लिने मलििािरूिाइय लनिः िुल्क एच.आइय.लि. जाँच सेवा 

• स्वास्थ्य चौकीमा सबै िंकास्पद लबरामीिाइय लनिः िुल्क एच.आइय.लि. जाँच सेवा 

• सबै स्वास्थ्य चौकीमा लनिः िुल्क उपचार सेवा 

• स्वास्थ्य लििा तथा परामिय सेवा 

• एच.आइय.लि./एड्स तथा र्ौनरोग सम्बक्लन्ध तालिम सन्चािन 

• लनर्लमत अनुगमन तथा सुपररवेिण 

 

एि.आई.लभ.एड्ि तथा र्ौनरोगको वतयमान अवस्थाको लवशे्लषर्ुः  

तालिका 10 एच.आई.लि एड्स तथा र्ौनरोगको अबस्था 

िुिकहरू आ=ि. 

२०७४⁄७५ 

आ=ि. 

२०७५⁄७६ 

आ=ि. 

२०७६⁄७७ 

जम्मा समुदार्मा आधाररत PMTCT  केन्द्र 7 7 7 

PMTCT केन्द्रबाट सेवा लिएका जम्मा गियवलत मलििािरुको संख्या 848 651 718 

PMTCT +ve गियवलत मलििािरुको संख्या 0 0 0 

जम्मा एच.आई.लि लबरामीको संख्या 0 0 0 

जम्मा र्ौनरोग जाँच गररएको संख्या 0 0 0 

जम्मा सामुदालर्क स्यािार केन्द्रको संख्या   0 0 0 

जम्मा ART केन्द्र संख्या   0 0 0 

ART मा आवद्ध िएको सेवाग्रािीिरुको जम्मा संख्या 0 0 0 

AIDS बाट मृतु्य िएकाको जम्मा संख्या 0 0 0 
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कोलभड—१९ 

नोवेि कोरोना िाइरस प्रजालत, िाइरसिरुको एउटा ठूिो पररवार मध्यको एक सदस्य िो । र्सको 

संक्रमणबाट हुने रोग िाई कोलिड-१९ िलनन्छ, जसमा सामान्य ज्वरो, खोकी, श्वासप्रश्वासमा कलठनाई देक्लख 

अत्यन््त गक्लिर िारीररक समस्या उत्पन्न िइ रोगीको मतु्य समेत हुन सक्दछ । र्ो रोग लमलत २०७६ पौष १५ 

(३१ लडसेम्बर २०१९) मा पलििो पटक लचनको हुबेई प्रान्तको वुिान ििरमा देक्लखएको लथर्ो जसिाई २०७६ 

पौष २४ (२०२० जनवरी ०९) गते लबश्व स्वास्थ्य संगठनिे वुिानका लबरामीिरुमा नर्ाँ कोरोना िाइरस िेलटएको 

िनै्द त्यसिाई Novel Coronavirus 2019-nCoV िलन घोषणा गरेको लथर्ो िने २०७६ माघ १६ गते (३० 

जनवरी २०२०) मा लबश्व स्वास्थ्य संगठनिे Public Health Emergency of International Concern र 

२०७६ फाल्गनु २८ (११ माचय २०२०) गते कोरोना िाइरसको प्रकोपिाई पेने्डलमक (लबश्वब्यापी मिामारी) िलन 

घोषणा गरेको लथर्ो । नेपािमा २०७६ माघ ९ गते (२३ जनवरी २०२०) पलििो कोलिड-१९ को रोगी पत्ता 

िागेको लथर्ो जो लचनको हुबेइय प्रान्तबाट आएका लथए । 

कोलभड—१९ रोग िम्बिी गररएका मुख्य मुख्य कृर्ाकिापहरू 

कोलभड—१९ रोगको वतयमान अवस्थाको लवशे्लषर्ुः  

तालिका 11 कोलिड—१९ रोगको अवस्था 

ljj/0f आ=ि. 

२०७५⁄७६ 

आ=ि. 

२०७६⁄७७ 

;+rfng ul/Psf Sjf/]G6fO{g s]Gb|x?sf] ;+Vof 28 0 

;+rfng ul/Psf Sjf/]G6fO{g s]Gb|x?df hDdf a]8x?sf] ;+Vof 1401 0 

;+rfng ul/Psf cfO{;f]n];g s]Gb|x?sf] ;+Vof 1 1 

;+rfng ul/Psf cfO{;f]n];g s]Gb|x?df pknAw a]8 ;+Vof 25 15 

hDdf RDT lalw af6 sf]/f]gf kl/If0f ul/Psf] ;+\Vof 1485 0 

hDdf RDT lalw af6 sf]/f]gf kl/If0f ul/Psf] ;+\Vof dWo] RDT 
Positive cfPsf ;+Vof 

42 
0 

hDdf PCR  sf] nflu gd'gf :jfa ;+sng ul/Psf] ;+Vof 469 0 

hDdf sf]le8 ;+qmldtx?sf] ;+Vof 31 55 

hDdf sf]le8 ;+qmldtx?sf] ;+Vof   -dlxnf_ 3 21 

hDdf sf]le8 ;+qmldtx?sf] ;+Vof    -k'?if_ 28 34 

hDdf sf]le8 ;+qmldtx? dWo] lgsf] ePsfx?sf] ;+Vof   -dlxnf_ 3 21 

hDdf sf]le8 ;+qmldtx? dWo] lgsf] ePsfx?sf] ;+Vof   -k'?if_ 28 33 

hDdf d[To" ;+Vof 0 1 
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Sjf/]G6fO{g Aoa:yfkg M  

ut cf=a= df g]kfnsf cGo :yfg, ef/t tyf t];|f] d'n'saf6 cfPsf gful/sx?sf] ljz]if lgu/fgLdf 

sf]le8 eP gePsf] kl/If0f tyf klxrfg ug{sf nfuL s'n hDdf @* j6f Sjf/]G6fO{g s]Gb|x? 

lgdf{0f tyf Aoa:yfkg u/L ;~rfngdf NofPsf lyof}+ . 

@)&^.!@.!^ b]vL @)&&.&.!* ;Dd s'n M !$)! hgf 

@)&& sflt{s !( b]lv @)&* c;f]h $ ;Dd Sjf/]G6fO{g ;+rfng gul/Psf] . 

 

cfO{;f]n];g Aoa:yfkg M 

sf]/f]gf kl/If0fsf] nflu k|of]udf NofO{Psf] Antigen Test lalwaf6 sf/f]gf ;+qmd0f k'li6 ePsf 

gful/sx?nfO{ plrt Aoa:yfkgsf nfuL nsfGb| k|f=:jf= s]=, df cfO{;f]n];g :yn Aoa:yfkg u/L 

;~rfngdf NofPsf lyof}+ .  ;fdflhs ljsf; dGqfnosf] cfly{s ;xof]udf cfO{;f]n];g ;+rfngsf 

nflu cf}ifwL tyf :jf:YosdL{ / 8fS6/ s/f/df lgo'lQm u/L ;]jf ;'rf? ul/of] . 

@)&&.!.@$ b]vL @)&*.)#.#! ;Dd s'n Antigen Test lalwaf6 %% hgf  -dlxnf @! hgf / 

k'?if #$ hgf_ df sf/f]gf ;+qmd0f k'li6 ePsf] 5 . cfO{;f]n];g ejg lgdf{0fsf] sfo{ ;+rfngdf 

/x]sf] / rfn' cf=a=df ejg lgdf{0f ;DkGg x'g]5 .   

cfk'lt{ Aoa:yfkg M 

cfO;f]n];g Aoj:yfkgsf] nflu cfjZos| :jf:Yo ;fu|Lx? 7f6LsfFw uf=kf=af6 vl/b tyf :jf:Yo 

;]jf sfof{no b}n]v, ;fdflhs ljsf; dGqfno, ;'v]{t;+u ;dGjo u/L Aoj:yfkg ul/of] . 

dfgj >f]t Aoa:yfkg M 

g]kfndf ns8fpg z'? eP b]vL :jf:Yo ;+:yfx?df sfof{/t -labfdf a;]sf afx]s_ sd{rf/Lx?nfO{ 

;DaGwLt sfo{If]qx?df kl/rfng ul/of] / kflnsdf Case  Investigation and Contact Tracing 
l6d u7g tyf kl/rfng u/L sf]le8 lgoGq0fdf cfjZos sfd sf/af{xL ;DkGg ul/of] . 

hgr]tgf sfo{qmd M 

• lhNnf, k|b]z tyf ;+3 dfkm{t ;do ;dodf k|fKt ;'rgf tyf lgb]{zgx?sf] kfngfsf nfuL 

kflnsf :tl/o sf]le8 lgoGq0f tyf Aoa:yfkg ;ldlt / ;/f]sf/jfnfx? ;+u a}7s tyf 

cGt{/lqmof ul/of] . 

• cfO{;f]n];gdf a;]sf gful/sx?;+u k|To]If e]63f6, s'/fsfgL / sf]le8 lgoGq0fdf eP u/]sf 

lqmofsnfk / cfjZos ;xof]u / sfo{sf af/]df 5nkmn ul/of] . 

• kf]:6/ kDk]n]6, /]l8of] ;+Gb]zx? tyf dlxnf :jf:Yo :jod\ ;]ljsfx? / :yfgLo hgk|ltlgwL 

dfkm{t ;'rgf k|jfx tyf ;/;kmfO{ ;DaGwL ;fdfu|Lx? ljt/0f tyf ;r]tgfd'ns 3/b}nf] 

cleofg ;~rfng ul/of] . 
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kflnsf :t/df ljleGg r/0fdf ;+rflnt sf]le8 !( lj?4sf] vf]k cleoofgsf] ljj/0f 

Vff]ksf] k|sf/ k|fKt 8f]h k'?if dlxnf hDdf 

sf]lel;N8 2370 1173 1109 2282 

e]/f];]n 3364 1594 1768 3362 

Hff]g;]g 953 394 559 953 

hDdf 5734 2767 2877 5644 

 

२.३ िसिे रोग  
निने रोगुः  नसने रोगिरु जसमा मुख्यतिः  हृदर्रोग, क्यान्सर, मधुमेि र लदघयकालिन स्वासप्रस्वास सम्बक्लन्ध 

रोगिरु मृतु्यको कारकतत्व देक्लखन्छ । सन् २०१६ मा एक अप्रत्यि अनुमान अनुसार वालषयक १२७ िजार 

व्यक्लक्तिरुको मृतु्य र्स्ता नसने खािका रोगबाट िएको लथर्ो जसिे कुि मृतु्यको ६६ प्रलतित लिस्सा 

ओगटेको लथर्ो । केिी वषय देक्लख नेपािमा नसने रोगको बोझ बढी रिेको पररक्लस्थलतमा र्सको लनर्न्त्रण तथा 

रोकथामका कदमिरु चानन आवश्यक देक्लखन्छ । 

निने रोग िम्बिी मुख्य कृर्ाकिापहरू 

निने रोगहरुको वतयमान अवस्थाको लवशे्लषर्ुः  

तालिका 12 नसने रोगको अवस्था 

िुिांक 

 

२०७७।०७८ 

जम्मा 

उच्च रक्तचापको सेवा लिएकाको संख्या ७१ 

लस.ओ.लप.डी. को सेवा लिएकाको संख्या ४९ 

क्यान्सर रोगको सेवा लिएकाको संख्या ० 

मधुमेि रोगको सेवा लिएकाको संख्या ० 

 

२.४ रोग तिगरािी तथा अिुन्त्धाि  
लवलिन्न संक्रामक रोगिरुको प्रकोप, मिामारी र मिामारीका कारण हुने असरको पुवायनुमान, अविोकन र 

नू्यलनकरण गनुय लनर्मलत रुपमा जानकारीिरु एकलत्रत गरर तथ्यांक लवशे्लषण गरर तुरुन्त प्रलतकार्य गने पद्धलत 

नै रोग लनगरानी िो । रोग लनगरानी तथा अनुन्धान मिामारी तथा अनुसन्धान मिािाखाको एउटा मित्वपूणय 

लजमे्मवारी िो जसिे लवलिन्न प्रकारका सरुवा रोगिरुको लनर्लमत रुपमा लनगरानी गने गदयछ । लनगरानीमा 

रिेका रोगिरु र्सप्रकार रिेका छन् : 
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१. कोलिड १९  

२.  औिो रोग 

३.  कािाजार रोग 

४.  डेंगु 

५.  िैजा 

६.  सारी (SARI-Severe Acute Respiratory Infection) 

७.  ए.जी.ई (Acute Gastroenteroritis) 

 

उले्लक्लखत रोगिरु िगार्त अन्य मिामारी जन्य रोगिरुको लनगरानी गनयका िागी नेपािमा सन् १९९७ देक्लख 

लवलिन्न स्वास्थ्य संस्थािरुिाई EWARS sentinel sites िरु तोलक लनर्लमत रुपमा प्रलतवेदन गने गररआइएको 

छ । जसिाई लजरो प्रलतवेदन (Zero Reporting) पलन िलनन्छ।  

र्स गाँउपालिकामा रिेका लजरो प्रलतवेदन (Zero Reporting) गने स्वास्थ्य संस्थािरु र्स प्रकार रिेका छन्िः  

• िकान्द्र प्राथलमक स्वास्थ्य केनद्र 

 

लनगरानीमा रहेका रोगहरुको वतयमान अवस्थाको लवशे्लषर् 

तालिका 13 लनगरानीमा रिेका रोगिरुको गत ३ वषयको अवस्था 

िुिकहरू आ=ि. 

२०७५⁄७६ 

आ=ि. 

२०७६⁄७७ 

आ=ि. 

२०७७⁄७८ 

कोलिड १९  ८६ जना 

औिो रोग ० ० ० 

कािाजार रोग ० ० ० 

डेंगु ० ० ० 

िैजा ० ० ० 

सारी (SARI-Severe Acute Respiratory Infection) ० ० ० 

ए.जी.ई (Acute Gastroenteroritis) ० ० ० 

 

२.५ उपचरात्मि सेिा 
उपिरात्मक िेवाको जानकारी  

आधारिूत मानव अलधकारको रूपमा सवै नागररकिरुिाई स्वास्थ्यको अलधकार सुलनलश्चत गनय गुणस्तरीर् 

स्वास्थ्य सेवामा सवैको पहँुच बृक्लद्ध गरी स्वास्थ्य सेवा उपिव्ध गराउन  र्स गाँउपािीकामा प्राथलमक तिमा 

आधारिूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, प्राथलमक स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पताििरु संचािन रिेका छन् । 

त्यसका साथै सामुदालर्क स्वास्थ्य ईकाई  तथा ििरी स्वास्थ्य केन्द्र  तथा गाउँघर लकक्लननकको माध्यमबाट 

समुदार् स्तरमा समेत लबरामीिरुको रोग लनदान, उपचार तथा पे्रषण कार्य िै रिेको छ । आम 

नागररकिरुिाई गुणस्तरीर् स्वास्थ्य सेवाको उपििता एवं पँहुच बढाउन र्ो पािीका कलटबद्ध छ । 

पािीकािे सबै उपचारात्मक स्वास्थ्य लवधािाई अलत मित्वकासाथ अगाडी बढाईरिेको छ । जसको मुख्य 
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उदे्दश्य मालनसिरुको लबरामी हुने दर कम गने, रोगबाट हुने मृतु्य  दर कम गनय, पे्रषण प्रणािीिाई प्रर्ोग एवं 

सुक्लद्धलढकरण गदै िैजानु का साथै लवलिन्न रोगिरुको लनर्न्त्रण र रोकथाम गने िो । 

उपचरात्मक सेवा सुधारका िालग गररएका मुख्य कार्यक्रम र उपििीिरूिः  

क) सिूणय स्वास्थ्य संस्थािरुबाट बलिरंग सेवा, अन्तरंग सेवा, अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा िगार्त अन्य 

उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरीएको  

ख) लवलिन्न वाडयिरुमा स्वास्थ्य लिलवर माफय त स्वास्थ्य सेवा प्रवाि   

ग) िौलतक सुलवधा लवस्तार, पुनय लनमायण तथा ममयत 

घ) स्वास्थ्य संस्थािरुको जनसक्लक्त व्यवस्थापन 

ङ) उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाि लवस्तार तथा सुदृढीकरण 

छ) स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक औजार, उपकरण र औषधी व्यवस्थापन 

ज) स्वास्थ्य संस्था संचािन तथा व्यवस्थापन सलमलत गठन तथा पररचािन   

झ) अस्पताि तथा स्वास्थ्य संस्थाको फोिोर मैिा व्यवस्थापन, लवधु्यत, खानेपानी तथा ढि लनकासको 

व्यवस्थापन 

 

क. िलहरंग तथा अकखिक िेवा 

र्स पािीका अन्तरगतका स्वास्थ्य संस्थािरुबाट दैलनक रुपमा लनरन्तर बलिरंग तथा आकक्लिक स्वास्थ्य सेवा 

संचािनमा रिेको छ र्स आ.व.मा जम्मा ११२२९ जना लबरामी (नर्ाँ) िाई  र्ो सेवा प्रदान गररएको छ । जुन  

कूि जन संख्याको  ५२.६४ प्रलतित िो । जसमधे्य मलििा  ६४९५ र पुरुष ४७३४ रिेका छन् । 

िलहरंग िेवा िम्बिी िुिांकको अवस्था 
 

तालिका 14 बलिरंग सेवा सम्बन्धी सुचांकको अवस्था 

िुिकहरू आ=ि. 

२०७४⁄७५ 

आ=ि. 

२०७५⁄७६ 

आ=ि. 

२०७६⁄७७ 

जम्मा सेवाग्रािी मधे्य नर्ाँ सेवाग्रािीको प्रलतित 72=5 71=3 52=6 

नर्ाँ सेवाग्रािी मधे्य मलििा सेवाग्रािीको प्रलतित 56=3 57=5 57=8 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

िलहराँग िेवािाट िेवा लिएका नर्ााँ लिरामीहरु मध्यको जालतगत लववरर् 

 

जालतगत लववरर् आ=ि. २०७४⁄७५ 

दलित 36=8 

जनजालत 2=9 

मधेसी 0=0 

मुक्लस्लम 0=3 

ब्रािमण।िेत्री 35=3 

अन्य 24=7 

 

माथीको तालिकाको लवशे्लषण गदाय जम्मा नर्ाँ लबरामी मध्य कररब ५७ प्रलतित मलििािरुिे स्वास्थ्य सेवाके 

उपिोग गरेको पाइएको छ िने जालतगत आधारमा िेदाय पलन सबै जालतिे समान रुपमा सेवाको पहँुचमा 

रिेको पाइन्छ । जवकी जनजालतको जनसंख्या कम िएको हँुदा सेवा लिने पलन कम रिेको बुझ्न सलकन्छ । 

 

प्रमुख १० रोगहरू (२०७७/७८) 

र्स पािीकाको पलििो दि रोगको गत आ.व. को  अवस्थािाइय लवशे्लषण गररएको छ । आ ब २०७७/७८ 

मा  Other Disease and morbidity- PUO रोग पलििो नम्वरमा लथर्ो िने दोस्रोमा Diarrhoea cases र 

तेस्रो नम्बरमा  Upper Respiratory Tract Infection (URTI) परेको छ। र्स आलथयक वषयको Top Ten  

रोगको अवस्थाको लवसृ्तत लववरण तिको तालिकामा लदइयएको छ ।  

तालिका 15 प्रमुख १० रोगिरू 

रोगको नाम आ=ि. 

२०७४⁄७५ 
1. OPD-Morbidity-Other Diseases & Injuries-PUO 1796 

2. Outpatient Morbidity-Communicable-Water/Food Borne-Presumed Non-Infectious  
Diarrhoea Cases 

779 

3. Outpatient Morbidity-Other Infected Diseases-Upper Respiratory Tract Infection 
(URTI) Cases 

751 

4. OPD-Morbidity-Other Diseases & Injuries-Headache 736 

5. Outpatient Morbidity-Other Infected Diseases-ARI/Lower Respiratory Tract 
Infection (LRTI) Cases 

660 

6. OPD-Morbidity-Surgical Problems-Not mentioned Above & Other 579 

7. OPD-Morbidity-Other Diseases & Injuries-Gastritis (APD) 433 

8. OPD-Morbidity-Cardiovascular & Respiratory Related Problems-Bronchial Asthma 417 

9. Outpatient Morbidity-ENT Infection-Acute Tonsilitis Cases 360 

10. OPD-Morbidity-Orthopaedic Problems-Falls/Injuries/Fractures 305 

  



 

35 
 

खण्ि ३: अन्त्य िाययक्रम 

३.१ सामाल्िि सुरक्षा िाययक्रम 

 

३.१.१ लवपन्न नागररक औषलध उपिार कार्यक्रम  

गाउँ।नगरपालिकािे लवपन्न नागररकिरुिाई औषलध उपचार वापत आलथयक सिार्ता पु¥र्ाउने अलिप्रार्िे 

लवपन्न नागररक औषलध उपचार कोष लनयदेलिका २०७५ बमोलजम लवलिन्न ८ प्रकारका कडा रोगको उपचार 

सहुलिर्त प्रदान गदै आईरिेको छ । र्ो सेवाको िालग लवपन्न नागररकिे लनयदेलिकाको अनुसुची २ बमोलजम 

स्थाई वसोवास रिेको वडा कार्ायिर्मा लनवेदन लदई लसफाररस लिनु पने व्यवस्था छ । 

आ.ि. २०७६/७७ मा लवलभन्न रोगको िालग उपिार िहुलिर्त प्रदान गररएको लववरर्ुः  
 

तालिका 16 आ.ब. २०७७/७८ मा लवलिन्न रोगको िालग उपचार सहुलिर्त प्रदान गररएको लववरण 

लववरर् मलहिा पुरूष जम्मा 

मुटुरोग 0 0 0 

लकड्नी 1 0 1 

क्यान्सर 2 1 3 

टाउकोको घाउ 0 0 0 

स्पाइनिको घाउ 0 1 1 

अल्जाइमर 0 0 0 

पारलकन्सन 0 0 0 

लसकेि सेि एलनलमर्ा 0 0 0 

 3 2 5 

 

३.२ मािि स्रोत व्यिस्थापि 

जनिक्ती उपिब्धताको लववरर् 

तालिका 17 स्थालनर् ति अन्तरगतका स्वास्थ्य संस्थािरूमा कार्यरत कमयचारीिरूको क्लस्थलत 

पद स्वीकृत दरवन्दी 

िंख्या 

पदपूलतय कार्यरत 

स्थार्ी करार (िरकारी) करार (स्थालनर् श्रोत) 

मेलडकि अलधकृत १ ० ० ० १ 

िे .ई (छैठौ)ं ४ ० ० ० ० 

िे .ई (पाँचौ)ं ३ २ २ ० ० 

िे .ई (चौथो) ५ ७ ७ ० ७ 

नलसयङ्ग (छैठौ)ं १ १ १ ० ० 

नलसयङ्ग (पाँचौ) १ ० ० ० ० 

नलसयङ्ग (चौथो) ७ ४ ४ ० १२ 

ल्या. टे/ल्या.अ  १ ० ० ० २ 

आरु्वेद/कलवराज ० ० ० ० ० 

का.स. ५ ० ० ० १० 

जम्मा २८ १४ १४ ० ३२ 
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तालिमको अवस्था 

तालिका 18 तालिम सम्बन्धी लववरण 

क्षमता अभििधृधिा बिषयहरू 

अिस्था 

ताशलम पाउिु पिे 
संख्या 

ताशलम पाएका 
ताशलम पाउि 
बााँकी 

IUCD १७ १ १६ 

Implant १७ १ १६ 

SBA १७ ६ ११ 

HMIS ३० ६ २४ 

DHIS2 ८ ३ ५ 

Logistics Management ८ १ ७ 

IMNCI ३० ७ २३ 

Malaria Management ३० २ २८ 

ASRH counseling Training ७ ० ७ 

Mid-Level Practicum ८ ० ८ 

Tuberculosis Modular Training ३० ५ २५ 

PMTCT ३० ५ २५ 

IYCF ० ० ० 

PEN Package १३ ० १३ 

IMAM ३० २८ २ 

Basic Laboratory Training २ २ ० 

COVID 19 Contact Tracing ३ २ १ 

Infection Prevention ToT १४ १३ १ 

CoFP Counseling ३० २ २८ 

Minilap  १ ० १ 

Vasectomy १ ० १ 
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३.३ िौतति संरचिा तथा अन्त्य पुिायधार  
तालिका 19 स्थालनर् ति अन्तरगतका स्वास्थ्य संस्थाको िौलतक संरचना तथा अन्य पुवायधार 

िुिक अवस्था 

आफ्नो स्वालमत्वमा जग्गा रिेको स्वास्थ्य संस्थाको प्रलतित 100 

आफ्नै िवन िएको स्वास्थ्य संस्थाको प्रलतित 100 

स्वास्थ्य मन्त्रािर्को मापदण्ड अनुसार िवन िएको स्वास्थ्य संस्थाको प्रलतित 42=6 

र्ोजना अनुसार लनमायण सिन्न िएका स्वास्थ्य संस्थाको प्रलतित 14=3 

ममयत िएका स्वास्थ्य संस्थाको प्रलतित (िते्कका मध्य) ० 

खानेपानीको नपर्लमत उपिि िएको संस्थाको प्रलतित ५७=१४ 

टेलिफोन (चािु अवस्थामा) उपिि िएको संस्थाको प्रलतित 0 

२४ घन्टा लवद्धुतको उपिि िएको संस्थाको प्रलतित 0 

सौर्य उजाय (चािु अवस्थामा) उपिि िएको संस्थाको प्रलतित 100 

इन्टरनेट (चािु अवस्थामा) उपिि िएको संस्थाको प्रलतित 5७=१४ 

कम्प्पु्यटर (चािु अवस्थामा) उपिि िएको स्वास्थ्य संस्थाको संख्या 14=3 

एमु्बिेन्स (चािु अवस्थामा) उपिि िएको स्वास्थ्य संस्थाको संख्या 14=3 

मोटरबाटोसंगै जोलडएका स्वास्थ्य संस्थाको संख्या 100 

 

३.४ स्िास्थ्य के्षरिो साियितिि सुिुिाई 

स्थानीर् लनकार् र सेवाग्रािीका बीचमा दोिोरो सम्वाद स्थालपत गनय र त्यस्तो सम्वादबाट स्वास्थ्य िेत्रको 

लवकासमा नागररकको रचनात्मक प्रलतलनलधत्व गराई पारदलियताको माध्यमद्वारा स्थानीर् लनकार्को स्वास्थ्य 

सेवाप्रवाििाई गुणस्तरीर् र प्रिावकारी बनाई लजमे्मवारीको संस्कार बसाउन गररने कार्य नै सावयजलनक 

सुनुवाइय िो ।  

 

स्वास्थ्य िेत्रको िावयजलनक िुनुवाई िम्बिी मुख्य कृर्ाकिापहरूुः  

स्वास्थ्य िेत्रको सावयजलनक सुनुवाईिः  कार्यक्रमसंग २०७७ असार मसान्तसम्म आबद्ध सुलचकृत सेवा प्रदार्क 

स्वास्थ्य संस्थाको नामाविी तिको तालिकामा प्रसु्तत गररएको छ । 

 

स्वास्थ्य िेत्रमा िावयजलनक िुनुवाई िम्विी िुिकहरू र अवस्थाुः  
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तालिका 20 सावयजलनक सुनुवाईको अवस्था 

िुिकहरू अवस्था 

स्वास्थ्य संस्थाको िाता लित्र दक्लखने ठाउँमा नागररक बडापत्र राखेको संस्थािरुको 

प्रलतित 

१४.३ 

सेवाग्रािीको गुनासो तथा सुझाव संकिनको िालग सुझाव पेलटका राखेको स्वास्थ्य 

संस्थािरुको प्रलतित 

० 

वालषयक रुपमा कम्तीमा १ पटक सावयजलनक सुनुवाइ कार्यक्रम संचािन गरेका स्वास्थ्य 

संस्थािरुको प्रलतित 

० 

 

३.५ स्िास्थ्य सुचिा व्यिस्थापि 

३.५.१ स्वास्थ्य व्यवस्थापन िुिना प्रर्ािी (HMIS) 

स्वास्थ्य व्यवस्थापन सुचना प्रणािी स्वास्थ्य िेत्रमा कार्यरत वडा स्तरका मलििा स्वास्थ्य स्वरं्सेलवका देक्लख 

केन्द्रस्तर सम्मका स्वास्थ्य संस्थािरूिे आफूिे दैलनक रूपमा प्रवाि गरेका स्वास्थ्य सेवािरूको अलििेख 

तथा प्रलतवेदन गने, तथ्याड्ढको प्रिोधन गने, लवशे्लिण गने र प्राप्त सुचनाको  आधारमा लनणयर्मा पुगे्न प्रकृर्ा 

िो । र्स सूचना प्रणािीमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका अलतररक्त नीलज तथा गैह्रसरकारी िेत्रवाट संचािनमा 

रिेका स्वास्थ्य संस्थािरुिाई समेत समेलटएको छ । 

स्वास्थ्य व्यवस्थापन िुिना व्यवस्थापन िम्बिी मुख्य कृर्ाकिापहरू 

• नर्ाँ लनरु्क्त िएका तथा पलििा अलिमुक्लखकरण नलिएका स्वास्थ्यकमीिरुका िालग स्वास्थ्य 

व्यवस्थापन सूचना प्रणािी (HMIS) तािीम संचािन 

• स्वास्थ्य संस्थािरुमा HMIS सम्वन्धी स्थिगत अनुलििण  

• स्वास्थ्य संस्थािरुमा तथ्याड्ढ प्रमालणकरण 

स्वास्थ्य व्यवस्थापन िुिना व्यवस्थापनका िुिकहरू 

तालिका 21 स्वास्थ्य व्यवस्थापन सुचना व्यवस्थापनको अवस्था 

िुिकहरू अवस्था 

लनर्लमत समर्मा प्रलतवेदन बुझाउने स्वास्थ्य संस्थाको प्रलतित १०० 

DHIS2 तालिम प्राप्त व्यक्लक्त िएको स्वास्थ्य संस्थाको प्रलतित १४.३ 

स्वास्थ्य संस्था आफैिे DHIS2 मा प्रलतवेदन गनेको प्रलतित १४.३ 

DHIS2 मा समर्मा प्रलतवेदन गनेको प्रलतित १०० 

 

३.५.२ आपूलतय व्यवस्थापन िूिना प्रर्ािी (LMIS) 

आपूलतय व्यवस्थापन सूचना प्रणािीिे लनलश्चत अवलधमा प्राप्त िएका, लनकासा र खचय गररएका तथा बाँकी 

रिेका औषधी, औजार, उपकरण, साधनिरू िगार्तका रसतिरूको सूचना मालथल्लो तििाई र्ोजना 

तजुयमा, अनुगमन तथा मूल्यांकनको िालग उपिि गराउने तथा प्राप्त सूचनाको लवशे्लषण तल्लो तिसम्म 

उपिि गराउने कार्य गदयछ ।  

आपूलतय व्यवस्थापन िूिना प्रर्ािी िम्बिी मुख्य कृर्ाकिापहररूुः  

• आपूलतय व्यवस्थापन सूचना प्रणािीको लनर्लमत अनुगमन, लवद्यमान समस्यािरू पलिचान तथा 

लनराकरण 
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• स्वास्थ्य संस्थािरुमा LMIS सम्वन्धी स्थिगत अनुलििण 

आपूलतय व्यवस्थापन िुिना व्यवस्थापनका िुिकहरू 

तालिका 22 आपूलतय व्यवस्थापन सुचना व्यवस्थापनकोो अवस्था 

िुिकहरू अवस्था 

लनर्लमत समर्मा प्रलतवेदन बुझाउने स्वास्थ्य संस्थाको प्रलतित १०० 

eLMIS तालिम प्राप्त व्यक्लक्त िएको स्वास्थ्य संस्थाको प्रलतित ० 

स्वास्थ्य संस्था आफैिे eLMIS मा प्रलतवेदन गनेको प्रलतित ० 

eLMIS मा समर्मा प्रलतवेदन गनेको प्रलतित १०० 

 

३.५.३ प्रारखिक िेतावनी र प्रलतवेदन प्रर्ािी (Early Warning and Reporting System 

(EWARS) 

प्रारक्लिक चेतावनी र ररपोलटयङ्ग प्रणािी (EWARS) एक अस्पतािमा आधाररत सेक्लन्टनि लनगरानी प्रणािी िो 

र EWARS स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणािी )HMIS) िाई पूरकको रूपमा लडजाइन गररएको छ । र्ो 

मुख्यतर्ा छ वटा प्राथलमकता रोग मिेररर्ा - लसन्डि ोम, कािाजार, डेंगू, तीब्र गैस्ट्ि ोएने्टररलटस (AGE), िैजा र 

गिीर तीब्र श्वास संक्रमणिरूको िून्य ररपोटय सलित प्रारक्लिक समर्मै ररपोलटयङ्ग प्रदान गरेर सिाव्य 

मिामारीको पलिचान गरी संकेत प्रदान गरेर लतब्र रूपमा कार्यक्रम कार्यवनर्न गनय सिर्ोग पुर्ायउदछ । र्ो 

प्रणािी कार्यवनर्नमा ल्याउने लजम्मा सम्बक्लन्धत सेन्टीनि साइटको रिन्छ । 

प्रारखिक िेतावनी र प्रलतवेदन प्रर्ािी (EWARS) िम्बिी मुख्य कृर्ाकिापहरू 

• सेक्लन्टनि साइटको िालग एक थान ल्यापटप खररद 

• सेक्लन्टनि साइटको िालग इन्टरनेट जडान 

• सेक्लन्टनि साइटको प्रलतवेदनको िालग मेलडकि रेकरडरिाइ २ लदने तालिम प्रदान 

प्रारखिक िेतावनी र प्रलतवेदन प्रर्ािी (EWARS)  िुिकहरूको अवस्था 

आ.ब. २०७६/ ७७ मा र्स पालिका अन्तगयतको प्रारक्लिक चेतावनी र प्रलतवेदन प्रणािीको कार्ायन्वर्नको 

अवस्था ति तालिकामा प्रसु्तत गररएको छिः  
 

तालिका 23 प्रारक्लिक चेतावनी र प्रलतवेदन प्रणािीको अवस्था 

िुिकहरू अवस्था 

EWARS मा प्रलतवेदन बुझाउनु पने स्वास्थ्य संस्थाको संख्या १ 

EWARS मा लनर्लमत समर्मा प्रलतवेदन बुझाउने स्वास्थ्य संस्थाको प्रलतित १४.३ 

EWARS तालिम प्राप्त व्यक्लक्त िएको स्वास्थ्य संस्थाको प्रलतित ० 

स्वास्थ्य संस्था आफैिे EWARS मा प्रलतवेदन गनेको प्रलतित ० 

 

३.५.४ मातृ मृतु्य तथा पेररनेटि मृतु्य लनगरानी तथा प्रलतकार्य 

मातृ तथा पेररनेटि मृतु्य लनगरानी तथा प्रलतकार्य एउटा स्वास्थ्य सूचना प्रणािी िो जसिे मातृ तथा प्रररनेटि 

मृतु्यका लनरूपण गनय सलकने उपार्िरू र कारणािरूको लनर्लमत पलिचान गने, सूचना लदने, गणना गने 

कार्यका साथै प्राप्त सूचनािरूकै प्ररे्गबाट िलवषर्का सिालवत मृतु्यिरूिाइ बचाउन गनुय पने कार्यिरूिाइ 
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समावेि गरेको हुन्छ । जनस्वास्थ्य सुधार गने अभ्यासका िालग लनगरानीिाइ र्ोजना तजुयमा कार्ायन्वर्न तथा 

मूल्याँकन गने अजार पलन िो । लनगरानीबाट प्राप्त प्रमाणको अधारमा बचाउन सलकने िरयक मातृमृतु्य घटाउनु 

नै मातृ तथा पेररनेटि मृतु्य लनगरानी तथा प्रलतकार्यको मुख्य िक्ष्य िो ।  

मातृ तथा पेररनेटि मृतु्य लनगरानी तथा प्रलतकृर्ा िम्बिी मुख्य कृर्ाकिापहरू 

• स्वास्थ्यकमीिरूिाइ तालिम  

• प्रलतवेदनको िालग ल्यापटप खररद 

• कार्यर्ोजना बनाएको संख्या 

मातृ तथा पेररनेटि मृतु्य लनगरानी तथा प्रलतकृर्ाका िुिकहरू (२०७७/७८) 

आ.ब. २०७७/ ७८ मा र्स पालिका अन्तरगतको िएका मातृ तथा पेररनेटि मृतु्य लनगरानी तथा प्रलतकृर्ाको 

अवस्था ति तालिकामा प्रसु्तत गररएको छ ।  

तालिका 24 मातृ तथा पेररनेटि मृतु्य लनगरानी तथा प्रलतकृर्ाको अवस्था 

िुिकहरू अवस्था 

१२ देक्लख ५५ वषयका सुलचत गररएका मलििािरूको मृतु्यको संख्या १ 

स्क्रीलनंग गररएका मृतु्य िएको संख्या १ 

गियवलत अवस्थामा मृतु्य िएको संख्या ० 

िवयि अटोप्सी गररएकाको संख्या १ 

PDSR सलमलतिे सलमिा गरेका मातृ मृतु्य संख्या १ 

PDSR सलमलतिे सलमिा गरेका मातृ मृतु्य मधे्य कार्य र्ोजना बनाएको संख्या १ 

कार्य र्ोजना बनाएको मधे्य कार्ायन्वर्न गररएका संख्या १ 

स्वास्थ्य संस्था अफैिे EWARS मा प्रलतवेदन गनेको प्रलतित ० 

 

भवयि अटोप्सी गररएका मध्य मातृ मृतु्यको कारर् 

PPH due to Hypovolemic Shock causes death. 

 

३.६ प्रयोगशाला सेिा व्यिस्थापि 

रोगको लनदान गनुय िनेको लबरामीको उपचारमा  

प्रर्ोगशािा िेवा िम्बिी मुख्य कृर्ाकिापहरू 

 

प्रर्ोगशािा िेवाका िुिकहरू (२०७७/७८) 

अ.ब. २०७७/ ७८ मा र्स पालिका अन्तरगतको प्रर्ोगिािाको सेवा प्रवाि तथा प्रर्ोगिािाको अवस्था ति 

तालिकामा प्रसु्तत गररएको छ । 
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तालिका 25 प्रर्ोगिािा सेवाको अवस्था 

िुिकहरू २०७७/७८ 

पालिकामा िएका प्रर्ोगिािािरूको संख्या १ 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रािर्िे तर् गरेको स्तर अनुसारको प्रर्ोगिािािरूको संख्या १ 

प्रर्ोगिािाको िालग लनश्रलचत गररएका कमयचारीको संख्या २ 

अ.ि. २०७७/ ७८ मा प्रर्ोगशािामा पररिर्हरूको लववरर् 

Haematology Immunology Bio- chemistry Bacteriology Virology 

1271 830 598 23 1094 

Parasitology Drug Analysis Hormone/Endocrine Histopathology/Cytology Immuno-

Histochemistry 

444 0 0 0 0 

 

३.७ आपुततय व्यिस्थापि 

लनधायररत समर्तालिका अनुसार लवलिन्न तििरूमा सामानिरू पररचािन गने प्रकृर्ा नै आपूलतय व्यवस्थापन 

िो । आपूलतय व्यवस्थापनका मित्वपूणय ६ वटा लसद्धान्तिरू ठीक सामान, ठीक पररमाणमा, ठीक स्थानमा, 

ठीक समर्मा, ठीक मूल्यमा र ठीक अवस्थामा । रिेका छन् । स्थालनर् तिका स्वास्थ्य संस्थािरूमा चालिने 

सिूणय सामाग्रीिरूको अपूलतय व्यवस्थापन गने लजम्मा स्थालनर् तिको रिेको छ । 

आपुलतय व्यवस्थापन िम्बिी मुख्य कृर्ाकिापहरू 

आपुलतय व्यवस्थापनको अवस्था 

अ.ब. २०७७/ ७८ मा र्स पालिका अन्तरगतको आपुलतय व्यवस्थापनको अवस्था ति तालिकामा प्रसु्तत 

गररएको छ । 

तालिका 26 आपुलतय व्यवस्थापनको अवस्था 

िुिांक अवस्था 

पालिकाको खररद सलमलत गठन िएको छ 

पालिकािे खररद अलधकारी तोकेको र लजमे्मवारी प्रदान गररएको छ 

पालिकाको एलककृत खररद र्ोजना उपिि िएको छ 

एलककृत खररद र्ोजना अनुसार समर्मा खररद गररएको प्रलतित १०० 

एलककृत खररद र्ोजना अनुसार ठेक्का प्रदान गररएको प्रलतित १०० 

पालिकाको वालषयक खररद र्ोजना तर्ार िएको वा निएको िएको 

वालषयक खररद र्ोजना वालषयक कार्यक्रम तथा बजेट लनमायण प्रलक्रर्मा पेस िएको वा निएको िएको 

औषधी जन्य मािसामान खररद तथा आपुलतय व्यवस्थापन सिजीकरण पुक्लस्तका २०७४ उपिि िएको 

वा निएको 

निएको 

औषधी तथा उपकरण खररद गदाय प्रालवलधक से्पलसलफकेसन स्वीकृत गररएको िएको 

औषधी व्यवस्थापनको राम्रो अभ्यास गरररिेका स्वास्थ्य संस्थािरूको प्रलतित १०० 

आपुलतय व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम पाएको (प्राप्त कक्लम्तमा एक जना)िएको स्वास्थ्य संस्थाको प्रलतित ० 

स्वास्थ्य व्यवस्थापन सुचना प्रणािी को िालग चालिने टुििरू उपििताको अवस्था पर्ायप्त निएको 

आपुलतय व्यवस्थापन सुचना प्रणािी को िालग चालिने टुििरू उपििताको अवस्था पर्ायप्त निएको 

गत वषय िुन्य मौज्दात िएका अत्यावश्यक अषाधीिरूको संख्या ६ 

अत्यावश्यक अषाधीिरूको ( मधे्य कुनै एक) िुन्य मौज्दात िएका स्वास्थ्य संस्थाको प्रलतित ० 
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गत वषय शुन्य मौज्दात भएका अत्यावश्यक औषाधीहरूको लववरर् 

शुन्य मौज्दात भएका औषधीहरूको नाम शुन्य मौज्दात भएको िमर् पुती गने िंस्था 

Aminophyline 25Mg/ml 10ml Injection बषाय िरी लजल्ता तथा प्रदेि 

Chloroquine 150 mg बषाय िरी लजल्ता तथा प्रदेि 

Dexamethasome 500mcg बषाय िरी लजल्ता तथा प्रदेि 

Oxymetazoline 0.1% 5ml Nasal drop बषाय िरी लजल्ता तथा प्रदेि 

Primaquine 7.5mg बषाय िरी लजल्ता तथा प्रदेि 

Sulphamethoxazole 

200mg+Trimethoprim 40mg DT 

बषाय िरी लजल्ता तथा प्रदेि 

 

३.८ स्िास्थ्य भशक्षा िाययक्रम 

लवलिन्न माध्यमबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी प्रदान गरेर र्िाँका बालसन्दाको स्वास्थ्य क्लस्थलत सुधार गनुय 

स्वास्थ्य लििा कार्यक्रमको मुख्य उद्श्य िो । केक्लन्द्रर् तथा प्रादे्रलिक तििे तर्ार पारेको स्वास्थ्य लििा 

सम्बन्धी लनलत, लनर्म, लनदेिन तथा कार्यक्रमिरूको स्थालनर्करण गरेर कार्ायवनर्न गने मुख्य लजमे्मवारी 

स्थालनर् लनकार्को रिेको छ ।     

स्वास्थ्य लशिा िुिना तथा िंिार िम्बिी मुख्य कृर्ाकिापहरू 

• रेलडर्ो प्रसारण  

• सु्कि िेल्थ कार्यक्रम अन्तरगत लििक अलिमुखीकरण 

• स्वास्थ्य लििा सामाग्री लवतरण 

 

३.९ अिुगमि मुनयाङ्िि तथा सुपररिेक्षण 

कार्ायवनर्न गररएका कार्यक्रमिरूको उपििी तथा प्रिावकारीता मापन, स्वास्थ्य सेवा प्रवािको 

प्रिावकारीताको मापन, सवास्थ्य सेवाको गुणस्तरताको मापन गनय स्वास्थ्य सेवा प्रदार्क स्वास्थ्य संस्था तथा 

कमयचारीको अनुगमन तथा मुल्यांकन तथा सुपरीवेिण अवश्यकता पदयछ र र्ो कार्यिरू स्थालनर् लनकार्िे 

केक्लन्द्रर् तथा प्रादे्रलिक तििे तर्ार पारेको लनदेिनिरूको स्थालनर्करण गरेर कार्ायन्व्यन गदयछ ।  

अनुगमन मुल्याङ्कन तथा िुपररवेिर् िम्बिी मुख्य कृर्ाकिापहरू 

• अनुगमन भ्रमण  

• अनुगमन चेकलिष्ट छपाइ  
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अनुगमन मुल्याङ्कन तथा िुपररवेिर्को अवस्था 

आ.ब. २०७७/७८ मा र्स पालिका अन्तरगतको अनुगमन मुल्याङ्कन तथा सुपररवेिणको अवस्था ति 

तालिकामा प्रसु्तत गररएको छ । 

तालिका 27 अनुगमन मुल्याङ्कन तथा सुपररवेिणको अवस्था 

िुिकहरू अवस्था 

अनुगमन मुल्याङ्कन तथा सुपररवेिण उपिि िएको छ 

अनुगमन मुल्याङ्कन तथा सुपररवेिण सलमलत वा उपसलमलत िएको छैन 

पालिका स्तररर् मालसक स्वास्थ्य बैठक बसेको संख्या १२ 

स्वास्थ्य संस्थािरूको स्वास्थ्य संस्था स्तररर् मालसक बैठक बसेको औसत संख्या १२ 

पालिका स्तररर् चैमालसक स्वास्थ्य बैठक बसेको संख्या ० 

पालिका स्तररर् वालषयक स्वास्थ्य सलमिा कार्यक्रम िएको िएको 

लनर्लमत तथ्यांक गुणस्तर िेखाजेखा गरेको स्वास्थ्य संस्था ७ 

व्यवस्थापलकर् सुपररवेिण गरेको स्वास्थर् संस्थाको संख्या ७ 

प्रालवलधक सुपररवेिण गरेको स्वास्थर् संस्थाको संख्या ७ 

कुनै पलन सुपररवेिण नगरेको स्वास्थ्य संस्थाको संख्या ० 

बैठक, िेखाजोखा तथा सुपररवेिण पश्चात कार्यर्ोजना बनेको छ 
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खण्ि ४ साझेदार संस्थाहरु 

नेपाि रालष्टि र् स्वास्थ्य लनलत २०७६ को ममय अनुरुप लनजी सरकारी साझेदारीको अवधारणा आए अनुरुप 

स्वास्थ्य िेत्रको समग्र लवकासको िालग र्स ठाटीकाँध गाँउपालिकामा लवलिन्न संघ संस्थािरु फरम उदेश्य र 

कार्य िेत्रमा लवगत देक्लख नै कार्यरत रिेका छन् । िुसासन, गुणस्तरीर् स्वास्थ्य सेवा प्रवाि, पोषण, खानेपानी 

तथा सरसफाइ जस्ता िेत्रमा सझेदारी गरररिेका छन् ।  

र्स पालिकामा रिेका साझेदार संस्थािरूको लववरण ति तालिकामा लदइएको छ । 

तालिका 28 साझेदार संस्थािरूको लववरण 

लि.नं. िाझेदार 

िंस्था 

लवषर्गत 

कार्यिेत्र 

भौगोलिक 

िेत्र 

कार्यवनर्न 

िमर् लिमा 

प्रालवलधक िेत्र 

१ स्वास्थ्यका 

िालग सिम 

प्रणािी 

(SSBH) 

स्वास्थ्य पालिका 

िरी 

आ.ब. 

२०७५।७६ 

देखी लनरन्तर 

िुिासन, सेवाको गुणस्तर, मातृ 

नवलििु तथा वाि स्वास्थ्य 

२ सुआिारा 

(SUAAHARA) 

स्वास्थ्य वडा न. १, 

२, ३, र ४ 

आ.ब. 

२०७२।७३ 

देखी लनरन्तर 

पोषण सम्बन्धी 

३ बहुिेलत्रर् 

पोषण र्ोजना 

(MSNP) 

पोषण पालिका 

िरी 

आ.ब. २०७४ 

देखी लनरन्तर 

पोषण सम्बन्धी 

४ SNV नेपाि स्वास्थ्य र 

सरसफाइ 

पालिका 

िरी 

आ.ब. 

२०७६।७७ 

देखी लनरन्तर 

सरसफाइ तथा खानेपानी 
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खण्ि ५ समस्या र चुिौततहरु तथा समाधाििा उपायहरु 

क्षेर 
प्रमुख 
समस्या 

समाधाििो लाधग 
िएिो प्रयास 

अििो िाटो/ समाधाि ल्िम्मेिार तििाय 

स्व
ास्थ्

य 
सेव

ा प्र
वा
ह 

b/aGbL 

cg';f/ 

sd{rf/Lsf] 

kbk'lt{ gx'g' 

dGqfnox?df kl/kq, 

s/f/df sd{rf/L 

kl/rfng 

:yfoL b/aGbL cg';f/ 

sd{rf/L kbk'lt{ clgjfo{ 

7f6LsfFw ufpFkflnsf, 

;fdflhs ljsf; 

dGqfno / k|b]z 

nf]s;]jf cfof]u s0ff{nL 

k|b]z, ;'v]{t 

sf]/f]gf 

/f]usf] 

dxfdf/L  

cfO{;f]n];g Aoa:yfkg 

tyf vf]k cleofg 

;+rfng / kl/If0fsf] 

bfo/f a9fO{Psf] 

Joj:yLt tyf 

;'lawfo"Qm cfO{;f]n];g 

c:ktfn ;+rfng / 

;r]tgf cleofg  

7f6LsfFw ufpFkflnsf, 

:jf:Yo ;]jf sfof{no 

b}n]v, k|b]z :jf:Yo 

lgb]{zgfno, ;fdflhs 

ljsf; dGqfno ;'v]{t / 

:jf:Yo tyf hg;+Vof 

dGqfno 

Tflnd k|fKt 

hgzlQmsf] 

sdL 

Tflndsf] nflu 

;DalGwt tyf ;fem]bf/ 

lgsfox?;+u ;dGjo 

ul//x]sf] 

;DalGwt tyf ;fem]bf/ 

lgsfox? tyf kflnsf 

:t/af6 k|fyldstfdf 

/fvL tflnd k|bfg ug]{ 

7f6LsfFw ufpFkflnsf, 

:jf:Yo ;]jf sfof{no 

b}n]v, k|b]z :jf:Yo 

lgb]{zgfno tyf tflnd 

s]Gb|, ;fdflhs ljsf; 

dGqfno ;'v]{t / /fli6«o 

:jf:Yo tflnd s]Gb| 

स्व
ास्थ्

य 
पूव

ायध
ाि 

 

ejg 

j8f g+= @, #, $, % / 

^ df ejg lgdf{0f 

sfo{ ;+rfng eO{/x]sf] 

/ nsfGb| k|f=:jf=s]=nfO{ 

k|fylds c:ktfndf 

:t/f]GgtL ePsf] / of] 

cf=a=df lgdf{0f sfo{ 

z'ef/De x'Fb} . 

^ j6} j8fx?df 

u'0f:tl/P :jf:Yo ;]jf 

k|jfxsf nflu dfkb08 

cg';f/sf ejgx? 

lgdf{{0f sfo{ ;DkGg 

ePsf] x'g]5g . 

7f6LsfFw ufpFkflnsf,, 

k|b]z :jf:Yo lgb]{zgfno,  

;fdflhs ljsf; 

dGqfno ;'v]{t / ;+3Lo 

dfldnf tyf ;fdfGo 

k|zf;g dGqfno  
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law't tyf 

;f]nf/ 

Aofsk 

u|fld0f law'lts/0fsf] 

sfo{ k|f/De eO{/x]sf] . 

;a} :jf:Yo ;+:yfx?df 

;f]nf/ / h]g]/]6/ Aofsk 

;lxtsf] cfjZos law't 

;]jf ;+rfng ePsf] 

x'g]5 . 

7f6LsfFw ufpFkflnsf 

pks/0f / 

cf}ifwL 

cfjZos :jf:Yo 

pks/0f tyf 

cf}ifwLhGo 

;fdfu|Lx?sf] qmdzM 

Aoa:yfkg ul//x]sf] / 

yk ;fdfu|Lx? rfn' 

cf=a=df Aoa:yfkg 

ul/g] . 

:t/ cg';f/sf :jf:Yo 

;+yfx?df cfjZos kg]{ 

pks/0fx? tyf 

cf}ifwLhGo ;fdfu|Lx?sf] 

Aoa:yfkg tyf ;+rfng 

ePsf] x'g]5 . 

7f6LsfFw ufpFkflnsf, 

:jf:Yo ;]jf sfof{no 

b}n]v, ;fdflhs ljsf; 

dGqfno ;'v]{t  

स्व
ास्थ्य

 सू
च

न
ा 

Tflnd k|fKt 

hgzlQmsf] 

cefj 

:jf:Yo ;+:yf :t/sf 

:jf:YosdL{x?sf] nflu 

HMIS / DHIS Tflndsf] 

kxn ul//x]sf] . 

;a} :jf:Yo ;+:yfx? 

HMIS/DHIS k|0ffnLdf 

;dfj]z u/fO{P cg';f/ 

:jf:Yo ;+:yfx? af6 g} 

Data entry sfo{ 

;'rf? x'g]5 . 

:jf:Yo ;]jf sfof{no 

b}n]v, ;fdflhs ljsf; 

dGqfno ;'v]{t, :jf:Yo 

;]jf lgb]{zgfno s0ff{nL 

k|b]z / ;xof]uL ;+yfx? 

;a} :jf:Yo 

;+:yfx?df 

sDk"6/ tyf 

e/kbf}{ 

O{G6/g]6sf] 

cefj 

nsfGb| k|f=:jf=s] afx]s 

cGo :jf:Yo 

;+:yfx?sf] ;"rgf 

Kfflnsf dfkm{t g} 

;"rgf k|0ff{nLdf k|lji6 

ul//x]sf] 

;a} :jf:Yo ;+:yfx?df 

sDk"6/ / O{G6/g]6sf] 

Aoa:yf ;lxt sfo{ 

;'rf? ePsf] x'g]5 

7f6LsfFw ufpFkflnsf, 

:jf:Yo ;]jf sfof{no 

b}n]v, ;fdflhs ljsf; 

dGqfno ;'v]{t / 

;xof]uL ;+yfx? 

:jf:Yo 

;+:yfx?df 

;'rgf 

s]nfpg] 

kl/kf6L gx'g' 

kflnsfdf Dfl;s 

j}7sdf 5nkmn 

ul//x]sf] / cfjZos 

k[i7kf]if0f lbO{Psf] 

:jf:Yo ;+:yfsf 

sd{rf/Lx? / k|d'v tyf 

:jf:Yo ;+:yf ;+rfng 

tyf Aoa:yfkg 

;ldlt;+u 5nkmn u/L 

:ki6 x'g]5g, graph / 

charts df facts sf] 

display ug]{5g . 

:yflgo :jf:Yo ;+:yfsf 

sd{rf/Lx? / k|d'v tyf 

:jf:Yo ;+:yf ;+rfng 

tyf Aoa:yfkg ;ldlt 
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िेत्र प्रमुख िमस्या 
िमाधानको िालग 

भएको प्रर्ाि 

अिको िाटो र 

िमाधान 
लजमे्मवार लनकार् 

आवश्यक 

औषलध 

cfjZos 

cf}ifwLx? 

lgoldt k|fKt 

x'g' 

ASL/EOP sf] 

cfwf/df dfu 

;+sng u/L 

;dodfg} dfu tyf 

ljt/0fsf] sfo{ 

lg/Gt/ ul//x]sf] 

ASL/EOP sf] 

cfwf/df cf}ifwL dfu 

u/L ;dodf g} k|fKt 

tyf ljt/0f ePsf] 

;'lglZrt ePsf] x'g] .  

:jf:Yo ;]jf 

sfof{no, b}n]v 

k|b]z :jf:Yo 

lgb]{zgfno, ;'v]{t  

cfjZos cf}ifwL 

pknAw ah]6sf] 

cfwf/df ;dodf g} 

vl/b tyf ljt/0f 

sfo{ e}/x]sf] . 

Kflnsfsf] cfjZostf 

klxrfg u/L ;dod} 

vl/b tyf ljt/0f 

;'lglZrt x'g] . 

7f6LsfFw ufpFkflnsf 

बजेट र 

लवत्तीर् 

ब्यवस्थापन 

pks/0f tyf 

cf}ifwLhGo 

;fdfu|L vl/bdf 

ah]6 sdL 

पाlnsf:t/ af6 yk 

ah]6sf] nflu kxn 

ul/Psf] . 

pks/0f tyf 

cf}ifwLhGo ;fdfu|L 

vl/bdf ah]6sf] bfo/f 

a9fpg' kg]{ . 

;+l3o ;/sf/ 

;fdflhs ljsf; 

dGqfno 

7f6lsfFw ufFpkfnlsf 

sf]le8 eQf k"0f{ 

gkfPsf] 

kflnsf dfkm{t ah]6 

Joj:yfkg tyf 

;DalGwt lgsfo;+u 

kxn e}/x]sf] . 

;dodf g} hf]lvd eQf 

kfPsf] ;'lglZrt ug]{ . 

:jf:Yo tyf 

hg;+Vof dGqfno, 

7f6lsfFw ufFpkfnlsf 

नेतृत्व र 

सुिासन 

g]t[Tj ug]{ 

lgsfo -:yflgo 

:jf=;+:yf 

;+rfng tyf 

Aoa:yfkg 

;ldlt_ sf] 

lgoldt a}7s 

tyf cg'udgdf 

sld 

lgoldt a}7s a:g 

tyf cg'udg ug{ 

kxn ul//x]sf] . 

;a} :jf:Yo ;+:yfx?df 

Ifdtf clej[l4 tflnd 

;DkGg u/L lgoldt 

a}7s a:g tyf 

cg'udg x'g]5 . 

:jf:Yo zfvf / 

Aoa:yfkg ;ldlt / 

;fem]bf/ ;+:yfx? 
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अिुसुधचहरु  
अनुिुिी १ 

आ.व. २०७७।७८ को िालषयक लिलनर्ोलजत िजेट तथा खिय लववरर् 

 

  

 

लववरर् िजेट खिय िजेट खिय िजेट खिय खिय% 

िशतय तर्य  22181000=00 16751247=00 14234968=00 8982396=00 36415968=00 25733642=80 70=67 

लनशतय तर्य  0=00 0=00 0=00 0=00 0=00 0=00 0=00 

स्थालनर् 

तहिे 

लिलनर्ोलजत 

रकम 

9940000=00 7003631=00 0=00 0=00 9940000=00 7003631=00 70=45 

जम्मा िेरूजु 
0=00 0=00 0=00 0=00 0=00 

0=00 0=00 

जम्मा 

र्छय र्ौट  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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अनुिुिी २ 
िजेट उप शीषयक 

िालषयक कार्यक्रम तथा िजेट 

२०७८।७९ 

l;=g+= ;+s]t lqmofsnfksf] gfd >f]t vr{ zLif{s nIo 
ljlgof]lht  

ah]6 

! !!& k|ydls c:ktfndf kmfd]{;L ;+rfng cfGtl/s >f]t @&@!# ! ६००००० 

@ !!$ :jf:Yo rf}sL wfdLufFp ejg lgdf{0f cfGtl/s >f]t #!!!! ! १७००००० 

# ** ;fd'bfoLs :jf:Yo OsfO{ dfemvs{ ejg lgdf{0f k|b]z ljif]z cfGtl/s >f]t #!!!! ! १४८८००० 

$ %^ ;fd'bfoLs :jf:Yo OsfO{ axfFsf]6 ejg lgdf{0f j8f g+= # cfGtl/s >f]t #!!!! ! १०००००० 

% &) k|ydls c:ktfndf nsfGb| 8fS6/ Sjf6/ lgdf{0f cfGtl/s >f]t #!!!! ! १५००००० 

^ *& cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf s]Gb| ejg lgdf{0f j8f g+= % cfGtl/s >f]t #!!!! ! ६७९००० 

& @* k|ylds :jf:Yo s]Gb| ejg lgdf{0f k|b]z ;/sf/ ;dk'/s 

g]kfn ;/sf/ 

;dflgs/0f 

cg'bfg 

#!!!! ! ४८०३००० 

* $% cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf s]Gb| ejg lgdf{0f j8f g+= $ cfGtl/s >f]t #!!!# ! १५०००० 

( ^* vf]k s]Gb| ejg dd{t tyf sfof{no ;+rfng cfGtl/s >f]t #!!!# ! १५५८५० 

g]kfn ;/sf/ ;;{t cg'bfg tk{maf6 

!) *( 
/fli6«o dlxnf :jf:Yo :jod ;]ljsf sfo{qmd -kf]zfs eQf, oftfoft 

vr{, jflif{s ;ldIff uf]li7 / lbj; dgfpg] vr{ ;d]t_ 

g]kfn ;/sf/ 

;;{t cg'bfg 
@!!#( ! ९००००० 

!! !@* dlxnf :jf:Yo :jod ;]ljsf] /]k|]m;/ tflnd 
g]kfn ;/sf/ 

;;{t cg'bfg 
@@%!@ ! ३००००० 

!@ !!! kl/jf/ lgof]hg lszf]/lszf]/L tyf k|hgg\ :jf:Yo sfo{qmd 
g]kfn ;/sf/ 

;;{t cg'bfg 
@@%@@ ! ३०८००० 

!# !#^ kf]if0f sfo{qmd 
g]kfn ;/sf/ 

;;{t cg'bfg 
@@%@@ ! ३९७००० 

!$ !!& 

sf]le8 !( lj?4 vf]k cleofg ;+rfng Joj:yfkg vr{, kflnsf 

:t/Lo ;ldIff tyf of]hgf / kflnsf tyf :jf:Yo ;+:yf :t/Lo 

;'kl/j]I0f 

g]kfn ;/sf/ 

;;{t cg'bfg 
@@%@@ ! १३२००० 

!% @@ 

cf}nf] tyf sfnfhf/ dxfdf/L x'g] If]qsf] 5gf}6 u/L ljiffbL 5s{g] -

/]:kf]G;Le :k|]OË ;d]t_ ls6hGo /f]u lgoGq0f sfo{qmdsf] cg'udg 

Pj+ d"NofÍg tyf ls6hGo /f]u lgoGq0fsf nflu ax'lgsfo 

cGt/lqmof ug]{ 

g]kfn ;/sf/ 

;;{t cg'bfg 
@@%@@ ! ३०००० 

!^ #) 

kflnsf :t/df 6fO{kmfO{8 vf]k cleofg ;+rfng tyf lgoldt vf]kdf 

6fO{kmfO{8 vf]k z'?jftsf] ;fy} lgoldt vf]k ;'b[9Ls/0f / ;/;kmfO{ 

k|a{4gsf nflu kflnsf / j8f vf]k ;dGjo ;ldlt / 

;/f]sf/jfnfx/sf] cled"vLs/0f ! lbg 

g]kfn ;/sf/ 

;;{t cg'bfg 
@@%@@ ! १४८००० 

!& !@) 
kflnsf :t/df :jf:Yo ;+:yfx?sf] dfl;s a}7s, 8f6f e]l/lkms];g 

tyf u'0f:t/ ;'wf/ ;fy} rf}dfl;s Pj+ aflif{s ;ldIff 

g]kfn ;/sf/ 

;;{t cg'bfg 
@@%@@ ! १००००० 

!* !#) 
l;=la=cfO{=Pd=Pg=l;=cfO{= Onsite Coaching / ;dtf tyf kx'Fr 

sfo{qmd 

g]kfn ;/sf/ 

;;{t cg'bfg 
@@%@@ ! २००००० 

!( *) 

kf]if0f ljif]z -cf]=l6=;L :yfkgf, kflnsfdf /x]sf cf]=l6=;Lx? 

;+rfngsf nflu :jf:Yo sdL{x? tyf dlxnf :jf:Yo :jod 

;]ljsfx?sf nflu ;+rf/, oftfoft tyf pTk]|/0ff vr{, kf]if0f d}qL 

:jf:Yo ;+:yf lgdf{0f, / kf]if0f sfo{qmd cg'udg tyf ;'kl/j]If0f_ 

g]kfn ;/sf/ 

;;{t cg'bfg 
@@%@@ ! ३०७००० 

@) (( 

kflnsf :t/df vf]k tyf ;/;kmfO{ k|a{4g sfo{qmdsf] ;ldIff, ;'Id 

of]hgfsf] cWofjwLs / kflnsf :t/Lo vf]k ;dGjo ;ldltsf] 

cled"vLs/0f ;d]t kflnsf :t/df @ lbg, j8f vf]k ;dGjo 

;ldltsf] :jf:Yo ;+:yf, j8f :t/df cled"vLs/0f ! lbg / k"0f{vf]k 

;'lglZrttfsf] nflu 3/w'/L ;j]{I0f 

g]kfn ;/sf/ 

;;{t cg'bfg 
@@%@@ ! १५६००० 
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@! $& 

pkrf/fTds ;]jf cGt/utsf sfo{qmdx? -cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf 

s]Gb|, :jf:Yo rf}sL, cfwf/e"t c:ktfnsf] Go'gtd ;]jf dfkb08 

sfo{qmd ;+rfng tyf ;'b[9Ls/0f / cfFvf, gfs, sfg, 3fF6l tyf d'v 

:jf:Yo ;DaGwL cled"vLs/0f tyf laBfno l:qmlgË sfo{qmd 

g]kfn ;/sf/ 

;;{t cg'bfg 
@@%@@ ! ३५०००० 

@# %* 

Ifo/f]u hf]lvd ;d"x tyf :jf:Yo ;]jfsf] kx'Fr sd ePsf ;d'bfodf 

;s[o Ifo/f]u vf]hk8tfn sfo{qmd, 3/ kl/jf/sf ;box/sf] ;Dks{ 

kl/If0f, ;d'bfodf Ifo/f]usf la/fdlx?sf] vf]hk8tfnsf nflu Ifdtf 

clej[l4 tyf kl/rfng 

g]kfn ;/sf/ 

;;{t cg'bfg 
@@%@@ ! १३०००० 

@$ !!* 

sf]le8 !( nufot ljleGg dxfdf/LhGo /f]ux?sf] /f]syfd, lgoGq0f 

tyf lgu/fgLsf nflu ;/f]sf/jfnf ;+usf] cGt/lqmof tyf RRT 
:jf:YosdL{ kl/rfng 

g]kfn ;/sf/ 

;;{t cg'bfg 
@@%@@ ! २५००० 

@% *$ 

:jf:Yo ;+:yfdf cfsl:ds cj:yfdf cf}ifwL tyf Nofj ;fdfu|L 

9'jfgL, /]sl8{Ë tyf l/kf]l6{Ësf nflu kmd{ km/d]6 5kfO{ tyf 

kmf]6f]skL, O6LaL /lhi6/ cWofjlws, ljZj Ifo/f]u ;daGwL sfo{qmd 

g]kfn ;/sf/ 

;;{t cg'bfg 
@@%@@ ! ३५००० 

@^ !#@ s'kf]lift afnaflnsfsf] klxrfgsf] nflu 3'DtL lzlj/ ;+rfng 
g]kfn ;/sf/ 

;;{t cg'bfg 
@@%@( ! २२७००० 

@& %! dft[ tyf gjlzz' sfo{qmd 
g]kfn ;/sf/ 

;;{t cg'bfg 
@@%@( ! १८८४००० 

@* !)( 

:ynut cg'lzIf0f ul/ :jf:YosdL{x?sf] Ifdtf clej[l4 Pj+ 

tYofÍsf] u'0f:t/ ;'lglZrt, Ifo/f]usf sfo{qmdsf] cw{aflif{s ;ldIff 

tyf pkrf/ glthfsf] sf]x{6 ljZn]if0f 

g]kfn ;/sf/ 

;;{t cg'bfg 
@@%@( ! ३५००० 

@( *# 
dft[ tyf gjlzz' sfo{qmd cGt/ut cfdf ;'/Iff, ue{jlt pTk|]/0ff 

;]jf, Gofgf] emf]nf / ;'/lIft ue{ktg sfo{qmd 

g]kfn ;/sf/ 

;;{t cg'bfg 
@@%@( ! २७७५००० 

#) !#( Olk8]ldof]nf]hL l/kf]l6{Ëx? 
g]kfn ;/sf/ 

;;{t cg'bfg 
@@%@( ! ६००० 

#! !)$ 

ljleGg ;?jf /f]u, g;g]{ /f]u, h'gf]l6s, dfgl;s :jf:Yo ;DaGwL 

cGt/lqmof sfo{qmd tyf lbj;x? -Hypertension, Diabetes, 
COPD, Cancer Days_ cfTdxTof /f]syfd lbj;, dfgl;s 

:jf:Yo lbj;, cNhfO{d/ lbj;, /]lah lbj; / ljZj cf}nf] lbj;_ 

dgfpg] 

g]kfn ;/sf/ 

;;{t cg'bfg 
@@%@( ! १२५००० 

## @# :jf:Yo ;"rgf ;fy} cfO{=Pd=o'= ;'b[l9s/0f sfo{qmd 
g]kfn ;/sf/ 

;;{t cg'bfg 
#!!@@ ! २००००० 

s0ff{nL k|b]z ;/sf/ ;;{t cg'bfg, :yfgLo tx tk{msf] sfo{qmd  
#$  :jf:Yo :jod ;]ljsfx?nfO{ k|f]T;fxg eQf  

k|b]z ;/sf/ 

;;{t cg'bfg 
@^##@ ! 510000 

#%  s0ff{nL k|b]z ;/sf/sf] ;'Ts]/L kf]if0f sf]if]nL sfo{qmd 
k|b]z ;/sf/ 

;;{t cg'bfg 
@^##@ @ 824000 

g]kfn ;/sf/ ;;{t cg'bfg, /fh:j afF8kmfF8 tyf ;dflgs/0f cg'bfg tk{maf6 sfo{qmd tyf sd{rf/lx/sf] tna eQf 

#$ !)% :jf:Yo zfvf c:yfO{ s/f/ tna eQf 
/fhZj afF8kmfF8 

;+l3o ;/sf/ 
@!!!! ! १०७००००० 

#% * :jf:Yo zfvf sfo{qmd vr{ 

g]kfn ;/sf/ 

;dflgs/0f 

cg'bfg 

@@%@@ ! १५०००० 

#^ @& 
:yfgLo txsf :jf:Yo rf}sL, k|f=:jf=s] / c:ktfnx?df sfo{/t 

sd{rf/Lx?sf] tnj 

g]kfn ;/sf/ 

;;{t cg'bfg 
@!!!! ! १०८५०००० 

#& $* :jf:Yo ;+"yfx?df sfo{/t :jf:YosdL{x?sf] tna kf]zfs 
g]kfn ;/sf/ 

;;{t cg'bfg 
@!!@! ! २५०००० 

#* !!$ :jf:Yo ;+:yfdf sfo{/t :jf:YosdL{x?sf] tna :yfgLo eQf 
g]kfn ;/sf/ 

;;{t cg'bfg 
@!!#! ! १२००००० 

#( && :jf:Yo ;+:yfdf sfo{/t :jf:YosdL{x?sf] tna dxuL+ eQf 
g]kfn ;/sf/ 

;;{t cg'bfg 
@!!#@ ! ६००००० 

 ४० २ :yfgLo txsf :jf:Yo rf}sL, k|f=:jf=s] / c:ktfnx?df sfo{/t 

sd{rf/Lx?sf] lkmN8 eQf / cGo k|zf;lgs vr{ 

g]kfn ;/sf/ 

;;{t cg'bfg 
@@%@(  !  ९००००० 
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अनुिुिी ३ 

िलित जनिंख्या (आ.व. २०७८।७९) 
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अनुिुिी ४ 

गााँउकार्यपालिकाको िदस्यहरुको नामाविी 

qm=;+= 

kbfwLsf/Lsf] gfd y/ kb 

1 wL/ a= zfxL uf=kf= cWoIf 

2 ;'l:dtf l;+x uf=kf= pkfWoIf 

3 gt{d a= j'9f cWoIf ! g++ 

4 ?k ljZjsdf{ cWoIf @ g+= 

5 s0f{ zfxL cWoIf # g+= 

6 /d]z l;hfklt cWoIf $ g+= 

7 k+v a= zfxL cWoIf  % g+= 

8 dg a= l;hfklt cWoIf ^ g+ 

9 kbd a= lj=s= ufpF sfo{kflnsf ;b:o 

10 bn a= ;'gf/ ufpF sfo{kflnsf ;b:o 

11 
h};/f lj=s= ufpF sfo{kflnsf ;b:o 

12 vuL ltldN;]gf ufpF sfo{kflnsf ;b:o 

13 tSdf lj=s= ufpF sfo{kflnsf ;b:o 

14 lgd{nf lj=s= ufpF sfo{kflnsf ;b:o 

15 >L g}gsnf zfxL ufpF ;ef ;b:o 

16 >L ldg vgfn ufpF ;ef ;b:o 

17 >L j;'Gw/f zfxL ufpF ;ef ;b:o 

18 >L dftf bdfO{ ufpF ;ef ;b:o 

19 >L nj a= yfkf ufpF ;ef ;b:o 

20 >L s0f{ a= du/ ufpF ;ef ;b:o 

21 >L s0f{ a= If]qL ufpF ;ef ;b:o 

22 >L an a= j'9f ufpF ;ef ;b:o 

23 >L uf]/L cf]bfn  ufpF ;ef ;b:o 

24 >L dg a= zfxL ufpF ;ef ;b:o 

25 >L rGb| k|= l/hfn ufpF ;ef ;b:o 

26 >L /Tgf zfxL ufpF ;ef ;b:o 

27 >L lbuf{ s'= zfxL ufpF ;ef ;b:o 

28 >L k|h axfb'/ yfkf ufpF ;ef ;b:o 

29 >L;u'g] sfdL ufpF ;ef ;b:o 

30 >L l;¢ bdfO{ ufpF ;ef ;b:o 

31 >L nf]u a= yfkf ufpF ;ef ;b:o 

32 >L /tg sfdL ufpF ;ef ;b:o 

33 >L kljqf /f]sfof ufpF ;ef ;b:o 

34 >L dg a= yfkf k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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अनुिुिी ५ 

ठाटीकााँध गााँउपालिका अन्तगयत कार्यरत स्वास्थ्यकमीहरुको नामाविी 

l;=g+= gfd y/ kb 
tx÷ 

>]0fL 
;]jf÷;d'x 

:yfoL÷ 

c:yfoL÷s/f/ 
:yfoL 7]ufgf :jf:Yo ;+:yf ;Dks{ df]=g+= 

1 /ljGb| e08f/L 
k=lg=;'=÷:jf:Yo zfvf 

k|d'v 
;=kfFrf} :jf:Yo÷x]=O{= :yfoL 7f6LsfFw ^ 7f6LsfFw ufpFkflnsf 9868160099 

2 dGh' g]uL -zfxL_ l;=c=g=dL=lgl/Ifs c=5}6f}+ :jf:Yo÷k=x]=g= :yfoL sf]xf]nk'/ afFs] 7f6LsfFw ufpFkflnsf 9844843669 

3 nIdL s'df/L /fjt x]=c= ;=kfrf}+ :jf:Yo÷ x]=O{= :yfoL 7f6LsfFw ! 
nsfGb| k|fylds :jf:Yo 

s]Gb| 
9848158100 

4 Wjh axfb'/ yfkf c=x]=j= ;=rf}yf] :jf:Yo÷ x]=O{= :yfoL 7f6LsfFw @ 
nsfGb| k|fylds :jf:Yo 

s]Gb| 
9848114037 

5 gGbf s'df/L zfxL l;=c=g=dL ;=kfrf}+ :jf:Yo÷ k=x]=g= :yfoL 7f6LsfFw ^ 
nsfGb| k|fylds :jf:Yo 

s]Gb| 
9848074549 

6 lnnf s'df/L rGb l;=c=g=dL ;=kfrf}+ :jf:Yo÷k=x]=g= :yfoL 7f6LsfFw @ 
nsfGb| k|fylds :jf:Yo 

s]Gb| 
9844834708 

7 alatf clwsf/L c=g=dL= ;=rf}yf] :jf:Yo÷k=x]=g= :yfoL b'Nn' !) 
nsfGb| k|fylds :jf:Yo 

s]Gb| 
9868182002 

8 dx]Gb| s'df/ yfkf c=x]=j= ;=rf}yf] :jf:Yo÷x]=O{= :yfoL u'/fF; & b}n]v 
nsfGb| k|fylds :jf:Yo 

s]Gb| 
9865416630 

9 nIdL s'df/L zfxL c=x]=j= ;=rf}yf] :jf:Yo÷x]=O{= :yfoL 7f6LsfFw @ 
nsfGb| k|fylds :jf:Yo 

s]Gb| 
9868175712 

10 lxdfn u'?Î Nof=c= ;=rf}yf] :jf:Yo÷d]=Nof s/f/ dxfj' 
nsfGb| k|fylds :jf:Yo 

s]Gb| 
9868230699 

11 x/L axfb'/ zfxL Nof=c= ;=rf}yf] :jf:Yo÷d]=Nof s/f/ 7f6LsfFw % 
nsfGb| k|fylds :jf:Yo 

s]Gb| 
9864801660 

12 eb| axfb'/ zfxL c=x]=j= ;=rf}yf] :jf:Yo÷x]=O{= s/f/ 7f6LsfFw ! 
nsfGb| k|fylds :jf:Yo 

s]Gb| 
9816517943 

13 e'ld;/f zfxL c=g=dL= ;=rf}yf] :jf:Yo÷k=x]=g= s/f/ 7f6LsfFw ! 
nsfGb| k|fylds :jf:Yo 

s]Gb| 
9867410420 

14 wd{/fh /f]sfof c=x]=j= ;=rf}yf] :jf:Yo÷x]=O{= s/f/ 7f6LsfFw ^ 
nsfGb| k|fylds :jf:Yo 

s]Gb| 
9863839345 

15 z'l;nf yfkf c=g=dL= ;=rf}yf] :jf:Yo÷k=x]=g= s/f/ 7f6LsfFw @ 
nsfGb| k|fylds :jf:Yo 

s]Gb| 
9864725552 

16 lak]g yfkf c=x]=j= ;=rf}yf] :jf:Yo÷x]=O{= s/f/ 7f6LsfFw @ 
nsfGb| k|fylds :jf:Yo 

s]Gb| 
9845017715 

17 hut axfb'/ zfxL sf=;= 
>]0fL 

lalxg 
k|zf;g s/f/ 7f6LsfFw ! 

nsfGb| k|fylds :jf:Yo 

s]Gb| 
9868155720 
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18 lx/f yfkf :jLk/÷ sf=;= 
>]0fL 

lalxg 
k|zf;g s/f/ 7f6LsfFw ^ 

nsfGb| k|fylds :jf:Yo 

s]Gb| 
9862564448 

19 rGb| axfb'/ a'9f sf=;= 
>]0fL 

lalxg 
k|zf;g s/f/ 7f6LsfFw ! 

nsfGb| k|fylds :jf:Yo 

s]Gb| 
9868271984 

20 dfd;/L la=s= :jLk/÷ sf=;= 
>]0fL 

lalxg 
k|zf;g s/f/ 7f6LsfFw @ 

nsfGb| k|fylds :jf:Yo 

s]Gb| 
  

21 g/ axfb'/ zfxL kfn]kx/]÷ sf=;= 
>]0fL 

lalxg 
k|zf;g s/f/ 7f6LsfFw ! 

nsfGb| k|fylds :jf:Yo 

s]Gb| 
9869269893 

22 ldd axfb'/ yfkf c=x]=j= ;=rf}yf] :jf:Yo÷x]=O{= s/f/ 7f6LsfFw % 
Kof8'nL cfwf/e't :jf:Yo 

;]jf s]Gb| 
9843212950 

23 lxdfgL zfxL c=g=dL= ;=rf}yf] :jf:Yo÷k=x]=g= s/f/ 7f6LsfFw @ 
Kof8'nL cfwf/e't :jf:Yo 

;]jf s]Gb| 
9841849138 

24 ddtf sfsL{ c=g=dL= ;=rf}yf] :jf:Yo÷k=x]=g= s/f/ 7f6LsfFw @ 
Kof8'nL cfwf/e't :jf:Yo 

;]jf s]Gb| 
9868911434 

25 dgsnf la=s= :jLk/ 
>]0fL 

lalxg 
k|zf;g s/f/ 7f6LsfFw @ 

Kof8'nL cfwf/e't :jf:Yo 

;]jf s]Gb| 
9805787869 

26 pk]Gb| la=s= sf=;= 
>]0fL 

lalxg 
k|zf;g s/f/ 7f6LsfFw @ 

Kof8'nL cfwf/e't :jf:Yo 

;]jf s]Gb| 
9868047226 

27 x:tf a'9f c=x]=j= ;=rf}yf] :jf:Yo÷x]=O{= :yfoL  ;dL{—# 8f]Nkf lazfnf :jf:Yo rf}sL 9844862486 

28 ch{'g la=s= c=x]=j= ;=rf}yf] :jf:Yo÷x]=O{= :yfoL e}/jL $ b}n]v lazfnf :jf:Yo rf}sL 9844857859 

29 lalgtf s'df/L tf/fdL c=g=dL= ;=rf}yf] :jf:Yo÷k=x]=g= s/f/ rf=lj=g=kf @ b}n]v lazfnf :jf:Yo rf}sL 9844891677 

30 k|]d af]u6L sf=;= 
>]0fL 

lalxg 
k|zf;g s/f/ 7f6LsfFw # lazfnf :jf:Yo rf}sL 9862319673 

31 elj;/f bdfO{ :jLk/ 
>]0fL 

lalxg 
k|zf;g s/f/ 7f6LsfFw # lazfnf :jf:Yo rf}sL   

32 eujtL dNn c=g=dL ;=rf}yf] :jf:Yo÷k=x]=g= s/f/ gf=g=kf= b}n]v 
lazfnf ;fd'bfoLs :jf:Yo 

OsfO, afFxfsf]6 
9748101623 

33 ofd s'df/L l3ld/] c=g=dL ;=rf}yf] :jf:Yo÷k=x]=g= s/f/ 7f6LsfFw # 
lazfnf ;fd'bfoLs :jf:Yo 

OsfO, afFxfsf]6 
9844834105 

34 cGhL/ s'df/ zfxL c=x]=j= ;=rf}yf] :jf:Yo÷x]=O{= s/f/ 7f6LsfFw # 
lazfnf ;fd'bfoLs :jf:Yo 

OsfO, afFxfsf]6 
9845265158 

35 dy'/f zfxL sf=;= 
>]0fL 

lalxg 
k|zf;g s/f/ 7f6LsfFw # 

lazfnf ;fd'bfoLs :jf:Yo 

OsfO, afFxfsf]6 
  

36 l;4 bdfO{ :jLk/ 
>]0fL 

lalxg 
k|zf;g s/f/ 7f6LsfFw $ 

lazfnf ;fd'bfoLs :jf:Yo 

OsfO, afFxfsf]6 
  

37 zD;]/afa' s7fot c=x]=j= ;=rf}yf] :jf:Yo÷x]=O{= s/f/ 7f6LsfFw $ 
u}/fufpF cfwf/e't :jf:Yo 

;]jf s]Gb| 
9867871971 

38 hoGtL s'df/L zfxL c=g=dL= ;=rf}yf] :jf:Yo÷k=x]=g= s/f/ 7f6LsfFw ^ 
u}/fufpF cfwf/e't :jf:Yo 

;]jf s]Gb| 
9861355538 
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39 /ldtf s'df/L zfxL c=g=dL= ;=rf}yf] :jf:Yo÷k=x]=g= s/f/ 7f6LsfFw % 
u}/fufpF cfwf/e't :jf:Yo 

;]jf s]Gb| 
9861211714 

40 
;ld{nf s'df/L 

l;hfktL -s7fot_ 
:jLk/ 

>]0fL 

lalxg 
k|zf;g s/f/ 7f6LsfFw $ 

u}/fufpF cfwf/e't :jf:Yo 

;]jf s]Gb| 
9866537159 

41 ;':df s'df/L e08f/L c=g=dL= ;=rf}yf] :jf:Yo÷k=x]=g= :yfoL b'Nn' g=kf=!! tf]nLh};L :jf:Yo rf}sL 9868115871 

42 a;Gt k|;fb ;+Hofn c=x]=j= ;=rf}yf] :jf:Yo÷x]=O{= :yfoL 
krfnem/gf * 

sfnLsf]6 
tf]nLh};L :jf:Yo rf}sL 9848394250 

43 ;'lgtf s'df/L la=s c=x]=j= ;=rf}yf] :jf:Yo÷x]=O{= :yfoL e}/jL $ b}n]v tf]nLh};L :jf:Yo rf}sL 9863475595 

44 lrqf a8'jfn   -zfxL_ c=g=dL= ;=rf}yf] :jf:Yo÷k=x]=g= s/f/ 7f6LsfFw % tf]nLh};L :jf:Yo rf}sL 9848098251 

45 k|]d k|;fb h};L sf=;= 
>]0fL 

lalxg 
k|zf;g s/f/ 7f6LsfFw % tf]nLh};L :jf:Yo rf}sL 9848094972 

46 l6k'/L la=s= :jLk/ 
>]0fL 

lalxg 
k|zf;g s/f/ 7f6LsfFw % tf]nLh};L :jf:Yo rf}sL   

47 dbg la=s= c=x]=j= ;=rf}yf] :jf:Yo÷x]=O{= s/f/ 7f6LsfFw ^ 
c+ufn8fF8f cfwf/e't 

:jf:Yo ;]jf s]Gb| 
9865345608 

48 l;h{gf s'df/L zfxL c=g=dL ;=rf}yf] :jf:Yo ÷k=x]=g= s/f/ ;Lkvfgf ( sflnsf]6 
c+ufn8fF8f cfwf/e't 

:jf:Yo ;]jf s]Gb| 
9867876901 

49 lgnd lji6 c=g=dL ;=rf}yf] :jf:Yo ÷k=x]=g= s/f/ ;ftnf ! b}n]v  
c+ufn8fF8f cfwf/e't 

:jf:Yo ;]jf s]Gb| 
9849931290 

50 ;'sL bdfO{ :jLk/ 
>]0fL 

lalxg 
k|zf;g s/f/ 7f6LsfFw ^ 

c+ufn8fF8f cfwf/e't 

:jf:Yo ;]jf s]Gb| 
  

51 ;l/tf zfxL :jLk/ 
>]0fL 

lalxg 
k|zf;g s/f/ 7f6LsfFw ^ 

c+ufn8fF8f cfwf/e't 

:jf:Yo ;]jf s]Gb| 
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अनुिुिी ६ 

मलहिा िामुदार्ीक स्वास्थ्य स्वर्म िेलवकाहरुको वडा अनुिारको नामाविी 

l;=g+= gfd y/ j8f g+= :jf:Yo ;+:yf ;Dks{ df]=g+= 

1 ;'hf{ yfkf -a'9f_ 1 nsfGb| k|fylds :jf:Yo s]Gb|   

2 lutf a'9f 1 nsfGb| k|fylds :jf:Yo s]Gb| 9819564332 

3 h'jf/f /fjt 1 nsfGb| k|fylds :jf:Yo s]Gb| 9806400803 

4 nIfLdf ad 1 nsfGb| k|fylds :jf:Yo s]Gb|   

5 /fHoZj/L ljZjsdf{ 1 nsfGb| k|fylds :jf:Yo s]Gb|   

6 dfg s'df/L ad 1 nsfGb| k|fylds :jf:Yo s]Gb| 9848089971 

7 sdnf l/hfn 1 nsfGb| k|fylds :jf:Yo s]Gb| 9814584880 

8 l;tf lu/L -e08f/L_ 1 nsfGb| k|fylds :jf:Yo s]Gb|   

9 kljqf s'df/L pkfWofo 2 Kof8'nL cfwf/e't :jf:Yo ;]jf s]Gb| 9858213666 

10 ?kf la=s -yfkf_ 2 Kof8'nL cfwf/e't :jf:Yo ;]jf s]Gb|   

11 h'gf zfxL 2 Kof8'nL cfwf/e't :jf:Yo ;]jf s]Gb|   

12 sdnf s'df/L vgfn -b]jsf]6f_ 2 Kof8'nL cfwf/e't :jf:Yo ;]jf s]Gb| 9844872530 

13 k'ikf s'df/L zfxL 2 Kof8'nL cfwf/e't :jf:Yo ;]jf s]Gb| 9814543969 

14 kbdsnf l;hfktL -lai6_ 2 Kof8'nL cfwf/e't :jf:Yo ;]jf s]Gb| 9868011420 

15 /fwf zfxL 2 Kof8'nL cfwf/e't :jf:Yo ;]jf s]Gb|   

16 ldgf s'df/L zfxL 2 Kof8'nL cfwf/e't :jf:Yo ;]jf s]Gb|   

17 l8n;/f nfdL5fg] 2 Kof8'nL cfwf/e't :jf:Yo ;]jf s]Gb| 9848121284 

18 uf]/L la=s= 2 Kof8'nL cfwf/e't :jf:Yo ;]jf s]Gb| 9862583196 

19 kljqf uf}td\ 3 lazfnf :jf:Yo rf}sL 9868122878 

20 eg s'df/L zfxL 3 lazfnf :jf:Yo rf}sL 9745032749 

21 k|||ltef e08f/L 3 lazfnf :jf:Yo rf}sL 9825523270 

22 zld{nf cfn] du/ 3 lazfnf :jf:Yo rf}sL 9768266447 

23 t'n;L zfxL 3 lazfnf :jf:Yo rf}sL   

24 ch'{g s'df/L zfxL 3 lazfnf :jf:Yo rf}sL 9745165427 

25 dlgiff zfxL 3 lazfnf :jf:Yo rf}sL 9822588339 

26 gGbf s'df/L la=s= 3 lazfnf :jf:Yo rf}sL 9826534879 

27 dlgiff ad 3 lazfnf :jf:Yo rf}sL 9815551962 

28 vh'/f la=s= 3 lazfnf :jf:Yo rf}sL 9841287113 

29 z'l;nf e08f/L 3 lazfnf :jf:Yo rf}sL 9819529639 

30 s[i0fsnf zfxL 4 u}/fufpF cfwf/e't :jf:Yo ;]jf s]Gb| 9844816315 

31 ljx|:klt zfxL 4 u}/fufpF cfwf/e't :jf:Yo ;]jf s]Gb| 9865560258 

32 lh? a8'jfn 4 u}/fufpF cfwf/e't :jf:Yo ;]jf s]Gb| 9804503642 

33 eb|snf l;hfktL 4 u}/fufpF cfwf/e't :jf:Yo ;]jf s]Gb| 9865133092 

34 wgs'df/L l;hfktL 4 u}/fufpF cfwf/e't :jf:Yo ;]jf s]Gb| 9822520158 

35 b]jL;/f ;'gf/ 4 u}/fufpF cfwf/e't :jf:Yo ;]jf s]Gb| 9868070532 

36 lwhf{ s'df/L zfxL 5 tf]nLh};L :jf:Yo rf}sL 9868652472 



 

57 
 

37 t'N5f zfxL 5 tf]nLh};L :jf:Yo rf}sL 9868071977 

38 b'uf{ 9sfn 5 tf]nLh};L :jf:Yo rf}sL 9864303255 

39 lxdfgL pkfWofo 5 tf]nLh};L :jf:Yo rf}sL 9824572363 

40 dgk'/f la=s= 5 tf]nLh};L :jf:Yo rf}sL 9848124274 

41 tf/f zfxL 5 tf]nLh};L :jf:Yo rf}sL 9868180741 

42 lalgtf vqL -yfkf_ 5 tf]nLh};L :jf:Yo rf}sL 9868068812 

43 sNkgf zfxL 5 tf]nLh};L :jf:Yo rf}sL 9867876542 

44 eb|f /]UdL -cfrfo_{ 6 c+ufn8fF8f cfwf/e't :jf:Yo ;]jf s]Gb| 9848033342 

45 lbndfof zfxL 6 c+ufn8fF8f cfwf/e't :jf:Yo ;]jf s]Gb| 9868152807 

46 lx/f j8'jfn 6 c+ufn8fF8f cfwf/e't :jf:Yo ;]jf s]Gb| 9845463535 

47 pbo;/f yfkf 6 c+ufn8fF8f cfwf/e't :jf:Yo ;]jf s]Gb| 9848139326 

48 wgf yfkf 6 c+ufn8fF8f cfwf/e't :jf:Yo ;]jf s]Gb| 9866216238 

49 hgk'/f /f]sfof 6 c+ufn8fF8f cfwf/e't :jf:Yo ;]jf s]Gb| 9843352131 

50 dfd;/f /f]sfof 6 c+ufn8fF8f cfwf/e't :jf:Yo ;]jf s]Gb| 9844866684 

51 l/tf a'9f 6 c+ufn8fF8f cfwf/e't :jf:Yo ;]jf s]Gb| 9844871140 
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अनुिुिी ७ 

अन्तरालरिर् तथा रालरिर् दविहरु 

qm=;+= lbj; ldtL 
१  cGt/fli6 «o s'i7/f]u lbj;   hgj/L @% 

२  cfof]l8g ;DalGw hg r]tgf dlxgf  km]a'|c/L dlxgf 

३  cGt/fli6 «o gf/L lbj;  dfr{ * 

४  ljZj Ifo/f]u lbj;  dfr{ @$ 

५  ljZj :jf:Yo lbj;  clk|n& 

६  cf}nf] lgoGq0f lbj;  clk|n @% 

७  ljZj /]8qm; lbj;  d] * 

८  cGt/fli6 «o gl;{Ë lbj;   d] !@ 

९  ljZj pRr /Qmrfk lbj;  d] !# 

१०  ljZj w'd|kfg /lxt lbj;  d] #! 

११  dlxgfjf/L :jR5tf lbj;  d] @* 

१२  cGt/fli6 «o jftfj/0f lbj;   h'g % 

१३  cf}iflw b'Jo{;g lj?4 lbj;  h'g @^ 

१४  cGt/fli6 «o hg;+Vof lbj;«   h'nfO{ !! 

१५  cGt/fli6 «o lszf]/lszf]/L lbj;   h'nfO{ !@ 

१६  ljZj /Qmbfg lbj;  h'nfO{ @* 

१७  ljZj :tgkfg ;Ktfx  cu:t ! b]lv & 

१८  kl/jf/ lgof]hg lbj;  ;]K6]Dj/ !* 

१९  ljZj cNhfO{d;{ lbj;  ;]K6]Da/ @! 

२०  h]i7 gful/s lbj;  cS6f]j/ ! 

२१  ljZj dfgl;s :jf:Yo lbj;  cS6f]j/ !) 

२२  cGt/fli6 «o b[li6 lbj;  cS6f]j/ !! 

२३  ljZj xftw'g] lbj;  cS6f]j/ !% 

२४  ljZj vfB lbj;  cS6f]j/ !^ 

२५  ;+o'Qm /fi6 «;+3 lbj; cS6f]j/ @$ 

२६  ljZj Go'df]lgof lbj;  gf]e]Dj/ !@ 

२७  cGt/fli6 «o dw'd]x lbj;    gf]e]Dj/ !$ 

२८  cGt/fli6 «o bdvf]sL lbj;   gf]e]Dj/ !( 

२९  Affn lbj;  gf]e]Dj/ @) 

३०  ljZj P8\; lbj;  l8;]Dj/ ! 

३१  cGt/fli6 «o ckf+Ë lbj; l8;]Dj/ ! 

३२  cGt/fli6o :jo+ ;]js tyf dlxnf :jf=:j=;]ljsf lbj; l8;]Dj/ % 

३३  cGt/fli6 «o dfgj clwsf/ lbj;  l8;]Dj/ !) 

३४  cGt/fli6 «o cf/f]Uo lbj; -wgjGt/L hoGtL_  sfu ltxf/sf] lbg 

३५  vf]k lbj;  a}zfv dlxgf 

 


