वालषाक स्वास्थ्य प्रलिवेदन

चौकुने गाउँ पालिका,
कर्ाािी प्रदे श,नेपाि
२०७८
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मन्तब्य
चौकुने गाउँ पालिका स्वास्थ्य शाखा र एस.एस.लि.एच.िे संयुक्तरुपमा यस गाउँ पालिकाको िालषिक स्वास्थ्य
प्रलििेदन ियार पारी प्रकाशन गनि िागेको खिरिे मिाई अत्यन्त हलषिि िुल्याएको छ । यस प्रलििेदनिाट
यस पालिकाको लिगिको स्वास्थ्य अवस्था कहाँ कस्तो छ र त्यसका आधारमा आगामी लदनमा कसरी
अगाडी िढ् ने भन्ने िारे मा मागि लनदे श गरे को छ । कुनै पलन प्रलििेदन आफैमा लिगिका िथ्य िथ्याकंको
पफँटिारी हो । त्यसैिे यो प्रलििेदनिे यस पालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रिाई समेटेको हुनािे यो पलन चौकुने
गाउँ पालिकाको लिगिको स्वास्थ्य क्षेत्रका िमाम िथ्य िथ्याकंहरुको फाटिारी हो । यसिे लिगि छििङ्गै
िनाएको छ भने भलिष्य पलन उज्यािो दे खाएको छ । यस पालिका र एस.एस.लि.एच. िे कहाँ कस्ता
कामहरु स्वास्थ्य क्षेत्रिे गरे का छन् , कहाँ ग्याप छ र आगामी लदनमा स्वास्थ्यिाई सलह ढं गिे अगाडी
िढाउन कस्तो लनिी िथा योजनाको जरुरि पनि सक्छ जस्ता लिषय यस प्रलििेदनिे औँियाएको दे खखएको
छ । यस िाट आगामी लदनमा पालिकाको स्वास्थ्य अिस्था चुस्त दु रुस्त पानि गाउँ पालिकािाई सलजिो हुने
भएकको छ ।
यस्तो पालिकाका िागी उपयोगी र लहिकारी पुस्तक ियार पानि खलटनु भएका स्वास्थ्य शाखाका
कमिचारी र एस.एस.लि.एच.का साथीहरु धन्यिादका पात्र हुनुहुन्छ । यहाँहरुिाई यो िालषिक प्रलििेदन
प्रकालशि भई, सिैको हािहािमा पुगोस् भन्ने शुभकामना सलहि लिशेष धन्यिाद लदन्छु ।

लधर िहादु र शाही
अध्यक्ष
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मन्तब्य
चौकुने गाउँ पालिका स्वास्थ्य शाखािे आफ्नो पालिकाको स्वास्थ्यको गि ३ वषिको यथािथ िस्तुखस्थलि र
स्वास्थ्य सम्वनधी लववरण अध्यावलधक गरर स्वास्थ्य प्रोफाइि प्रकासन गनि िागेको थाहा पाउँ दा मिाइि
खुलस िागेको छ । यस प्रोफाइिमा स्वास्थ्यमा हरे का सुचाङ्कहरूको यथाथि अवस्थाको जानकारी यसै
प्रोफाइि माफिि जानकारी हुने भएकोिे यो प्रोफाइि उदारणीय िन्ने कुरामा म लिस्वस्त छु । संलिधानमा
जनिािे स्वास्थ्य सेवा पाउने अलधकार सुलनखस्चि गरे कािे सोही अनुरुप कुनै पलन नागररक स्वास्थ् सेवािाट
िखिि हन नपरोस भन्ने मिाई िागेको छ। अन्तमा स्वास्थ्य शाखा अन्तरगि स्वास्थ्य सेवामा खलटने सम्पूणि
स्वास्थ्यकलमि, मलहिा स्वास्थ्य स्वयं सेलवका िगायि अन्य सरोकारवािा संस्थाहरुिाई हालदि क धन्यवाद लदन
चाहान्छु ।

धन्यवाद।।
लनमििा राना मगर
उपाध्यIf
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दु ई सब्द
चौकुने गाउँ पालिका सुखेि लजल्लाको पलिमको भुभागमा रहेको र लिकटका िस्तीहरुिे लमिेर िनेको
पालिका हो यसको उत्तर पट्टी अछाम लजल्ला ,पलिममा डोटी दलक्षणमा कैिािी , पुविमा सुखेिकै पञ्चपुरी
नगरपालिका रहे को छ । यो पालिका भेरी र कणाि िी नदीिे घेरेर राखेको छ ।
यस पालिकामा सलघंयिा पुवि ५ वटा स्वास्थ्य चौकीिे सेवा सञ्चािन लददै आएको लथयो भने २ वषि अलघ ७
वटा सामुदायीक स्वास्थ्य ईकाईको स्थापना गररएको लथयो भने हाि आ.व.२०७७।०७८ मा स्वास्थ्य चौकी
नभएका वडामा आधारभुि स्वास्थ्य सेवाको स्थापना गने लनलिका कारण हाि आएर ५ स्वास्थ्य चौकी,५
आधारभुि स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र ५ सामुदायीक स्वास्थ्य ईकाईिे जनिाको आधारभुि सेवा लदईरहेका छन ।
यस पालिकामा ५ वटा िलथिङ सेन्टर छन र आ.व.२०७७।०७८मा ४७७ जना िाई सुत्केरी सेवा लदएको छ
भने खोपको अवस्था पनी ९० प्रलिशि नाघेको छ ।
स्वास्थ्यका सुचकहरुमा लिगिका वषिका भन्दा उल्लेखलनय प्रगलि रहेको डाटािे दे खाएको छ भने कुनै
सुचक लवलवध समस्याका कारण यथावि नै रहे को छ । यसरी स्वास्थ्य सुचकहरुिाई माथी उठाउनकािालग
लदन राि खट् नुहुने स्वास्थ्यकमी ,मलहिा स्वास्थ्य स्वयंसेलवकाहरुिाई लवशेष धन्यवाद लदन चाहन्छु ।
धन्यिाद छ साभफ्दोर संस्थाहरुिाई जसिे स्वास्थ्यकमी हरुिाई समेि िािीममा र अनसाईट कोलचङ
माफिि ज्ञानलदने काम गनुि भयो ।
हम्रो पालिकामा स्वास्थ्य स्तर माथी उठाउनका िालग कायिपालिका सदस्य िगायि अध्यक्ष उपाध्यक्ष अन्य
शाखाका प्रमुखहरुिाई धन्यिाद लदन चाहान्छु । हाि पालिकािे प्रत्येक संस्थामा लनशुल्क लभलडयो एक्सरे
सेवा र स्वास्थ्य चौकी न्युनिम सेवा मापदण्डिाई पलहिो प्राथमीकिा लदएर अगालड िढ् न सके अलि नै
स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावकारी िनाउन सलकन्छ ।चौकुनेका जनिाको आधारभुि स्वास्थ्य अनुभुलि गराउन १५
सैयाको चौकुने अस्पिािको लसिन्यास गरर लनमािण कामको लिब्रिािाई अगालड वढाएको छ । यसरी
सम्पुणि कायिमा सहयोग गने सलघंय सरकार ,प्रदे श सरकार,स्थालनय सरकार र सरोकारवािा लनकायिाई
मेरो ब्यलत्तफ्गि िवरिे धन्यवाद लदन चाहान्छु ।
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स्वास्थ्य मानवीय आधारभूि आवश्यकिा मध्येको एक अलि महत्वपूणि पक्ष हो । जि मानवको स्वास्थ्य
स्वस्थ हुन्छ िि मात्र मालनसिे अन्य काम सपफ्लिा पूविक गनि सक्दछ । त्यसैका आधारमा आम चौकुने
िासीिाई प्रत्यक्ष रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गनि चौकुने सरकारको नीलि, िजेट िथा कायित्रफ्म अनुसार यो
स्वास्थ्य प्रोपफयि ियार पारे को छ । चौकुने गाउँ पालिकािे स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हािसम्म सञ्चािन गरे का
स्वास्थ्य सम्बन्धी कायिहरु र यस शाखािे भलवष्यमा सञ्चािन गने गने कायित्रफ्महरु यस प्रोपफयिमा
समािेश गरर नागररकको सुचनाको हकिाई सुलनलिि गरे को छ । चौकुने गाउँ पालिका स्वास्थ्य शाखािे
ियार पारे को यस स्वास्थ्य प्रोपफयिमा समािेश भएको काम र प्रगिीिाई िोलकएको समयमै गने लवश्वास
लिएको छु । आम चौकुने िासीहरुको स्वास्थ्य सेवाको पुहुँचिाई सिै क्षेत्रमा लवस्तार गरे र आधारभूि
स्वास्थ्य सेवा पाउने आम चौकुने िासीको हकिाई पुरा गने कुरामा मैिे लवश्वास लिएको छु । “चौकुने लदगो
लवकासको मुि आधार, सुशासन समृखि र पयाि प्त पुवािधार” भन्ने चौकुने गाउँ पालिकाको मूि नारािाई
साकार पाने कुरामा मैिे लवश्वास लिएको छु ।

धन्यवाद।।
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प्रलिवेदन प्रकाशनमा संिग्न कमाचारीहरू
संरक्षक
गगन लसंह पाण्डे य
प्रमुख प्रशासलकय अलधकृि
चौकुने गाउँ पालिका
सल्लाहकार
नवराज जैशी
सामालजक लिकास सलमलिका संयोजक
प्रधान सम्पादक
लडल्लीराम लघलमरे
स्वास्थ्य शाखा प्रमुख
चौकुने गाउँ पालिका
सम्पादन मण्डि

Hfgs ljZjsdf{ hg:jf:Yo lgl/Ifs
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नारायण िास्कोटा , िेखा अलधकृि
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पदम शमाि , क .अ.
प्रालवलधक सहयोग
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स्वास्थ्य प्रणािी अलधकृि
स्वास्थ्यका िालग सक्षम प्रणािी
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Health Section Chaukune
Key Indicator Fact Sheet
(FY: 2075/076 to 2077/078)
Chaukune Rural Municipality
Programme Indicators (Percentage)

FY
2075/076

FY
2076/077

FY
2077078

5
०
17

5
०
17
12
86

5
0
17
7
86

82=8
90=3
57=2
60=7
86=6
-0=18

94
104
67=1
75
86
-7=5
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2=7

2=6



16=9

17=7

49=6



7=8

1=7

5



61=5

50=1

69



78=7

69=1

85



36=4

75

75



752

668

774



Pneumonia cases treated with antibiotics

97=5

96=9

116



Diarrhoea incidence rate among children
U5 years (per 1000)

577

434

503



Diarrhoea cases treated with Zinc & ORS

99

93

99



79=7

79=8

91=3



60=4
67=3

50=9
59=8

70=3
76=2



25=3

19=8

58=9



17=5

13=8

30=5



Reporting Status
Health Post
Hospital
EPI Clinics
PHC/ORC
FCHV

12
86

Immunization Program
BCG Coverage
DPT-HepB-Hib 3 Coverage
Measles/Rubella 2 Coverage
TD 2&2+ Coverage
Full Immunization
Drop-out rate DPT-HepB-Hib 1 Vs. 3

101=2
102=2
60=8
75=8
75=8
3=4







Nutrition Program
Newborns with low birth weight (<2.5kg)
Children aged 0-23 mths. registered for
GM
Children aged 0-23 mths. registered for
GM who were Underweight
Pregnant women who received 180 day
supply of IFA
PP women who received Vit.A
supplementation
IMNCI Program
PSBI cases received complete dose of
Gentamicin
Incidence of Pneumonia among children U5
years (per 1000)

Safe-Motherhood Program
Pregnant women who had at least one
ANC checkup
Pregnant women who had 4 ANC
checkups as per protocol
Institutional deliveries
Births attended by a Skilled Birth Attendant
(SBA)
Women who had 3 PNC checkups as per
protocol
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Women receiving ANC incentives

97=9
98=6
0
1

98=41
100
0
1

100
100
3
3



16=84

14=44

19=64



0=000115

0=00082

0=0018



94=1
0

91=7
0

➔

Incidence of Leprosy per 10,000 population

86=7
0=35

No of Pregnant women who tested for HIV
at ANC checkup

477

486

450

➔

87=7

86=7

87=13

➔

Women receiving Maternity incentives
Total Maternal deaths
Total Neonatal deaths





Family Planning Program
Contraceptive Prevalence Rate (CPR)
Disease Control Program
TB - Case notification rate (All form of TB)
per lakh
TB - Treatment success rate



Curative Services
OPD NEW visit among total OPD visit
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खण्ड १पररचय

१.१ गाँउ/नगरपालिकाको पररचय
•

िौगोलिक अवस्था
चौकुने गाउँ पालिका सुखेि लजल्लाको पलिम क्षेत्रमा अवखस्थि छ । यो गाउँ पालिका सालवकका िगाम,
िेिान¸ लवजौरा¸गुटु रघाटगाउँ गा लव स हरु लमिेर िनेको हो । चौकुने गाउँ पालिकािाई दशवटा वडामा
लिभाजन गररएको छ । सालवकको गुटु गा.लव.स. वडा नं ६ मा रहेको चौकुने पहाडको लिचमा चारकुना
लमिेर िनेको क्षेत्रको पलहचानिाट यस गाउँ पालिकाको नाम चौकुने नामाकरण भएको हो । यसको
क्षेत्रफि कररि ३८१.०३ वगि लक लम रहेको यस गाउँ पालिकाको केन्द्र सालवकको गुटु गालवस वडा नं. ६
मा रहेको छ। यस गाउँ पालिकामा जालिय रुपमा लमलश्रि िसोिास रहेको छ र लिशेषगरी ब्राह्मण,
क्षेत्री,मगर, दलिि, राजीहरुको िसोिास रहेको छ।

अवखस्थि
क्षेत्रफि
दे शान्तर
आक्षांश
िापक्रम
अलधकिम
न्युनिम
लसमाना

जम्मा वडाको संख्या
सदरमुकाम

३८१.०१ वगि लकलम
८०° ५८' ५७"दे खी ८१° २१' १५" पूवि
२८° ४४' २५" दे खी २८° ५८' ४१" उत्तर
३६
७
पंचपुरी, सुखेि(पूवि), मोहन्याि गाउपालिका, कैिािी (दलक्षण), िोगटान
फ़ुट् लसि, डोटी, (पलिम), ढकारी र िुमािखाद गाउँ पालिका, अछाम
(उत्तर)
१०
गुटु
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नलद
जम्मा घरधुरीको संख्या
जम्मा जनसंख्या
मलहिा
पुरुष
मुख्य धमि
•

कणाििी नलद, भेरी नलद
५३४५
१४२३८
१४९६५
लहन्दु

सांस्कृलिक
यहाँ लहन्दु धमिको िाहुल्यिा िथा िौि धमिवािम्बी समेिको लमलश्रि िसोिास रहेको छ। खस
संस्कृलिको उचिम प्रभाि रहेको यस क्षेत्रमा नेपािी भाषा अलिररक्त डोटे िी भाषा प्रचिनमा रहेको ।
दशैं, लिहार, गौरा, मस्ट पुजा, माघे संक्राखन्त, लशवरालत्र, श्रीकृष्ण जन्मा अष्टलम, िैशाके पुलणिमा र होलि
मुख्य चाडपविका रुपमा मनाउने गररन्छ। यहाँ िोपोन्मुख राजी समुदाय को पलन िसोिास रहे को छ।
पुरुषहरुमा दौरा सुरुवाि, कोट र टोपी िथा मलहिामा गुन्यु, चोिो र पटु का िगाउने प्रचिन रहेको ।
मगर िथा राजी समुदाय मा आआफ्नै मौलिक भेष भुषा, खानपान र चािचिन रहेको । िथापी, भेष
भुषा, खानपान र चािचिनमा आधुलनकिा को प्रभाि िढ् दै गएको दे खखन्छ।

•

गाँउपालिकाको जनसांल्पखक लववरर्

गाउँ ।नगरपालिकाको उमेर, लिङ्ग र वडा अनुसार जनसंख्या लविरण
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१.२ प्रलिवेदन ियार पानुाको उद्दे श्य
यस् प्रलिवेदन ियार पानुिको मुख्य उदे श्य यसचौकुने गाँउपालिकाको स्वास्थ्यको वस्तुखस्थलि सिैिाई
जानकारी गराउनु हो। साथै
•
•
•
•
•

गाँउपालिकाको िििमान स्वास्थ्य अवस्था िारे जानकारी गराउने।
गाँउपालिकाको स्वास्थ्यका लवलभन्न कायिक्रम अन्तगििका मुख्य सुचकहरुिारे मा जानकारी गराउने हो।
गाँउपालिकामा यस् आ.व मा संचािन गरे का स्वास्थ्यका लवलभन्न कायिक्रमहरुिारे मा जानकारी गराउने।
गाँउपालिकाका स्वास्थ्यका लवलभन्न समस्या िथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आईपरे का समस्याहरु र समाधान गनि
चािेका लवलभन्न पहिहरु िारे अवगि गराउने।
गाँउपालिका स्वास्थ्यका कायिक्रमहरु आगामी वषिहरुमा संचािन गनिका िालग मागिलनदे श गने।
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•

गाँउपालिकाको भावी स्वास्थ्यसंग सम्बखन्धि योजना िथा कायिक्रम साथै लनलि लनमािणको कामिाई
आधार प्रदान गने।

१.३ प्रलिवेदनको महत्व
यस प्रलिवेदनको महत्व यस प्रकार रहे का छन् :
•
•
•

यस् गाँ उपालिकाको स्वास्थ्य कायिक्रमहरुको वििमान अवस्थाहरुिारे मा सिैिाई िथ्यपुरक जानकारी
गराई भावीका लदनहरु सवि सुिभ रुपमा सेवा प्रदान गनि।
स्वास्थ्य क्षेत्रको लवकासको िालग कायिक्रम िथा रणनै लिक योजना िजुिमा गनिको िालग पालिकाको िालग
लनदे ष (guideline) िनाउन र
लवलभन्न संघ संस्था एवं अनुसन्धानकिाि योजनाकार स्वास्थ्यकमी र अन्य सरोकारवािाहरुको िालग पलन
थप अध्ययन गनिको िालग महत्वपुणि दस्तावेजको रूपमा प्रयोगमा ल्याउन ।

१.४ पालिकाको स्वास्थ्यको वस्तुल्पस्थलि
नेपाि सरकारिे स्थालनय सरकार गठन गरे पिाि नेपािको संलिधान २०७२ द्बारा लनलदि ष्ट गररएको नेपािी
नागरीकहरुको मोलिक हक र अलधकारको रुपमा रहेको आधारभुि स्वास्थ्य िथा सरसफाईको
अलधकारको सुलनलिि गने लजम्मेवार स्थालनय सरकारिाई सुखम्पएको छ।
अरे क नागररकको मौलिक अलधकारको रुपमा रहे को आधारभुि स्वास्थ्यको सुलनलिििाको िालग यस्
पालिकामा स्वास्थ्य शाखािे नेिृत्व गने गरी स्वास्थ्य संस्थाहरु, मलहिा स्वा सेलवका, गाँउ घर खिलनकिथा
खोप खिलनकहरु िाट स्वास्थ्य सेवाहरु प्रदान गरीन्छ।
१.४.१ स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गने संस्थाहरुको अवस्था
लववरर्

संख्या
सरकारी संस्था

अस्पिाि

०

प्राथलमक स्वास्थ्य केन्द्र

०

स्वास्थ्य चौकी

५

आधारभुि स्वास्थ्य केन्द्र

५

शहरी स्वास्थ्य केन्द्र

०

सामुदायीक स्वास्थ्य केन्द्र

५

आयुवेदअस्पिाि/केन्द्र

१

आँ खाअस्पिाि/केन्द्र

०

खोप लकखननक

१७

गाँ उ घर लकखननक

१२

मलहिा स्वास्थ्य स्वयं सेलवका

८६

लनलज गैर सरकारी संस्था
अस्पिाि िथा नलसिङ्ग होम

०

पोलिखिलनक

०

औषलध पसि

२
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१.४.२ वडाअनुसारस्वास्थ्यसंस्थाकोजानकारी
वडा नं

स्वास्थ्य संस्थाको नाम

बलथाङ्ग सेन्टर

मलहिा स्वा. स्वयं.
सेलवकाको संख्या

खोप केन्द्र

गाँउर्र
ल्पिलनक

०१

धनराश् आधारभूि स्वास्थ्य सेवा
केन्द्र
िास्पालन स्वास्थ्य चौकी

छै न

९

२

२

िलथिंग सेन्टर

९

१

०

छै न

०

१

०

िलथिंग सेन्टर

१३

२

२

छै न

०

१

१

िलथिंग सेन्टर

९

१

०

छै न

०

१

०

छै न

८

१

१

छै न

०

१

०

छै न

८

१

०

छै न

१०

१

०

िलथिंग सेन्टर

५

२

१

छै न

६

१

१

िलथिंग सेन्टर

९

०

०

छै न

०

०

०

०२
०२
०३
०३
०४
०४
०५
०६
०६
०७
०८
०९
१०
१०

िगाम् सामुदालयक स्वास्थ्य
इकाइ
िेिान स्वास्थ्य चौकी
सोवािौर् सामुदालयक स्वास्थ्य
इकाइ
लिजौरा स्वास्थ्य चौकी
पच्मा सामुदालयक स्वास्थ्य
इकाइ
मायािाि आधारभूि स्वास्थ्य
सेवा केन्द्र
साल्मा आधारभूि स्वास्थ्य सेवा
केन्द्र
कोइरििाास सामुदालयक
स्वास्थ्य इकाइ
धामीडाडा आधारभूि स्वास्थ्य
सेवा केन्द्र
गुठु स्वास्थ्य चौकी
राग आधारभूि स्वास्थ्य सेवा
केन्द्र
घां टगाउ स्वास्थ्य चौकी
कुमिा सामुदालयक स्वास्थ्य
इकाइ
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१.४.३ स्वास्थ्यसेवाकोिालगमानवसंसाधनको अवस्था

१.५ शुसासन
सुशासन शासकीय व्यवस्थापनको त्यो पराकाष्ठा हो, जहाँ नागररकहरू सुरलक्षि महसुस गछि न् , न्यायको
अनुभूलि गछि न्र अलधकारसम्पन्न हुन्छन्। साविजलनक सेवा सहज एवं सरि रूपमा नागररक हकका रूपमा
प्राप्त पलन गनि सक्छन्।जनिाप्रलिउत्तरदायीभईलनवािधरुपमासेवाप्रवाहगनि रनागररकअलधकारकोसम्मान
गनिको िालग शुसानको महत्व सिै क्षेत्रमा हुन्छ। असि शासनको आधारभुि मान्यिािाइ आत्मसाि गदै
पारदशी, सहभालगिमूिक, जवाफदाही हुदै लछटो,छरीिो िथा कम खलचििो ढं गिाट सविसाधारणमा सेवा
प्रवाह गनि र सेवाग्राहीिे सवि सुिभ रुपमा सेवा पाए वा नपाएको सुलनलिि गनुि स्थालनय िहको लजम्मेवारी
हुन्छ। स्थालनय िहिे संघ र प्रदे शका लनलि, लनयम र लनयमाविी आधारमा स्थालनय स्तरमा सुहाउदो लनलि,
लनयम र लनयमाविी िनाएर सेवाको प्रवाह गनुि पने हुन्छ।
पालिकाको लनलि लनयम िथा लनयमाविीको अवस्था
सुचांक
पालिकाको स्वाथ्य लनलि

अवस्था (छ/छै न)
छ

पालिकाकोस्वाथ्य िथा सरसफाई ऐन
पालिकाको स्वास्थ्य सम्बखन्ध पि वा दश िलषिय योजना
पालिकाकोस्वास्थ्य सम्बखन्धिालषिक योजना
पालिकाको मानव संरचना (Organogram)
पालिकाको अनुगमन मुल्यां कन िथा सुपररवेक्षण लनयमाविी

छ
छै न
छ
छै न
छै न

पालिकाको लनलज स्वास्थ्य संस्था संचािन िथा व्यस्थापन लनदे लशका
छै न

18

पालिका र स्वास्थ्य संस्था स्तरको सलमलिहरुको अवस्था
सुचांक
पालिका स्तररय स्वाथ्य सलमलि

अवस्था
छै न

पालिका स्तररयगुणस्तर सुधार सलमलि
छै न
पालिका स्तररय खररद सलमलि
छ
स्वास्थ्य संस्था संचािन िथा व्यवस्थापन सलमलि
छै न
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खण्ड २: कायाक्रम प्रगलि
२.१ पररवार कल्यार्
२.१.१खोप कायाक्रम
नेपािसरकारको सिैभन्दा िलढ प्राथलमकिामा र सफि रहेको कायिक्रम हो-रालष्टिय खोप कायिक्रम । खोप
कायिक्रमिे उल्लेख्य रुपमा िािमृत्युदर घटाउन र लवलभन्न रोगिाई रोकथाम गनि सहयोग पु याि उने गदि छ ।
लशशु र िाल्य अवस्थामा िाििालिकाहरुिाई उमेर अनुसारका सिै खोपहरु सही समय र मात्रामा लदनु
पदि छ । खोप कायिक्रम एक प्रलिकारात्मक सेवा भएकोिे यस कायिक्रमको उपिखि लजवनको उत्तराधिमा
पलन प्राप्त गनि सलकने हुनेभएकोिे यस कायिक्रमिाट ित्काि उपिखिकोअपेक्षा गररदै न। हाि नेपािमा १२
रोग लिरुध८ प्रकारका खोपहरु उपिि छन्जस्तै लि.लस.लज, लड.लप.लट-हेि-लहि, पोलियो, लप.लस.लभ,
एफ.आई. लप.लभ, दादु रा/रुिेिा र रोटा ।
खोप कायाक्रम अन्तरगि सन्चािन गररएका मुख्य लक्रयाकिापहरू
• लनयलमि खोप सेवा संचािन ।
• पूणि खोप घोषणा िथा लदगोपना कायिक्रम ।
• स्वास्थ्यकलमिहरूको िालग खोप सम्बखन्ध िालिम ।
• खोप सम्बखन्ध सुक्ष्म योजना िजुिमा ।
• खोप मलहना संचािन ।
• रालष्टिय खोप अलभयान संचािन ।
• प्रभावकारी कोल्डचेन व्यवस्थापन ।
खोप कायाक्रमका मुख्य सुचकहरूको अवस्था
यसगाँउपालिकाको पलहिो प्राथलमकिामा रहेको खोप कायिक्रमको प्रगलि लववरण िि िालिकामा लदईएको
छ।
िालिका 1 खोप कायिक्रमको अवस्था
सुचकहरू
पुणिखोप वडा घोषणा
लि.लस.जी कभरे ज
लड.पी.टी-हे ि-लहि १ कभरे ज
पोलियो १ कभरे ज
पोलियो ३ कभरे ज
लड.पी.टी-हे ि-लहि ३ कभरे ज
लप.लस.भी ३ कभरे ज
एफ.आइ.लप.भी. १ कभरे ज
एफ.आइ.लप.भी. २ कभरे ज
दादु रा-रूिेिा १ कभरे ज
जे.इ. कभरे ज

आ=ब. २०७५⁄७६
खोप किरे ज
१०
१०१.२
१०६.१
१०६.१
१०२.५
१०२.२
९२.४
७७.१५
४९.८
९७.१
७०.५
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आ=ब. २०७६⁄७७

आ=ब. २०७७⁄७८

१०
८२.८
९०.१
९०.६
९३.१
९०.३
८९ .९
७८.७१
७४.९
९३.२
६३.६

१०
९४
९६.५
९३.६
१०१.२
१०४
८९ .३
९२.२६
९८.४
८९
६९

दादु रा-रूिेिा २ कभरे ज
लट.डी २ र २+कभरे ज
पुणिखोप कभरे ज

६०.८
७५.८
७५.८
डर पआउि दर
३.३
३.४
१६ .९
खोप खेरजाने दर
८१.६
२५.६
४१.२
२५ .६
१७.८
२३.७
३९.२

लि.लस.जी र दादु रा-रूिेिा १ डरपआउट दर
लड.पी.टी-हे ि-लहि १ र ३ डरपआउट दर
दादु रा-रूिेिा १ र २ डरपआउट दर
लि.लस.जी
लड.पी.टी-हे ि-लहि
जे.इ.
पोलियो
लप.लस.लभ
एफ.आइ.लप.लभ.
लट.डी

५७ .२
६०.७
७६.६

६७ .१
७५
८६

-१२.५
-०.१८
१८. ८

५.३
-७.५
०. ९२

८४.३
३४
४९.९
३२.७
२१.१
२५.२
५१.९

८५.७
३६.६
५५.१
३३
२९.७
३२.४
५०.६

मालथको िालिकािाई समग्र रुपमा हे दाि दादु रा रुिेिा पलहिो िाहे क अरु सिै खोपको कभरे ज अलघल्लो आ.ि. मा
भन्दा िढे को दे खखन्छ । साथै खोप खेर जाने दर पलन िगािार िढे को दे खखन्छ, जुन खोप कायिक्रमको प्रगलिका िागी
चुनौिीका रुपमा दे खा परे को छ ।

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु

समाधानका उपायहरु

लजम्मेवारी

आवस्यकिा अनुसारको खोप उपिि
नहुनु

खोपको लनयलमि िथा यथेस्ट सप्लाई
गने

स्वास्थ्य शाखा
जनस्वास्थ्य सेवा कायाि िय

खोप सेड्युिको िारे मा सम्पूणि कमिचारी
िाइ जानकारी नभएको

स्वास्थ्यकमी िाइ खोप सेड्युि र
आवस्यक जानकारी गराउने

स्वास्थ्य शाखा
स्वास्थ्य संस्था

२.१.२ पोषर् कायाक्रम
पोषण सेवा राष्टि लनमािणको एक िलियो आधार हो । मालनसको शारररीक िथा मानलसक लवकाश उसको
िाल्यकाि मुख्य गरर गभाििस्था दे खख २ िषि सम्मको पोषण अिस्थामा लनभिर हने गदि छ । यस उमेर
समुहमा ८०% भन्दा िलढ मखस्तस्कको लिकाश हुने गदि छ । नेपाि सरकारद्वारा पोषण कायिक्रमहरु मुख्य
गरर गभाििस्था र २ िषि मुलनका िाििालिकाहरु केखन्द्रि कायिक्रमहरु सिालिि भएका छन जसिाई
सुनौिा हजार लदन कायिक्रम पलन भलनन्छ ।
यस गाउँ ।नगरपालिकामा पोषण सुधारका िालग स्थालनय िह स्तररय िहुक्षेलत्रय पोषण सुधार सलमलि गठन
गरर लिलभन्न कायिक्रमहरु सिािन गररएको छ । यस गाउँ पालिकामा लशघ्र कुपोषणको ब्यिस्थापनका
िालग १ वटा िलहरं ग उपचार केन्द्र समेि सिािन गररएको छ ।
पोषर्कायाक्रम अन्तरगि सन्चािन गररएका मुख्य लक्रयाकिापहरू :
•
•

लनयलमि वृखदद अनुगमन िथा परामशि ।
लशशु िथा िाल्यकािीन पोषण ।
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•
•
•
•
•

लभटालमन ए िथा अल्बेन्डाजोि लविरण ।
िहुक्षेलत्रय पोषण योजना ।
आमा िथा िाि स्वास्थ्य र पोषण ।
लविािय स्वास्थ्य िथा पोषण ।
पोषण सम्बखन्ध लवलभन्न लदवसहरू

पोषर् कायाक्रमको अवस्था
यस गाउँ पालिकाको हािको पोषण अिस्था ििको िालिकामा प्रस्तुि गररएको छ ।
िालिका 2पोषण कायिक्रमको अवस्था
सुचकहरू

आ.व. २०७५⁄७६

आ.व. २०७६⁄७७

आ.व. २०७७⁄७८

नयाँ िौि लिईएका ०–११ मलहना सम्मका िच्चाहरुको प्रलिशि

७१.२

६१.९

१२३.१

नयाँ िौि लिईएका ०–२३ मलहना सम्मका िच्चाहरुको प्रलिशि

१६.९

१७.७

४९.६

नयाँ िौि लिईएका िच्चाहरुको अनुपािमा कुपोलषि
िच्चाहरुको अनु पाि ०–२३ मलहना

७.८

१.७

५

कम िौिको जन्म

४

२.७

२.६

पूणि स्तनपान गराएको प्रलिशि

१४.४

२९.२

३६.६

१८० आईरन चक्की खाएका गभि वलि मलहिाको प्रलिशि

६१.५

५०.१

६९

जुु काको औषलध खाएका गभिवलि मलहिाहरुको संख्या

७५.६८

४२.४७

८८.२१

लभटालमन ए खाएका सुत्केरी आमाहरुको प्रलिशि

७८.७

६९.१

८५

४५ आईरन चक्की खाएका सुत्केरी आमाहरुको प्रलिशि

६९.७१

५७.१२

७९.४९

आम लभटालमन ए लििरण (६ दे खख ५९ मलहनाका
िाििालिकाहरु)

६१.०१

७६.०२

७७.३२

आम जुकाको औषलधलििरण कायिक्रममा ६ दे खख ५९
मलहनाका िाििालिकाहरुिे जुँकाको औषलध खाएको प्रलिशि
पलहिो चरण

५९.२९

७१.४८

७६.२४

आम जुु काको औषलधलििरण कायिक्रममा ६ दे खख ५९
मलहनाका िाििालिकाहरुिे जुँकाकोऔषलध खाएको प्रलिशि
दोस्रो चरण

६१.१९

७५.३६

७७.२६

मालथको िालिकािाई समग्र रुपमा हे दाि नयाँ िौि लिईएका ०–११ मलहना सम्मका िच्चाहरुको प्रलिशिसँगसँगै सिै सुचकहरुको
वृखि भएको छ िरनयाँ िौि लिईएका िच्चाहरुको अनुपािमा कुपोलषि िच्चाहरुको अनुपाि ०–२३ को भने िढे को दे खखन्छ ।
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मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु
िृखि अनुगमन हुने नगरे का (० दे खी २३
मलहनाको िच्चाहरुमा कमभएको)

समाधानका उपायहरु
िृखि अनुगमन िढाउनका िालगआमा
समुहको िैठकमा स्वास्थ्यकमीहरुको
उपखस्थलिमा िृखि अनुगमनको िारे मा
जानकारी लदने । स्वास्थ्य स्वयं
सेलवकािाई पररचािन गने

लजम्मेवारी
स्वास्थ्य संस्था, FCHV

२.१.३ समुदायमा आधाररि नबजाि िथा बािरोगको एलककृि ब्यबस्थापन
नेपािमा झाडापखािा लनयन्त्रण कायिक्रम (सन् १९८२) र लसघ्र स्वासप्रश्वास संक्रमण लनयन्त्रण कायिक्रम
(सन् १९८७)िाि स्वास्थ्यका िालग सिािन गररएका कायि क्रम हुन्। िि् पिाि ५ िषि मुलनका
िाििलिकाको मृत्युदरिाई कम गनि IMNCI कायिक्रम, समुदायमा आधाररि िािरोगको एलककृि
ब्यिस्थापन, समुदायमा आधाररि नवजाि लशशु स्याहार कायिक्रम हुदै हाि समुदायमा आधाररि नवजाि
लशशु िथा िािरोगको एलककृि ब्यिस्थापन कायिक्रम सन २०१४ दे खख सिािन गररएको छ । यस
कायिक्रमको मुख्य उदे श्य नवजाि लशशु िथा िाि मृत्युदरको मु ख्य कारक ित्वको रुपमा रहे का
समस्याहरु जस्तै लनमोलनया, झाडापखािा, दादु रा, मिेररया िथा कुपोषणको ब्यिस्थापन गरर नवजाि लशशु
िथा िाि मृत्युदर कम गने हो । कायिक्रम अन्तगिि सिािन गररएका मुख्य लक्रयाकिाप र उपिखिहरु :
गाउँ पालिकाको हािको समुदायमा आधाररि नवजािलशशु िथा िािरोग एलककृि ब्यिस्थापनको लििरण
िि िालिकामा प्रस्तुि गररएको छ ।
नवजाि लशशु िथा बािरोगको एलककृि लबबरर्
िालिका 3 नवजाि लशशु िथा िािरोगको एलककृि व्यवस्थापन सेवाको अवस्था
सुचकहरू

आ.व. २०७५⁄७६

आ.व. २०७६⁄७७

आ.व. २०७७⁄७८

नालभ मिम कभरे ज (स्वास्थ्य संस्था र घरमा प्रसुलि)

८८.५

९३.५

८३.७

व्याक्टे ररयाको संभालवि गखिर संक्रमण भएका ० दे खख २
मलहनाका लशशुको प्रलिशि
व्याक्टे ररयाको संभालवि गखिर संक्रमण भएका मध्ये
जेन्टामाईलसनको पलहिो सुई पाएका लशशुहरुको प्रलिशि

१९.३

९.५

३७.८

१००

१००

३५.७

व्याक्टे ररयाको संभालवि गखिर संक्रमण भएका लशशुहरु
मध्ये जे न्टामाईलसनको पूणि सुई पाएका लशशुहरुको
प्रलिशि
जम्मा नवजाि लशशुमृत्यूसंख्या

३६.४

७५

७

१

१

३

५ िषिमुलनका वािवालिकाहरुमा स्वास प्रश्वासको नयाँ

७५२

६६८.३

७७३.९
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लिरामी दर प्रलि हजार
५ िषिमुलनका वािवालिकाहरुमा लनमोलनयाका नयाँ लिरामी
दर प्रलि हजार

८५.९

७५.४

६५

जम्मा स्वास प्रश्वासको लिरामी मध्ये कडा लनमोलनयाको दर
प्रलि हजार (५ िषि मुलनका वािवालिकाहरुमा)
लनमोलनयािाट मृत्यू हुने ५ िषिमुलनका वािवालिकाहरुको
संख्या

०.११

०.००४

०.०३

०

०

०

एखन्टिायोलटकिाट उपचारपाएकालनमोलनयाका
वािवालिकाहरुका प्रलिशि
५ िषिमुलनका वािवालिकाहरुमा झाडा पखािाका नयाँ
लिरामी दर प्रलि हजार
जम्मा झाडापखािाका लिरामी मध्ये कडा जिलियोजनको
दर (५ िषिमुलनका वािवालिकाहरुमा)
झाडापखािाका लिरामी मध्ये लजिनजि र लजंक
चक्कीद्वारा उपचार पाएकाको प्रलिशि

९७.५

९६.९

११६.१

५७७.२

४३४.२

५०३

०.३२

०

०.१८

९८.९

९३

९९

झाडापखािािाट मृत्यू हुने ५
िषिमुलनकावािवालिकाहरुको संख्या

०

०

२

५ िषि मुलनका जम्मा मिेररया जाँच गरे को संख्या

०

०

०

५ िषि मुलनका वािवालिकाहरुको जम्मा मृत्यु संख्या

०

०

०

मालथको िालिकािाई समग्र रुपमा हेदाि झाडापखािाका लिरामी मध्ये
लजिनजि र लजंक
चक्कीद्वारासिैिेउपचार पाएकाछन्तरझाडापखािािाट ५ िषि मुलनका २ जना िाििालिकाहरुको मृत्यु
भएको छ साथै व्याक्टे ररयाको संभालवि गखिर संक्रमण भएका ० दे खख २ मलहनाका लशशुको प्रिलशििढे को
दे खखन्छ र संक्रमण भएकालशशुहरुिे जेन्टामाईसलनको पूणि सुई पाएकापलन छै नन ।
मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु

समाधानका उपायहरु

लजम्मेवारी

लसलिआईएमएनलसआइको िालिम
नपाएको र गाइड िाइन फिो नभएको

अिका लदन दे खख
लसलिआईएमएनलसआइ िुकिे ट वा एप
प्रयोग गरे र मात्र िच्चाको उपचार गने

सिै स्वास्थ्यकमी

२.१.४ पररवार योजना कायाक्रम
नेपाि सरकार द्वारा खस्वकृि कायिक्रम िथा गाउँ पालिकाको लिलत्तय समालनकरण िफिका कायिक्रमहरु
मध्येको महत्वपुणि कायिक्रम पररवार लनयोजन कायिक्रम हाि पररवार लनयोजनका सेवाहरु सिै िलक्षि
िगिमा समिा मुिक िररकािे पहुँच र उपभोगमा वृिी गनुि हो । हाि पररवार लनयोजन सेवाहरु
गाउँ पालिका द्वारा सिािन गररएका सिै गाउँ घर खिलनक, वडा स्वास्थ्य केन्द्रर स्वास्थ्य चौकीहरुमा
उपिि छन् । यस कायिक्रम अन्तिगि पररवार लनयोजन सम्बखन्ध परामशि सेवा, उपचारात्मक सेवा, प्रेषण
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सेवा िगाएि पररवार लनयोजनका साधनहरु जस्तै लपल्स, लडपो, कन्डम िगायिका साधनहरु लििरण
सेवाहरु उपिि छन् । पररवार लनयोजनका साधनहरु जस्तै इम्पिान्ट र आई.यू.लस.लड
गाउँ पालिकाअन्तिगि रहे का स्वास्थ्य चौलकमाहरुमा उपिि छन् ।
कायाक्रम अन्तरगि सन्चािन गररएका मुख्य लक्रयाकिापहरु:
• स्याटिाइि ट खिलनक संचािन ।
• स्थायी िन्ध्याकरण लशलवर संचािन ।
• प.लन. सम्बखन्ध िालिम संचािन ।
• प.लन. साधनको आपुलिि व्यवस्थापन

पररवार योजना कायाक्रमको अवस्था
गाउँ पालिकाको पररवार लनयोजन सेवाको हािको अवस्था िि िालिकामा प्रश्तुि गररएको छ ।
िालिका 4 पररवार योजना सेवाको अवस्था
सुचकहरू

आ.व २०७५⁄७६

आ.व २०७६⁄७७

आ.व २०७७⁄७८

नयाँ प्रयोगकिाि –कन्डम
नयाँ प्रयोगकिाि –लपल्स
नयाँ प्रयोगकिाि –लडपो
नयाँ प्रयोगकिाि –इम्पिान्ट
नयाँ प्रयोगकिाि –आई.यू.लस.लड
नयाँ प्रयोगकिाि –स्थायी साधन
पररवार लनयोजन साधनको नयाुँ प्रयोगदर
पररवार लनयोजनको जम्मा प्रयोगदर

२११.९
१४४
४३२
९४
४
१११२
१५.७
१६.८४

१९९
१६५
४११
९९
०
७०८
१५.३
१४.४४

२५८.३
२४६
६६५
१५९
१
११७१
२३
१९.६४

मालथको िालिकािाई समग्र रुपमा हे दाि सिै पररवार लनयोजनका प्रयोगकिाि हरु अलघल्लो आ.ि. मा भन्दा िढे को दे खखन्छ.

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु
िामो समयसम्म काम गने प.लन.
साधनको पहुँ च नभएको

समाधानका उपायहरु
पहुँ च नभएको स्थानमा स्याटिाईट
खिलनकको व्यवस्था गने

लजम्मेवारी
स्वास्थ्य शाखा
स्वास्थ्य संस्था

२.१.५ सुरलक्षि मािृत्व िथा नबजाि लशशु स्वास्थ्य
यस कायिक्रमको मुख्य उदे श्य गभािवस्था र सुत्केरी अिस्थाका कारण मलहिामा हुने लिरामीपना, अपाङ्गिा
र मृत्युदर कम गरर मलहिाहरुको र निजाि लशशुहरुको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनु हो । सामान्यिया
नेपािमा मािृ मृत्यु मुख्य गरर सुत्केरी अिस्थामा हुने रक्तश्राि, सुत्केरीमा हुने लिशाक्तिा, िामो सुत्केरी
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िेथा िाग्नु, सािनाि अड् लकनु आलद हुन ।यस अिस्थामा मृत्यु मुख्य गरर स्वास्थ्य संस्थामा लिरामी लिनका
िालग लढिो लनणिय गनुि, अस्पिाि लढिा पुग्नु र अस्पिाि पुगेर पलन समायमा उपचार नपाउनु आलद
कारणिे गदाि हुने गदि छ । यी यस्ता समास्याहरुको समयमा नै पलहचान गरर समयमा नै उपचार सेवा
पुयािउने वा परामशि गरर समस्या सामाधान गनि सकेमात्र मािृलशशु को स्वास्थ्यमा ठु िो उपिखि हालसि गनि
सलकन्छ ।
यस गाउँ पालिका अन्तिगि रहेका स्वास्थ्य चौलकमा पलन नेपाि सरकारद्वारा लनधािररि मापदण्ड िमोलजम २४
घन्टे प्रसुलि सेवाका िालग िलथिङ सेन्टर सिािन गररएको छ । उक्त िलथि ङ्ग सेन्टरहरुिाट आधारभुि
प्रसुलि सेवाका साथै पुविप्रसुलि सेवा र सुत्केरी पिािको सेवा प्रदान गररदै आएको छ जसिे गदाि सामान्य
गभािवस्थाको जलटििाका कारण हुने मािृ मृत्युदरिाई कम गरे को छ ।
कायाक्रम अन्तरगि सन्चािन गररएका मुख्य लक्रयाकिापहरु :
• गभिविी िथा प्रसुलि जांच सेवा
• संस्थागि प्रसुलि सेवा ।
• न्यानो झोिा लविरण ।
• प्रसुलि प्रोत्साहन िथा यािायाि खचि लविरण ।
• कणाििी सुत्केरी पोषण ।
• SBAिालिम संचािन ।
• सेवा उपभोग िढाउन पालिकाद्वारा लवलभन्न कायिक्रम संचािन ।
सुरलक्षि मािृत्व कायाक्रमको अबस्था
गाउँ पालिकाको हािको सुरलक्षि मािृत्वको अिस्था िि िालिकामा प्रस्तु ि गररएको छ ।
िालिका 5 सुरलक्षि मािृत्व सेवाको अवस्था
सुचकहरू

आ.व २०७५⁄७६

आ.व २०७६⁄७७

आ.व २०७७⁄७८

शून्य होम डे लिभरी वडा संख्या

०

०

०

प्रसुलि केन्द्रको संख्या

०

०

०

BEONC– संख्या

५

५

५

CEONC– संख्या

०

०

०

सुरलक्षि गभिपाि साइटहरूको संख्या

०

०

०

कुनैपलन समयमा पलहिो पटक गभिवलि जाँ च सेवा
लिएका गभिवलि मलहिाहरुको प्रलिशि
प्रोटोकि अनुसार पलहिो पटक गभिवलि जाँ च सेवा
लिएका गभिवलि मलहिाहरुको प्रलिशि
प्रोटोकि अनुसार ४ पटक गभिवलि जाँ च सेवा
लिएका गभिवलि मलहिाहरुको प्रलिशि
दक्ष प्रसुलिकलमििाट सुत्केरी सेवा पाएका
मलहिाहरुको प्रलिशि
जलटि प्रसुलि सेवा पाएका सुत्केरी मलहिाहरुको
संख्या
जन्मदा लनश्सालसएका नवजाि लशशुहरुको संख्या

७९.७५

७९.७८

९१.३३

७२.६

७०.९

९०.३

६०.४

५०.९

६९.३

२५.३

१९.८

५८.९

०

०

३

०

६

४

26

जन्मदा कमिौि भएका नवजाि लशशुहरुको
प्रलिशि
संस्थागि प्रसुलि सेवाको प्रलिशि

४

२.७

२.६

६७.३

५९.८

७६.२

दक्षप्रसुलि प्रलिशि

२५.३

१९.८

५८.९

मािृ मृत्यको समीक्षा गररएको र कायि योजनाको
लवकास भएको सुं ख्या
पेररनेटि मृ त्यको समीक्षा गररएको र कायि
योजनाको लवकास भएको सुं ख्या
जम्मा CAC सेवा लिएका सेवाग्रालहहरुको संख्या

०

०

०

०

०

०

०

०

०

जम्मा PAC सेवा लिएका सेवाग्रालहहरुको संख्या
प्रोटोकि अनुसार २४ घंटा लभत्र प्रसुलि पिािको
सेवा लिएको प्रलिशि
प्रोटोकि अनुसार ३ पटक प्रसुलि पिािको सेवा
लिएको प्रलिशि
जम्मा मािृमृत्यु संख्या
जम्मा निजाि लशशुमृत्यु दर

०
६३.३

०
५९.८

०
७५.९

१७.५

१३.८

३०.५

०
१

०
१

३
३

९८.६

१००

१००

९७.९१

९८.४१

१००

१००

१००

१००

संस्थागि सुत्केरी भएका मलहिाहरुिे संस्थागि
सुत्केरी भए िापि प्रोत्सहान रकम प्राप्त गरे को
प्रलिशि
संस्थागि सुत्केरी भएका मलहिाहरुिे प्रोटोकोि
अनुसार ४ पटक गभिजाँ च गरे िापि प्रोत्सहान
रकम प्राप्त गरे को प्रलिशि
िलथिङ सेन्टरमा सुत्केरी भए िापि न्यानो झोिा
पाएका नवजाि लशशुको प्रलिशि

मालथको िालिकािाई समग्र रुपमा हे दाि प्रोटोकि अनुसार ४ पटक गभिवलि जाँ च सेवा लिएका गभिवलि मलहिाहरुको प्रलिशि,

Institutional delivery, SBA delivery, PNC check upcl3Nnf] cf=a= df eGbf a9]sf] b]lvG5 .
मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु

समाधानका उपायहरु

लजम्मेवारी

ANC, PNC िथा Delivery मा आउने
सेवाग्राही लिच लभन्निा दे खखयो

होम डे लिभरी िाई शु न्यमा पुयाि उन लवशेष
कायिक्रमको अवधारणा ल्याउने

स्वास्थ्य शाखा
स्वास्थ्य संस्था

यािायाि खचि िुरुन्तै लदने व्यवस्था गने

२.१.६ मलहिा स्वास्थ्य स्वयंसेलवका कायाक्रम
सिैका िालग स्वास्थ्य िक्ष्य पुरा गनिका िालग ियार गररएको प्राथलमक स्वास्थ्य सेवाका ४ वटा लसिान्त
मध्ये एक हो सामुदालयक सहभालगिा । समुदायमा िलढ स्वास्थ्य समस्या हुने िगि र प्राथलमक स्वास्थ्य
सेवाको लसद् घान्त िाई आधारमालन नेपािमा पलहिो पटक मलहिा स्वास्थ्य स्वयम सेलिका कायिक्रम लि.सं.
२०४५ मा सुरु भएको लथयो । सििप्रथम नेपािमा समुदायको स्वास्थ्य सुधारको पररकल्पना गरर सििन
भएको यो कायिक्रम लिश्वमा नै एउटा नमुना कायिक्रमको रुपमा रहेको छ । मलहिा स्वास्थ्य स्वयम
सेलिकाहरु हाि स्वास्थ्यका आधारभुि स्ति हुन जस्ले गदाि नेपाि िे िय गरे को सुरलक्षि मािृत्व
सम्बखन्धको सहश्रािी लिकाश िक्ष्य पुरा गरे को लथयो ।
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गाउँ पालिकामा हाि जनसंख्याको आधारमा ४६ जना मलहिा स्वास्थ्य स्वयंसेलवकाहरु रहेका छन । यस
गाउँ पालिकामा लभत्र रहे क मलहिा स्वास्थ्य स्वयम सेलिकाहरुिे नेपाि सरकारद्वारा जारर गररएको
कायिलििरण अनुसार काम गने गदि छन । मलहिा स्वास्थ्य स्वयम सेलिकाहरुिे नेपाि सरकार िथा
गाउपालिका द्वारा सिािन गरे का स्वास्थ्य कायिक्रमहरु मा सहयोग गनुिका साथै कायािक्रमहरु जस्तै
लभटालमन ए िथा जुकाको औषलध लििरण, पररवार लनयोजनका साधानहरुको लििरण, नवजाि लशशु िथा
वािरोगको पलहचान गरर परामशि िथा प्रेषण सेवा, समुदायको स्वास्थ्य स्थीलि पत्ता िगाई समयमा नै
स्वास्थ्य लशक्षा प्रदान सेवा आलद सिािन गरर समुदायको स्वास्थ्य सुधारमा अिुिलनय योगदान पुयािएका
छन ।
कायाक्रम अन्तगाि सन्चािन गररएका मुख्य लक्रयाकिापहरु
• मलहिा स्वा. स्वयं सेलवकाहरुको सलमक्षा ।
• पोसाक िथा प्रोत्साहन रकम लविरण ।
मलहिा स्वास्थ्य स्वयंसेलवका कायाक्रमको अवस्था
गाउँ पालिकामा मलहिा स्वास्थ्य स्वयं सेलवका कायिक्रमको हािको िस्तुखस्थलि िि िालिकामा प्रस्तु ि
गररएको छ ।
िालिका 6 मलहिा स्वास्थ्य स्वयं सेलवका कायिक्रमको अवस्था
सुचकहरू

आ.व २०७५⁄७६

आ.व २०७६⁄७७

आ.व २०७७⁄७८

आमा समुहको िैठक सिािन गरे को प्रलिशि

९६. ६

८३. ५

१०१. २

जम्मा सेवा पुयाि एको संख्या

१९३२३

१७६४८

१९१२७

प्रलि स्वयम सेलिकाको सेवा ग्रालह अनुपाि

२२४.७

२०५.२

२२२.४

लजवनजि लििरण गरे का संख्या

२५८४

१३८२

१४२०

जम्मा लजवनजि लििरण मध्ये मस्वासेिे लविरण गरे को
प्रलिशि
जम्मा लपल्स लििरण मध्ये मस्वासेिे लविरण गरे को प्रलिशि

८९.९४

८६.१

७३.०८

३६.३४

३१.७१

५४.६७

जम्मा कन्डम लििरण मध्ये मस्वासेिे लविरण गरे को
प्रलिशि
मािृ मृत्युको जम्मा प्रलििेदन संख्या

३०.९९

२८.९८

२३.२३

०

०

०

नवजाि मृत्युको जम्मा प्रलििेदन संख्या

०

०

०

घरमा प्रसुलि भएको मध्ये लजलवि जन्म भयका लशशुहरुको
संख्या

५१

५८

६५

मालथको िालिकािाई समग्र रुपमा हेदाि अलघल्लो आ.ि. मा भन्दा सम्पूणि प्रगलिका सुचकहरु िढे को
दे खखन्छ । म.स्वा.स्व.से. हरुको स्वास्थ्य अवस्था सुधार गनि महत्वपुणि भुलमका रहने दे खखन्छ ।
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मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु

समाधानका उपायहरु

लजम्मेवारी

ररपोलटि मा असुििा

िेलसक िालिम िथा ररपफ्सेर िालिमको
ब्यवस्थापन

स्वास्थ्य संस्था

आमा समुहको सलत्रयिामा कमी

िौि िथा खोप र गभिवलि सेवामा िृखि
गनिका िालग स्वास्थ्य आमा समुहको
लनदे लशका फ्िो गने

स्वय.सेलवका िथा सम्वखन्धि स्वास्थ्यकमी

२.१.७ गाउँ र्र ल्पिलनक कायाक्रम
नेपािका सिै भुगोिमा प्राय मालनसहरुको िसोिास भएकोिे नेपािमा िसोिास गने सिै मालनसहरुिाई
स्वास्थ्य संस्था स्थायी रुपमा स्थापना गरर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गनि नसलकने भएको िे लि.सं. २०५१ म नयाँ
अिधारणाको रुपमा सुरुवाि गररएको कायिक्रम हो –गाउँ घरखिलनक कायिक्रम । नेपािमा रहेका सिै
समुदायिाई स्वास्थ्यको पहुचमा ल्याउनका िालग स्थापना गररएको उक्त कायिक्रमिाट हाि लिलभन्न
प्रकारका सेवाहरु प्रदान गररन्छ जस्तै प्राथलमक उपचार सेवा, पररवार लनयोजन सेवा, गभिवलि सेवा जाँच
सेवा, सुत्केरी पिािको सेवा आलद ।
गाउँ पालिका भौगोलिकिवरिे समथर जलमन दे खख लिकट पहालड क्षेत्र सम्म फैलिएको छ । गाउँ पालिकामा
रहेका स्वास्थ्य चौलकहरु द्वारा गाउपालिकाको सिै भुगोिमा िसोिास गने समुदायिाई आवश्यक
आधारभुि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गनि नसलकने भएकोिे गाउँ पालिकाको सिै वडाहरुमा वडा स्वास्थ्य केन्द्र
स्वास्थ्य चौकीहरुरहे को छ । वडा स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य चौकी द्वारा समेट्न नसलकने क्षेत्रहरुमा
गाउँ पालिकािाट हाि जम्मा १२ स्थानमा प्रत्येक मलहना ६ गिे दे खख ९ गिे सम्म गाउघर खिलनक सिािन
गररएको छ ।
स्वास्थ्य सेवािाइि समिामु िक िनाउन र स्वास्थ्य सेवाकोपहुँ चपुयािउनका िालग यस गाउँ पालिकामा
सिािन गररएका गाउँ घर खिलनकहरुको उपिखि िि िालिकामा प्रस्तुि गररएको छ ।
िालिका 7 गाउँ घर खिलनकिाट प्रदान गरि को सेवाको लववरण

आ.व २०७५⁄७६

आ.व २०७६⁄७७

आ.व २०७७⁄७८

गाउँ घर खिलनक सिािन प्रलिशि

८३=९

६१=३

८३=३

गाउँ घर खिलनकिाट सेवा पाएका सेवाग्रालहको संख्या

२९२८

१७८७

१४९१

जम्मा सेवाग्रालह मध्ये गाउँ घर खिलनकिाट सेवा
पाएका सेवाग्रालहको प्रलिशि
गाउँ घर खिलनकमा प्राथलमक उपचार सेवा पाएका
सेवाग्रालहको संख्या

१८=२

१७=३

१९=९

१३२२

१००२

६१३

सुचकहरू
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गाउँ घर खिलनकमा पुिि प्रसुलि सेवा पाएका
सेवाग्रालहको संख्या
गाउँ घर खिलनकमा ऊत्तर प्रसुलि सेवा पाएका
सेवाग्रालहको संख्या
गाउँ घर खिलनकमा लडपो सेवा पाएका सेवाग्रालहको
संख्या
गाउँ घर खिलनकमा िौि लिईएका ५ िषिमुलनका
िाििालिकाको संख्या

३०१

१७४

१०२

२

८

६

४३०

१४०

१०८

८०३

६३७

५०५

मालथको िालिकािाई समग्र रुपमा हे दाि अलघल्लो आ.ि. मा भन्दागाउँ घर खिलनक सिािन प्रलिशि२०
प्रलिशिभन्दा धेरैिे िढे को दे खखन्छ िर पलन गाउँ घर खिलनकिाट सेवा पाएका सेवाग्रालहको संख्या, गाउँ घर
खिलनकमा िौि लिईएका ५ िषिमुलनका िाििालिकाको संख्याभने घटे को दे खखन्छ।
मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु
पयाि प्त मात्रामा सामाग्रीहरुको अभाव ।
कमिचारीको अभाव

समाधानका उपायहरु
उलचि व्यवस्थापन
माग गने

लजम्मेवारी
स्वास्थ्य सँस्था, स्वास्थ्य शाखा
स्वास्थ्य शाखा

२.१.८ लकशोरलकशोरहरुको िालग यौन िथा प्रजनन् स्वास्थ्य
नेपािमा रालष्टिय लकशोरलकशोरी स्वास्थ्य िथा लिकास रणलनलि ई.सं. २००० मा नेपाि सरकारद्वारा जारर
गररएको लथयो । उक्त रणलनलि िमोलजम लकशोरलकशोरीका िालग यौन िथा प्रजनन् स्वास्थ्यका िालग
लनदे लशका जारी गरर नेपािका सिै स्वास्थ्य चौलक िह सम्म उक्त कायिक्रम सििन गने िक्ष्य लिएको लथयो
। यस कायिक्रम अनुसार सिै स्वास्थ्य चौकीहरु लकशोरलकशोरी मैत्री िनाई स्वास्थ्य सेवािाई समिा मुिक
िनाउने िक्ष्य भयिा पलन यस गाउँ पालिका अन्तिगि रहेका कुनैपलन स्वास्थ्य चौलकहरुमा उक्त कायिक्रम
सिािन हुनसकेको छै न । सुखेि लजल्लामा रहेका १३ िटा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा मात्र यो कायिक्रम िागु
भएको छ भने अरु संस्थामा यस कायिक्रमको पहुच पुग्न सकेको छै न ।
कायाक्रम अन्तरगि सन्चािन गररएका मुख्य लक्रयाकिापहरू :
•
लकशोरलकशोरहरुको िालग यौन िथा प्रजनन् स्वास्थ्य अवस्था
िालिका 8 लकशोरलकशोरी स्वास्थ्य सेवाको अवस्था
सुचकहरू

आ.व २०७५⁄७६

आ.व २०७६⁄७७

०

०

०

३६९५

४०२०

६३०४

१६६

१४९

१७१

१२३

११५

१४५

९२

६२

९७

लकशोरलकशोरी मैत्री स्वास्थ्य संस्थाको संख्या
जम्मा लकशोरलकशोरी सेवाग्रालह (नयां )
जम्मा गभि जाँ च मध्ये कुनैपलन समयमा पलहिो पटक
गभिवलि जाँ च सेवा लिएका २० िषिमुलनका
लकशोरीहरुको संख्या
प्रोटोकि अनुसार पलहिो पटक गभिवलि जाँ च सेवा
लिएका २० िषिमुलनका लकशोरीहरुको संख्या
प्रोटोकि अनुसार ४ पटक गभिवलि जाँ च सेवा लिएका
२० िषिमुलनका लकशोरीहरुको संख्या
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आ.व २०७७⁄७८

जम्मा गभि पिन मध्ये २० िषिमुलनका लकशोरीहरुको
संख्या
पररवार लनयोजन साधनको जम्मा नयाँ प्रयोगकिाि
मध्ये २० िषिमुलनका लकशोरीहरुको संख्या

०

०

०

८८

७१

९३

मालथको िालिकािाई समग्र रुपमा हे दाि जम्मा लकशोरलकशोरी सेवाग्रालह (नयां )अलघल्लो आ.ि. मा भन्दा िढे को
दे खखन्छ साथै पररवार लनयोजन साधनको प्रयोग गने लकशोरलकशोरीको सँख्यापलन िढे को दे खखन्छ.

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु
लकशोर कशोरी मैत्री स्वास्थ्य सँस्थाहरु
नहुनु
सेवा लदन छु ट्टै कोठाको अभाव

समाधानका उपायहरु
स्वास्थ्य सँस्थाहरु लकशोर कशोरी
मैत्रीिनाउने
भौलिक पुवाि धार लनमाि ण गने

लजम्मेवारी
स्वास्थ्य सँस्था, स्वास्थ्य शाखा
गाउपालिका, स्वास्थ्य शाखा

२.२ महामारी िथा रोग लनयन्त्रर्
२.२.१ लकिजन्य िथा नेग्लेक्टेड िर ोलपकि रोगहरु(Vector Born and Neglected tropical diseases)
२.२.१.१ औिो
औिो रोग नेपािमा प्रमुख समस्याको रुपमा दे खखए पिाि सन् १९५८ मा औिो उन्मुिन कायिक्रमको
रुपमा पलहिो जनस्वास्थ्य कायिक्रम सुरु गररएको लथयो । यस कायिक्रमको मुख्य िक्ष्य औिो रोगिाई
नेपाििाट उन्मुिन गनुि रहेको लथयो िर काम गदै जाँदा उन्मुिन गनि धेरै समय िाग्ने महसुस भई सन्
१९७८ दे खख पररमाजिन गरर औिो लनयन्त्रण कायिक्रमको रुपमा सिािन भइरहेको छ । हाि आएर नेपाि
सरकारद्वारा रालष्टिय औिो रणलनलिक योजना (सन् २०१४—२०२५) जारी गरर सन् २०२५ सम्ममा नेपाििाई
औिो रोग मुक्त घोषणा गने मुख्य िक्ष्यका साथ यस संग सम्बखन्धि लवलभन्न प्रकारका कायिक्रमहरु सिािन
भइरहेका छन् ।
औिो रोग उपचार, रोकथाम र लनयन्त्रर्का िागी सन्चािन गररएका मुख्य कृयाकिापहरू

•
•
•
•
•

मिेररया रोगका िालग औषलध उपचार सेवा
सिै गभिवलि मलहिाहरूिाइि सुपानेट झुि लविरण सेवा
सिालवि लिरामीको खोज िथा सलभििेन्स
मिेररयाको सिालवि लिरामीको िुरून्त EWARS प्रणािीद्वारा प्रलिवेदन
अनुगमन िथा मुल्याङ्कन

औिो रोगको विामान अवस्थाको लवश्लेषर्ाः
िालिका 9औिोरोगको िििमान अिस्था
सुचकहरू

आ.व २०७५⁄७६

आ.व २०७६⁄७७

आ.व २०७७⁄७८

जम्मा औिो रोगका लिरालमको संख्या

४
१८३

१
२४३

२
१२४

औिोरोगको पलहचानका िालग जाँ च गररएका जम्मा
लिरामी संख्या
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रक्त नमुना स्लाइड पररक्षण प्रलिशि
स्लाइड पोजेलटभ दर

४२.८२
२.२

४२.१९
०.४१

४२.९८
१.६

०
०
७५
४

०
०
१००
१

०
०
१००
२

िालषिक पारासाइट इखन्सडे न्ट दर
जम्मा मिेररया मध्ये लप.एफ लिरामीको प्रलिशि
स्थालनय मिेररया लिरामी दर
आयालिि मिेररया लिरामी दर
जम्मा उपचार गररएका मिेररया लिरामी

मालथको िालिकािाई समग्र रुपमा हे दाि १०० प्रलिशि औिो रोगका लिरालमहरुिे उपचार पाएका छन । िर पलनऔिो
रोगको पलहचानको िागी जाँ च गररने सँख्यामा भने कलम आएको दे खखन्छ ।

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु

समाधानका उपायहरु

लजम्मेवारी

रक्त नमुना संकिन स्लाइडमा कमी

ज्वरो आएका सिै लवरामीको स्लाइड
सकंिन गरर ल्यािमा पठाउने
संस्थािे माग गने

स्वास्थ्यकमी

स्लाइड िथा लनलडिको पहुँ चमा कमी

स्वास्थ्य शाखा

२.२.१.५ कुष्ठरोग
कुष्ठरोग परापूविकाि दे खखनै जनस्वास्थ्यको प्रमुख समस्याको रुपमा रहे को छ । यस रोगको लवरुि
प्रभावशािी औषलधको भएिापलन लिरामीहरुिे रोग िुकाउने र समयमै उपचारको िालग सम्पकिमा नआउने
कारणिे गदाि यो रोग एउटा सामालजक चुनौिीका रुपमा रहीरहेकोछ । हाि यो रोग लनवारणको खस्थलििाई
लनरन्तरिा लदनका िालग सिै स्वास्थ्य संस्थािाट लनाः शुल्क रुपमा एम.लड.टी. उपचार सेवाको साथ साथै
चेिनामूिक कायिक्रम समेि संचािन गररदै आएको छ ।
कुष्ठरोग रालष्टिय रणनीलि २०७३–२०७७ मा लनम्न प्रकारका िक्ष्यहरु पररदृष्य गररएका छन्ाः
•

नेपािका सिै लजल्लाहरुमा कुष्ठरोगको प्रकोप

दर(Prevalence Rate) प्रलि १० हजार

जनसंख्यामा १ भन्दा कम गने ।
•

कुष्ठरोगको नयाँ लिरामीहरु मध्ये िच्चा (० दे खख १४ वषि) हरुमा असमथििाको िह २ (Grade II
disability)िाई शून्य िनाउने ।

•

सिै लनदान भएका कुष्ठरोगका लिरामीहरुमा िह २ असमथििा (Grade II disability) िाई प्रलि १०
िाख जनसंख्यामा १ भन्दा कम गने ।कुष्ठरोग प्रभालविहरुिाई भेदभाव हुने प्रकारको कानूनी
प्रावधानहरुिाई शून्य िनाउने ।

कुष्ठरोग सम्बल्पन्ध सन्चािन िएका लक्रयाकिापहरुाः
कायिक्रम अन्तरगि सिािन गररएका मुख्य लक्रयाकिाप र उपिखिहरु :

•
•

कुष्ठरोगका लिरामीहरूिाइि उपचार सेवा
संकास्पद लिरामीको पलहचानको िालग माइि क्रोस्कोलपक सेन्टरमा प्रेषण सेवा
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•
•

कुष्ठरोग सम्बखन्ध चौमालसक, अधिवालषिक िथा वालषिक सलमक्षा गोलष्ठको आयोजना
लनयलमि अनुगमन िथा सुपररवेक्षण

कुष्ठरोगको विामान अवस्थाको लवश्लेषर्ाः
िालिका 10कुष्ठरोगको अिस्था
सुचकहरू

आ.व २०७५⁄७६

आ.व २०७६⁄७७

आ.व २०७७⁄७८

जम्मा कुष्ठरोग का लिरालमको संख्या

८

१०

०

जम्मा कुष्ठरोग लिरामी दर प्रलि १०००० जनसंख्या

०.३५

०

०

जम्मा कुष्ठरोगी मध्ये MB लिरामी को प्रलिशि

०

०

०

जम्मा लिरामी मध्ये १४ िषि मुलनका िाििालिकाहरुको
प्रलिशि
प्रलि १ िाख जनसं ख्यामा कुष्ठरोगको िह २ असमथििा भएको
लिरामीको संख्या

०

०

०

०

०

०

मालथको िालिकाहे दाि कुष्ठरोगका लिरामीहरु नभएको भन्ने दे खखन्छ । अलघल्लो आ.ि. मा १० वटा केश रहे कोमा अलहिे
एउटा पलन केश नदे खखनु एकदमै राम्रो हो िर खोजपडिािको कमजोरीका कारण पत्ता निागेको भए यसिे गखिर
समस्या लनम्त्त्याउन सक्छ ।

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु
कुष्ठरोगकालिरामीहरु पत्ता निागेका
कुष्ठरोगीहरूका जाँ चमा समस्या

समाधानका उपायहरु
टे ष्टहरु िढाउने, सिै ठाउँ मा खिलनङ्ग
क्याम्प हरु राख्ने ।
समुदायमा लशलवर सिािन गने

लजम्मेवारी
स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य शाखा
स्वास्थ्य शाखा

२.३ क्षयरोग
क्षयरोग लवश्वकै प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा रहेको छ । नेपािको कूि जनसंख्याको झण्डै ४५
प्रलिशि मालनसहरु यस रोगिाट संक्रलमि छन् जसमध्ये ६० प्रलिशि आलथिक दृलष्टकोणिे उत्पादनशीि
उमेरका मालनसहरु रहे का हुन्छन् । नेपािमा प्रलिवषि ४०००० नयाँ क्षयरोगीका लिरामीहरु दे खखन्छन्
जसमध्ये २०००० खकार पोजेलटभ हुन्छन् । ५००० दे खख ७००० सम्म िषेनी यस रोगिाट मृत्यु हुने गरे को
पाईन्छ । त्यसैिे यस कायिक्रमिाई नेपाि सरकारिे रालष्टिय प्राथलमकिा प्राप्त कायिक्रमको रुपमा लिएको छ
। यसको प्रभावकारी उपचार र लनयन्त्रणको िालग नेपािमा सन् १९९६ दे खख डट् स लवलध द्वारा उपचार
कायिक्रम संचािन गररएको छ । क्षयरोगको उपचारको िालग प्रयोगशािा सुलवधा भएको स्थानिाई रोग
लनदान केन्द्र िथा सिै स्वास्थ्य चौकीहरुिाई डट् स उपचार केन्दको रुपमा संचािन गररदै आएको छ ।
लवश्व स्वास्थ्य सङ्गठनिे क्षयरोगमुक्त लवश्व िनाउने पररकल्पना (Vision) अनुसार सन् २०१६ दे खख २०५०
का िालग "The END TB Strategy" साविजलनक गरे को छ । यस रणनीलििाई आत्मसाि् गदै रालष्टिय
क्षयरोग कायिव्रmमिे लनम्नानुसारको पररकल्पना िथा िक्ष्यहरू लनधािरणको गररएको छ।
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पररकिनााः सन् २०५० सम्ममा क्षयरोगको महामारी अन्त्य गने (To end tuberculosis epidemic by
2050) । साथै सन् २०५० सम्म नयाँ क्षयरोगका लिरामी दर १ जना प्रलि १० िाख भन्दा कममा झाने ।
आवलधक िक्ष्याः सन् २०१५ को िुिनामा सन् २०२१ सम्ममा क्षयरोगिाट प्रभालवि नयाँ लिरामीको सङ् ख्या
२० प्रलिशििे कम गने । अथािि लिरामी पत्ता िगाउने (Case notification) को सङ् ख्या सन् २०१६ को
जुिाई दे खख सन् २०२१ को जुिाई सम्ममा कूि सङ् ख्या २० हजार नयाँ क्षयरोगका लिरामी पत्ता िगाउने ।
क्षयरोगका कारणिाट हुने लिरामी दर कम गने र मृियु हने दर शून्य गने।
क्षयरोग सम्बल्पन्ध सन्चािन िएका मुख्य कृयाकिापहरू

•
•
•
•
•

क्षयरोग सम्बखन्ध माइि क्रोस्कोलपक क्याम्प सिािन
स्वास्थ्य चौकीमा माइि क्रोस्कोलपक केन्द्र सिािन
पालिकाका सिै स्वास्थ्य चौकीहरूमा DOTS केन्द्र सिािन
क्षयरोग सम्बखन्ध चौमालसक, अधिवालषिक िथा वालषिक सलमक्षा गोलष्ठको आयोजना
लनयलमि अनुगमन िथा सुपररवेक्षण

क्षयरोग कायाक्रमको विामान अवस्थाको लवश्लेषर्ाः

िालिका 11क्षयरोगको िििमान अिस्था

सुचकहरू

आ.व २०७५⁄७६

आ.व २०७६⁄७७

आ.व २०७७⁄७८

जम्मा क्षयरोगका लिरामी दर प्रलि १ िाख जनसंख्यामा

०.०००३५

०.०००२४

०.०००३३

जम्मा क्षयरोगका लिरामी मध्ये खकार पोजेलटभ लट.लि.को
प्रलिशि
केश नोलटलफकेसन दर प्रलि १ िाख जनसं ख्यामा

६.०६

०

२.८

०.००११५

०.०००८२

०.००११८

क्षयरोगको उपचार सफििा दर

८६.७

९४.१

९१.७

क्षयरोगको लनको हुने दर

८६.७

९४.१

९१.७

क्षयरोगको पुरा अवलध औषलध खाने दर

१००

९५.८

१००

जम्मा MDR क्षयरोगका लिरामी संख्या

०

०

०

क्षयरोगिाट मृत्य भएको लिरामीको संख्या

१

१

२

मालथको िालिकाहे दाि क्षयरोगका लिरामीहरुको उपचार सफििा ९० प्रलिशिभन्दामालथभएको िर क्षयरोगिाट मृत्यु
हुनेको सँख्यापलन अलघल्लो आ.व मा भन्दा िढे को दे खखन्छ ।

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु
िढ् दो मृत्युदर

केश फाइखन्डङमा कमी

समाधानका उपायहरु
फिो अप गने, लिरामीहरुसँग पैसा
नभएपलन गाह्रो हुँ दा मालथल्लो लनकायमा
पठाउने व्यवस्था गने
क्याम्पहरु गने, ल्याि लिस्तार गने

34

लजम्मेवारी
स्वास्थ्य शाखा,स्वास्थ्य संस्था

स्वास्थ्य शाखा,स्वास्थ्य संस्था

२.४ एच.आई.लि.एड् स िथा यौनरोग
नेपािमा सन् १९८८ मा पलहिो केश दे खखए पलछ एचआईभी िाई पलन जनस्वास्थ्यको समस्याको रुपमा
लिई यस कायिक्रम िागु गररएको हो । हाि नेपािमा एचआईभी केखन्द्रकृि महामारी (Concentrated
Epidemic) को रुपमा रहे को छ । लवशेष गरी नेपािमा ८० प्रलिशि भन्दा िढी एचआईभीको संक्रमण
असुरलक्षि यौन सम्पकिको माध्यमिाट सने गरे को पाईएको छ । त्यसैगरी सुईद्वारा िागु पदाथि लिनेहरु, यौन
कमी मलहिाहरु, पुरुष समलिंगीहरु उच्च जोखखमको समूहमा रहे का छन् भने आप्रवासी कामदारहरु, र
यौनकमी मलहिाका ग्राहकहरु पलन िढी जोखखमको रुपमा रहे का र िी वाट अन्य मालनसहरुमा एचआईभी
को संक्रमण फैलिने गरे को हुदाँ उनीहरु सेिु (Bridge) को रुपमा काम गरर रहेका छन् । सन् २०१६ को
िथ्यांक अनुसार नेपािमा एचआईभीको Prevalence rate ०.१७ प्रलिशि रहेको छ ।
िक्ष्याः एचआईभी रोकथाम, उपचार, हेरचाह र सहयोगमा सविव्यापी पहुँ च पुयाि उने ।
उद्दे श्याः
• मुख्य समूहहरु ९० प्रलिशिको पलहचान, लसफाररस िथा पररक्षण गने ।
• एचआईभी भएको लनदान भएका ९० प्रलिशि व्यखक्तहरुको उपचार गने ।
• एचआईभी लनदान भएका मध्ये ९० प्रलिशि व्यखक्तहरुिाई एखन्ट रे टि ोभाईरि लनरन्तर उपचारमा
राख्ने ।
• आमािाट िच्चामा हुने संक्रमणको लनवारण गने र आमाहरुिाई जीलवि िथा स्वस्थ राख्ने।
• जन्मजाि लसफलिस उन्मूिन गने ।
• नयाँ एचआईभी संक्रमणमा ७५ प्रलिशििे कमी ल्याउने ।
एच.आई.लि.एड् स सने माध्यामहरु िाई न्यूलनकरर् गना सन्चािन िएका मुख्य कृयाकिापहरू:

•
•
•
•
•
•
•

सिै गभिवलि सेवा लिने मलहिाहरूिाइि लनाः शुल्क एच.आइि .लभ. जाँच सेवा
स्वास्थ्य चौकीमा सिै शंकास्पद लिरामीिाइि लनाः शुल्क एच.आइि .लभ. जाँच सेवा
स्वास्थ्य चौकीमा यौनरोगको जाँच सेवा
सिै स्वास्थ्य चौकीमा लनाः शुल्क उपचार सेवा
स्वास्थ्य लशक्षा िथा परामशि सेवा
एच.आइि .लभ./एड् स िथा यौनरोग सम्बखन्ध िालिम सिािन
लनयलमि अनुगमन िथा सुपररवेक्षण

एच.आई.लि.एड् स िथा यौनरोगको विामान अवस्थाको लवश्लेषर्ाः

िालिका 12एच.आई.लभ एड् स िथा यौनरोगको अिस्था

सुचकहरू

आ.व २०७५⁄७६

आ.व २०७६⁄७७

आ.व २०७७⁄७८

जम्मा समुदायमा आधाररि PMTCT केन्द्र

५

५

५

PMTCT केन्द्रिाट सेवा लिएका जम्मा गभिवलि
मलहिाहरुको संख्या
PMTCT +veगभिवलि मलहिाहरुको संख्या

४७७

४८६

४५०

०

०

०
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जम्मा एच.आई.लभ लिरामीको संख्या

०

०

०

जम्मा यौनरोग जाँ च गररएको संख्या

०

०

०

जम्मा सामुदालयक स्याहार केन्द्रको संख्या

०

०

०

जम्मा ART केन्द्र संख्या

०

०

०

ART मा आवि भएको सेवाग्राहीहरुको जम्मा संख्या

०

०

०

AIDS िाट मृत्यु भएकाको जम्मा संख्या

०

०

०

मालथको िालिकाहे दाि एच.आई.लभलिरामीहरु नभएको भन्ने दे खखन्छ । साथै ५ वटा PMTCT केन्द्रिाट ४५० जनागभिविीहरुिे
सेवालिएका छन ।

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु
लप.एम.लट.लस.टी.टे स्टमा कमी

समाधानका उपायहरु
आधारभुि स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा समेि
टे ष्टको शुरुवाि गने
लप.एम.लट.लस.टी.को िालिम लदन]

लप.एम.लट.लस.टी.को ज्ञान नहुनु

लजम्मेवारी
आधारभुि स्वा.स. केन्द्रका स्वास्थ्यकमी
स्वास्थ्य शाखा

२.५ आँ खा िथा दन्त स्वास्थ्य सेवााः
आँ खााः यस गाँउपालिकामा आँ खा सम्बखन्ध गररएका मुख्य कृयाकिाप िथा उपििीहरु यस प्रकार रहेका
छन्
•

आँ खा रोग सम्बन्धी १० जना स्वास्थ्यकमी िाइ आधारभुि िािीम लदएको छ र आ.व २०७६।०७७ दे खी
आफना नागररकको लनशुल्क मोलिलिन्दु अप्रेशन सेवा पलन लददै आएको छ ।

आँ खा सम्बखन्ध यस गाउँ पालिकाको सुचांकको अवस्था
िालिका 13आँ खा सम्बन्धी मुख्य रोगहरूको अवस्था

आ.व २०७७⁄७८

सुचांक

मलहिा

पुरुष

जम्मा

Traumatic eye disease

१०
०
०
०
०
०
०
०

८
०
०
०
०
०
०
०

१८
०
०
०
०
०
०
०

Uveitis
Macular degeneration (age related)
Amblyopia (Lazy eye)
Squint
Retinitis pigmentosa
Night blindness/visual disturbance
Retinoblastoma

मालथको िालिकाहेदाि आँखाको जम्मा एउटा मात्र समस्या भएको भन्ने िुलभफ्न्छ । स्वास्थ्यकलमिहरुिाई
िालिम साथै सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन गरी आँ खा जस्तो गखिर अंगको िढी भन्दा िलढ समस्याहरु
पत्तािगाउन जरुरी दे खखन्छ ।

36

दन्त सेवा
दन्त सेवा सम्बल्पन्ध यस गाउँ ।नगर पालिकाको सुचांकको अवस्थााः
िालिका 14 दन्त सेवाको अवस्था
सुचांक
मलहिा

१३३
१७४
११
०
११
०
०
०
३६
११

Dental caries
Toothache
Periodontal disease (gum disease)
Other disorder of teeth
Oral ulcer (Aphthous &herpectic)
Tooth impaction
Hypoplasia
Leukoplakia
Fungal infection (candiadiasis)
Oral space infection and abscess

२०७७⁄७८
पुरुष

९०
१०९
६
०
५
०
०
०
१४
१२

जम्मा

१२३
२८३
१७
०
१६
०
०
०
५०
२३

मालथको िालिकाहे दाि Dental caries, Toothacheजस्ता दाँ िका समस्याहरु िलढ मात्रामा भएको दे खखन्छ।

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु

समाधानका उपायहरु

लजम्मेवारी

दक्ष जनशलत्तको कमी

िालिम लदने

स्वास्थ्य शाखा

सामाग्रीको कमी

खरीद गने

स्वास्थ्य सँस्था, स्वास्थ्य शाखा

२.६ जुनोलिक रोगहरु
२.६.१ सपादंश(Snake bite)
षेनी सपिको टोकाइिाट धेरैको अकािमा नै ज्यान जाने गरे को छ । खुल्ला घर र भुइमा सुत्ने मालनसहरु िलढ
जोखखममा रहेका हुन्छन् । लवश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपािमा िगभग २० हजार मालनसहरुिाई
प्रलिवषि सपििे टोक्ने गदि छ भने त्यसमध्ये १ हजारको मृत्यु हुने गरको अनुमान छ ।
सपादंश सम्बल्पन्ध गररएका मुख्य कृयाकिापहरू
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•

हाि सपिदशं सम्बखन्ध िालिम प्राप्त स्वास्थ्यकमी नरहे कािे सेवा लिस्तार गनि समस्या रहेको ।

सपादंश सम्बन्धी समस्याको विामान अवस्थाको लवश्लेषर्ाः
िालिका 15सपिदंशको अवस्था
२०७७⁄७८
सुचांक

मलहिा

पुरुष

जम्मा

जम्मा लिरामी संख्या

)

!

!

जम्मा मृत्यु सं ख्या

)

)

)

मालथको िालिकाहे दाि आ.व.२०७७⁄७८मासपिदंशको एउटा लिरामी भएको दे खखन्छ ।िर सपिदंश उपचार केन्द्र भने एउटा पलन
नभएको दे खखन्छ ।

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु
सपिदंश उपचार केन्द्र नभएको

समाधानका उपायहरु
उपचार केन्द्र स्थापना गने

लजम्मेवारी
स्वास्थ्य शाखा

दक्ष जनशलत्तको कमी

िालिम लदने

स्वास्थ्य शाखा

२.८ सडक दु र्ािना
मृत्युको कारणमध्ये सडक दु घिटना पलन एक प्रमुख कारण रहेको छ । सडक दु घिटनाका कारण िषेनी
धेरैको ज्यान जाने, अपां ग अशक्त भई िाच्न िाध्य हुनु पने अवस्थाको सृजना हुँदा प्रत्यक्ष रुपमा व्यखक्तगि
िथा पाररवारीक स्वास्थ्यमा असर परे को अवस्था छ । िड् दो सवारी साधनको चाप, साघुरो र अव्यवखस्थि
सडक, कमजोर लनयमन नै सडक दु घिटनाका प्रमुख कारणहरु रहेको दे खखन्छ । यस्ता समस्याहरुिाई
न्यूलनकरण गनि हरे क िहि र लनकायिाट पहि गररनु पने आाजको आवश्यक्ता हो ।
सडक दु र्ािना न्यूनीकरर्का िालग गररएका मुख्य कृयाकिापहरू
•

सडक दु घिटना न्यूनीकरण सम्बन्धी जनचेिना कायिक्रम।

सडक दु र्ािनाको विामान अवस्थाको लवश्लेषर्ाः

िालिका 16सडक दु घिटनाको अवस्था

सुचांक

मलहिा

जम्मा सडक दु घिटना संख्या

०
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२०७७⁄७८
पुरुष
१

जम्मा
१

सडक दु घिटनामा घाइिे भएकाको संख्या
सडक दु घिटनामा मृत्यु भएकाको संख्या
अन्य कारणिे दघिटना भएका व्यखक्तको संख्या

०

१

१

०

०

०

०

०

०

मालथ लदएको िथ्याङ्किाइि लवश्लेषण गदाि यस वषिमायस साि मात्र एक सडक दु घिटना दिाि भएको छ।

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु
िढ् दो सवारी साधनको चाप, साघुरो र
अव्यवखस्थि सडक
दु घिटना का घटनाहरु प्रहरीमा दिाि
नगराउने

समाधानका उपायहरु
सावधानी पुविकसवारी साधन चिाउने,
जनचेिनामूिक कायिक्रम संचािन

लजम्मेवारी
नागरीक,प्रहरी र स्थालनय सरकार

२.९ कोलिड—१९
नोवेि कोरोना भाइरस प्रजालि, भाइरसहरुको एउटा ठूिो पररवार मध्यको एक सदस्य हो । यसको
संक्रमणिाट हुने रोग िाई कोलभड-१९ भलनन्छ, जसमा सामान्त्य ज्वरो, खोकी, श्वासप्रश्वासमा कलठनाई दे खख
अत्यन्त्त गखिर शारीररक समस्या उत्पन्न भइ रोगीको मत्युसमेि हुन सक्दछ । यो रोग लमलि २०७६ पौष १५
(३१ लडसेम्बर २०१९) मा पलहिो पटक लचनको हुिेई प्रान्तको वुहान शहरमा दे खखएको लथयो जसिाई २०७६
पौष २४ (२०२० जनवरी ०९) गिे लिश्व स्वास्थ्य संगठनिे वुहानका लिरामीहरुमा नयाँ कोरोना भाइरस
भेलटएको भन्दै त्यसिाई Novel Coronavirus 2019-nCoV भलन घोषणा गरे को लथयो भने २०७६ माघ १६
गिे (३० जनवरी २०२०) मा लिश्व स्वास्थ्य संगठनिे Public Health Emergency of International
Concern र २०७६ फाल्गनु २८ (११ माचि २०२०) गिे कोरोना भाइरसको प्रकोपिाई पेन्डेलमक (लिश्वब्यापी
महामारी) भलन घोषणा गरे को लथयो । नेपािमा २०७६ माघ ९ गिे (२३ जनवरी २०२०) पलहिो कोलभड-१९
कोरोगी पत्ता िागेको लथयो जो लचनको हुिेइि प्रान्तिाट आएका लथए ।
कोलिड—१९ रोग सम्बन्धी गररएका मुख्य मुख्य कृयाकिापहरू
•
•
•
•
•
•
•
•
•

हेल्थ डे स्क संचािन ।
पररक्षण, लनदान िथा उपचार ।
जनचेिना अलभवृखदद ।
RRT पररचािन ।
क्षमिा अलभवृखदद ।
Isolation िथा Quarantine को व्यवस्थापन ।
जनस्वास्थ्य मापदण्डको पािनाको सुलनलिििा ।
सुरक्षा सामाग्री लविरण ।
कोलभड १९ लवशेष अस्पिाि स्थापना िथा संचािन ।

कोलिड—१९ रोगको विामान अवस्थाको लवश्लेषर्ाः
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िालिका 17कोलभड—१९ रोगको अवस्था
सुचांक

२०७७⁄७८

कोलभड—१९ रोग जाँ च गराएका संख्या

४६३९

कोलभड—१९ रोग पोजेलटभ आएका संख्या

५४

कोलभड—१९ रोगिाट गखिर समस्यामा गएका संख्या

०

कोलभड—१९ रोगको उपचार गराएका व्यखक्तको संख्या

५४

कोलभड—१९ रोगिाट मृत्य भएका संख्या

०

मालथको िालिकाहेदाि कोलभड—१९ रोग पोजेलटभ आएकासम्पूणि लिरामीहरुिे उपचार पाए भन्ने दे खखन्छ ।
साथै एउटा पलन कोभलड—१९ रोग का कारणिे मृत्यु नहुनु ठु िो उपिखि दे खखन्छ।
मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु
दक्षजनशलत्तको कमी
टे ष्टहरुको कमी

समाधानका उपायहरु
िालिम लदने, प्रदे श सँग सहयोग माग्ने
Diagnosis kit को व्यवस्थापन गने

लजम्मेवारी
स्वास्थ्य शाखा
स्वास्थ्य सँस्था, स्वास्थ्य शाखा

२.१० नसने रोग िथा मानलसक स्वास्थ्य
नसने रोगाः नसने रोगहरु जसमा मुख्यिाः हृदयरोग, क्यान्सर, मधुमेह र लदघिकालिन स्वासप्रस्वास सम्बखन्ध
रोगहरु मृत्युको कारकित्व दे खखन्छ । सन् २०१६मा एक अप्रत्यक्ष अनुमान अनुसार वालषिक १२७ हजार
व्यखक्तहरुको मृत्यु यस्ता नसने खािका रोगिाट भएको लथयो जसिे कुि मृत्युको ६६ प्रलिशि लहस्सा
ओगटे को लथयो । केही वषि दे खख नेपािमा नसने रोगको िोझ िढी रहेको पररखस्थलिमा यसको लनयन्त्रण िथा
रोकथामका कदमहरु चानन आवश्यक दे खखन्छ ।
नसने रोग सम्बन्धी मुख्य कृयाकिापहरू
•

नसने रोग सम्बखन्ध जनचेिनामूिक कायिक्रम संचािन ।

नसने रोगहरुको विामान अवस्थाको लवश्लेषर्ाः
िालिका 18नसने रोगको अवस्था
सुचांक

२०७७⁄७८
मलहिा

पुरुष

जम्मा

उच्च रक्तचापको सेवा लिएकाको संख्या

१३६

१२६

२६२

लसओलपडी को सेवा लिएकाको संख्या

११४

१६१

२७५

क्यान्सर रोगको सेवा लिएकाको संख्या

२

०

२

मधुमेह रोगको सेवा लिएकाको संख्या

१४

२८

४२

मालथको िालिकाहेदाि अलघल्लो आ.व. मा भन्दा यस आलथिक िषिमा नसने रोग उच्च रत्तचाप १०० प्रलिशििे
साथै अन्य रोगहरुको संख्यामापलन वृखि भएको दे खखन्छ ।
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मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु
समाधानका उपायहरु
औषलधको आपुलिि नहुनु

लनयलमि आपुलििका िागी माग
गने
ल्यािको सञ्चािन गने

सिै ठाउँ मा ल्यािको सञ्चािन

लजम्मेवारी
स्वास्थ्य सँस्था, स्वास्थ्य शाखा
स्वास्थ्य सँस्था, स्वास्थ्य शाखा

मानलसक स्वास्थ्याः मानलसक रोगको व्यापकिा िथा यसको िोझ लवश्वव्यापी रुपमा अलवश्वसनीय रुपमा
उच्च रहदै आएको छ । मध्यम िथा कम आय भएका राष्टिहरुमा ७६ दे खख ८५ प्रलिशि गखिर प्रकृलिका
मानलसक रोगीहरुिे उपचार नपाएको दे खखन्छ । िहुक्षेलत्रय कायि योजनािे नसने रोगको रोकथाम िथा
लनयन्त्रण (२०१४–२०२०) का िालग गररएको एक प्रक्षेपणमा नसने रोगहरुमध्ये िगभग १८ प्रलिशि भाग
मानलसक रोगिे ओगटे को दे खखन्छ।
मानलसक स्वास्थ्य सम्बन्धी गररएका मुख्य कृयाकिापहरू
•
•

मानलसक स्वास्थ्य सम्बखन्ध स्वास्थ्यकलमिहरूिाइि िालिम ।
औषलध िथा उपचार सेवा संचािन ।

मानलसक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या विामान अवस्थाको लवश्लेषर्ाः
िालिका 19मानलसक स्वास्थ्य सेवाको अवस्थााः
प्रमुख ५ अवस्थाहरु

२०७७⁄७८
मलहिा

पुरुष

जम्मा

Depression

&

!

*

Phobia anxiety

@

)

@

Other anxiety

@

)

@

/f]ux?dWo] l8k|];gsf] ;d:of ;a}eGbf cufl8 5 eg] dflxnfx?df
of] ;d:of w]/} ePsf]b]lvG5 .
मालथको िालिका हेदाि

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु

समाधानका उपायहरु

लजम्मेवारी

समुदायका केशहरु पत्तानिाग्नु

िालिम लदने, खिलनङ्ग गने

स्वास्थ्य सँस्था, स्वास्थ्यशाखा

औषलधको आपुलिि नहुनु

लनयलमिआपुलििका िागीमाग गने

स्वास्थ्य सँस्था, स्वास्थ्यशाखा
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२.११ महामारी िथा रोग प्रकोपाः
सिै खािे प्रकोप िथा जोखखम भईरहने दे शहरुमा नेपाि पलन पदि छ । वािावरण पररवििनको जोखखममा
नेपाि लवश्वमा चौथो स्थानमा पदि छ भने भुकम्पको जोखखममा ११ औं स्थानमा पदि छ । प्राकृलि लवपिदा जस्तै
भुकम्प, पलहरो, िालढ, भुक्षय आलद िथा महामारी रोगहरु जस्तै िडि फ्लु , स्वाईन फ्लु, डें गु, िि टाईफस,
पखािा, हैजा आलदिाट नेपाि िामो समयदे खख नै लपलडि भएको िामो ईलिहास छ । नेपािमा लवपद
जोखखम न्यूलनकरण िथा व्यवस्थापन ऐन २०१७ िाई आधार मालन लवपद जोखखम न्यूलनकरण िथा
व्यवस्थापन लनिी २०१८ पाररि भएको छ । लवपद जोखखम न्यूलनकरण िथा व्यवस्थापनका िालग लदघिकालिन
सुलनलिििा गनि यो लनिी पाररि भएको हो ।
कायाक्रम अन्तरगि सन्चािन गररएका मुख्य लक्रयाकिापहरु :
• महामारी रोग लनयन्त्रण सम्बखन्ध अलभमुखखकरण ।
• RRT पररचािन ।
• महामारी लनयन्त्रणको िालग प्रलिकायि योजना अिावलधक
महामारी िथा रोग प्रकोपको अवस्था
महामारी िथा रोग प्रकोप सम्बखन्ध यस गाँउ।नगर पालिकामा आ.व. २०७७।०७८ मा भएका घटनाका
िारे मा लवस्तृि लववरण ििको िालिकामा प्रस्तुि गररएको छाः
िालिका 20महामारी िथा रोग प्रकोपको लववरण
महामारी वा लवपिको लववरर्

सुरुवाि लमलि

जम्मा लपलडि
जनसंख्या

कोलभड १९

२०७६ चैत्र

४६३९

कैलियि

मालथको िालिकाहेदाि कोलभड १९ िाट लपलडि जनसँख्या ४६३९ जनाकुि जनसंख्याको १५.६प्रलिशि रहेको
दे खखन्छ ।
मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु

समाधानका उपायहरु

लजम्मेवारी

Social stigma

जनचेिना फैिाउने , स्वास्थ्य लशक्षा लदने

स्वास्थ्य सँस्था, स्वास्थ्यशाखा

दक्षजनशखक्तको कमी

िालिम लदने, प्रदे श सँग सहयोग माग्ने

स्वास्थ्यशाखा

२.१२ रोग लनगरानी िथा अनुन्धान
लवलभन्न संक्रामक रोगहरुको प्रकोप, महामारी र महामारीका कारण हुने असरको पुवािनुमान, अविोकन र
न्यूलनकरण गनुि लनयमलि रुपमा जानकारीहरु एकलत्रि गरर िथ्यांक लवश्लेषण गरर िुरुन्त प्रलिकायि गने
पिलि नै रोग लनगरानी हो । रोग लनगरानी िथा अनुन्धान महामारी िथा अनुसन्धान महाशाखाको एउटा
महत्वपूणि लजम्मेवारी हो जसिे लवलभन्न प्रकारका सरुवा रोगहरुको लनयलमि रुपमा लनगरानी गने गदि छ ।
लनगरानीमा रहेका रोगहरु यसप्रकार रहेका छन् :
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१. औिो रोग
२. कािाजार रोग
३. डें गु
४. हैजा
५. सारी (SARI-Severe Acute Respiratory Infection)
६. ए.जी.ई (Acute Gastroenteroritis)
उल्लेखखि रोगहरु िगायि अन्य महामारी जन्य रोगहरुको लनगरानी गनिका िागी नेपािमा सन् १९९७ दे खख
लवलभन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुिाई EWARS sentinel sites हरु िोलक लनयलमि रुपमा प्रलिवेदन गने
गररआइएको छ । जसिाई लजरो प्रलिवेदन (Zero Reporting) पलन भलनन्छ।
लनगरानीमा रहेका रोगहरुको विामान अवस्थाको लवश्लेषर्
िालिका 21लनगरानीमा रहे का रोगहरुको गि ३ वषिको अवस्था
सुचकहरू

आ.व २०७५⁄७६

आ.व २०७६⁄७७

आ.व २०७७⁄७८

औिो रोग

४

०

४

कािाजार रोग
डें गु
है जा
सारी (SARI-Severe Acute Respiratory Infection)

०
०
०
४

०
०
०
०

०
०
०
१

ए.जी.ई (Acute Gastroenteroritis)

३२८

२६५

४६३

मालथको िालिकाहेदाि लनगरानीमा रहेका रोगहरुमध्ये यस आ.ि. मा ३ वटा रोगहरु दे खखएको जसमध्ये AGE
(Acute Gastroenteroritis)सिैभन्दा धेरै दे खखएकािे लकन धेरै दे खखएको भन्ने कुरा अध्ययन गनुिपने
दे खखन्छ ।
मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु
लनगरानीमा रहे का रोगहरुका]]
EWARS system मा ररपोलटङ्ग
नभएको
सिै ठाउँ मा ईन्टरनेट नभएको साथै दक्ष
जनशखक्त कमी

समाधानका उपायहरु
सिै सँस्थाहरुिाई ररपोलटि ङ्ग को िारे मा
ओरे न्टे सन लदने

लजम्मेवारी
स्वास्थ्य सँस्था, स्वास्थ्यशाखा

इन्टरनेटको व्यवस्था गने र िालिम लदने

स्वास्थ्य सँस्था, स्वास्थ्यशाखा

२.१३उपचरात्मक सेवा
उपचरात्मक सेवाको जानकारी
आधारभूि मानव अलधकारको रूपमा सवै नागररकहरुिाई स्वास्थ्यको अलधकार सुलनलिि गनि गुणस्तरीय
स्वास्थ्य सेवामा सवैको पहु“च िृखि गरी स्वास्थ्य सेवा उपिव्ध गराउन यस नगरपािीकामा प्राथलमक
िहमा आधारभूि स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, प्राथलमक स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पिािहरु संचािन रहेका
छन् । त्यसका साथै सामुदालयक स्वास्थ्य ईकाई िथा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र िथा गाउ“ घर खल्कलनक को

43

माध्यम िाट समुदाय स्तरमा समेि लिरामीहरुको रोग लनदान, उपचार िथा प्रेषण कायि भै रहेको छ । आम
नागररकहरुिाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको उपिििा एवं पँहुच िढाउन यो पािीका कलटिि छ ।
पािीकािे सिै उपचारात्मक स्वास्थ्य लवधािाई अलि महत्वकासाथ अगाडी िढाईरहेको छ । जसको मुख्य
उद्दे श्य मालनसहरुको लिरामी हुने दर कम गने, रोगिाट हुने मृत्यु दर कम गनि , प्रेषण प्रणािीिाई प्रयोग एवं
सुखिलढकरण गदै िैजानु का साथै लवलभन्न रोगहरुको लनयन्त्रण र रोकथाम गने हो ।
उपचरात्मक सेवा सुधारका िालग गररएका मुख्य कायिक्रम र उपििीहरूाः
क) सम्पूणि स्वास्थ्य संस्थाहरुिाट िलहरं ग सेवा, अन्तरं ग सेवा, अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा िगायि अन्य
उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरीएको
ख) लवलभन्न वाडि हरुमा स्वास्थ्य लशलवर माफिि स्वास्थ्य सेवा प्रवाह
ग) भौलिक सुलवधा लवस्तार, पुनि लनमािण िथा ममिि
घ) स्वास्थ्य संस्थाहरुको जनसखक्त व्यवस्थापन
ङ) उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह लवस्तार िथा सुदृढीकरण
छ) स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक औजार, उपकरण र औषधी व्यवस्थापन
ज) स्वास्थ्य संस्था संचािन िथा व्यवस्थापन सलमलि गठन िथा पररचािन
झ) अस्पिाि िथा स्वास्थ्य संस्थाको फोहोर मैिा व्यवस्थापन, लवध्युि, खानेपानी िथा ढि लनकासको
व्यवस्थापन
ञ) अस्पिाि फामेसी लवस्तार, व्यवस्थापन िथा संचािन
ट) अस्पिाि स्वास्थ्य व्यवस्थापन प्रणािी सुदृढीकरण
क. बलहरं ग िथा अकल्पिक सेवा
यस पािीका अन्तरगिका स्वास्थ्य संस्थाहरुिाट दै लनक रुपमा लनरन्तर िलहरं ग िथा आकखिक स्वास्थ्य
सेवा संचािनमा रहेको छ यस आ.व.मा जम्मा#)#@^जना लिरामी(नयाँ )िाई यो सेवा प्रदान गररएको छ ।
जुन कूि जन संख्याको !)@ प्रलिशि हो । जसमध्ये मलहिा*&=!#प्रलिशि र पुरुष !@=*&प्रलिशि रहे का
छन् ।
बलहरं ग सेवा सम्बन्धी सुचांकको अवस्था
िालिका 22िलहरं ग सेवा सम्बन्धी सुचां कको अवस्था
सुचकहरू

आ.व २०७५⁄७६

आ.व २०७६⁄७७

आ.व २०७७⁄७८

जम्मा सेवाग्राहीको संख्या

१९२३९

२१५५७

३४८०५

जम्मा सेवाग्राही मध्ये नयाँ सेवाग्राहीको प्रलिशि

८७.७५

८६.७६

८७.१३

नयाँ सेवाग्राही मध्ये मलहिा सेवाग्राहीको प्रलिशि

६३.५४

६०.१७

५८.९६

नयाँ सेवाग्राही मध्ये जेष्ठ नागरीक सेवाग्राहीको प्रलिशि

५.१९

१०.९१

१०.८९
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प्रमुख १० रोगहरू (२०७७⁄७८)
यस पािीकाको पलहिो दश रोगको लिन िषिको अवस्थािाइि लवश्लेषण गररएको छ । आ ि २०७५⁄७६मा
श्वासप्रश्वास सम्बखन्ध रोग टाउको दु ख्ने रोगपलहिो नम्वरमा लथयो भने दोस्रोमा ग्यालष्टकर िेस्रो नम्बरमा
टाउको दु ख्ने समस्यालथयो । यसै गरी आ.ि.२०७६⁄७७मापलनश्वासप्रश्वास सम्बखन्ध रोग, ग्यालष्टक, टाउको
दु ख्नेसमस्याक्रमश पलहिो, दोस्रो र िेस्रो नम्बरमा लथए भने आ.ि.२०७७⁄७८ माटाउको दु ख्ने, ग्यालष्टक,
श्वासप्रश्वास सम्बखन्ध रोगहरु पलहिो, दोस्रो र िेस्रोनम्बरमा छन् । लवगि लिन आलथिक वषिको Top Ten
रोगको अवस्थाको लवस्तृि लववरण ििको िालिकामा लदइि एको छ ।
िालिका 23प्रमुख १० रोगहरू
क्र.सं
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

आ.व २०७५⁄७६

आ.व २०७६⁄७७

आ.व २०७७⁄७८

URTI
APD
Headache
LRTI
Abdominal pain
Intestinal worm
Ameobicdysentry
Enteric fever
Musculoskeletal pain
Scabies

URTI
APD
Headache
Fall/Injuries/Fractures
Intestinal worm
LRTI
Enteric fever
Musculoskeletal pain
Abdominal pain
Fungal infection

Headache
APD
URTI
Fall/Injuries/Fractures
LRTI
Intestinal worm
Fungal infection
Ameobicdysentry
Enteric fever
Musculoskeletal pain

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु
केही स्वास्थ्य संस्थाहरुमा Enteric
Fever & Headache reporting धेरै
आएको ।

समाधानका उपायहरु
OPD मा आएको लवरामीहरुको
लवस्तृिरुपमा जानकारी लिएर मात्र
Diagnosis गने ।

लजम्मेवारी
स्वास्थ्य संस्था प्रमुख

२.१४आयुवेद िथा बैकल्पिक लचलकत्सा
आयुवेद संसारकै सिभन्दा पुरानो लचलकत्सा पिलि हो । यसको प्रादु भािव वेद िाट भएको मालनन्छ ।
आयुवेद लचलकत्सा पिलिको लवशेषिा आफ्नै प्रकारको छ ।रोग िागेको व्यखक्तको उपचार र स्वस्थ
व्यखक्तको स्वास्थ्य रक्षा गने िहुआयालमक लसद्दान्तको उद् घोष गदै पूवीय सभ्यिाको प्रादु भािव संगै लिकलसि
भएको आयुवेद लचलकत्सा पद्दलि अलहिे लवश्वभर प्रलसि पिलिको रुपमा स्थालपि हुदै छ। परापूवि कािदे खख
स्वास्थ्य रक्षा र रोगको उपचार गदै आएको आयुवेद िथा वैकखल्पक लचलकत्साको लवलशष्टिा आलहिेको
िढ् दो नसने रोग िथा मानलसक िनावका समस्याहरुिाई व्यवस्थापन गनिमा प्रयोग गनुि अझ िढी
आिश्यक रहेको छ।रालष्टिय आयुवेद स्वास्थ्य नीलि २०५२ अनुसार आयुवेद नेपािको मौलिक रालष्टिय
लचलकत्सा पििी हो।लहमािय र जिस्रोि जस्तै सम्पदाको रुपमा आयुवेद लचलकत्साको परम्परा,
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पाण्डु लिलप,अलभिेख र प्रशस्त पाईने खलनज, जान्तवर जलडिुटीको प्रयोगिे नेपािमा महत्वपूणि स्थान
लिएको छ ।

आयुवेद सम्बन्धी गररएका मुख्य कृयाकिापहरू
• स्थानीय जलडिूलटको कच्चा पदाथि संकिन गरी कायाििय पररसर लभत्र चूणि औषलध लनमािण
• पूििकमि िथा पिकमिका केही सेवा संचािन
आयुवेद सेवा केन्द्रहरू

िालिका 24आयुवेद सेवा केन्द्रहरूको लववरण
केन्द्रहरू

संख्या
१
०
०
१

आयुवेद औषधािय
आयुवेद स्वास्थ्य केन्द्र
स्थानीय आयुवेद औषधािय
जम्मा

आयुवेद सेवा केन्द्रको मानव श्रोिको अवस्था
िालिका 25आयुवेद सेवा केन्द्रको मानव श्रोिको अवस्था
श्रेर्ी/िह
आयुवेद
लचलकत्सक

स्वीकृि दरबन्दी
संख्या

पदपूलिा

ररक्त

करार

०

०

०

०

कलवराज

पाँ चौ

१

१

०

०

िैद्य

चौथो

१

१

०

०

०

०

०

१

का स

आयुवेद सेवा केन्द्रको िौलिक श्रोिको अवस्था
गि ३ वषाको आयुवेद सेवाग्राहीको लववरर्
िालिका 26 गि ३ वषिको सेवाग्राहीको लववरण
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सेवाका लकलसमहरू

आ.व २०७५⁄७६

आ.व २०७६⁄७७

आ.व २०७७⁄७८

Alx/Ë ;]jf

2045

:tgkfoL ;]jf

63

h]i7gful/s ;]jf

115

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु
सेवाग्राही समस्या

समाधानका उपायहरु
आयुवेद सम्बखन्ध जानकारी गराउने

लजम्मेवारी
आयुवेद र स्वास्थ्य शाखा

;]jfu|fxL cg';f/ cf}ifwL vl/bdf
sdL
sd{rf/L cefj

;dodfg} cf}ifwL vl/b

:jf:Yo zfvf

sd{rf/L yk ug'{kg}{

:jf:Yo zfvf
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खण्ड ३: अन्य कायाक्रम
३.१ सामालजक सुरक्षा कायाक्रम
३.१.१ सामालजक स्वास्थ्य लवमा
सिै नेपािी नागररकिाई सविसुिभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याई
सामालजक स्वास्थ्य िीमाको माध्यमिाट सिैका िालग स्वास्थ्य सेवा सुलनलिि गने उद्दे श्यका साथ नेपाि
सरकारिे आ.व.०७२/०७३ दे खख स्वास्थ्य िीमा कायिक्रम संचािनमा ल्याएको छ । यसिे स्वास्थ्य सेवा
उपयोगका क्रममा अलनयोलजि रुपमा भइरहेको व्यखक्तगि खचििाई व्यवखस्थि गदै उपिव्ध स्रोिको
प्रभावकारी व्यवस्थापन गनि मद्दि गदि छ । यस कायिक्रमिे स्वास्थ्यमा सविव्यापी पहुँच (Universal
Coverage) िफि नेपाििाई सशक्त िनाउँ दै सन् २०३० सम्म लदगो लवकास िक्ष्य प्राप्त गनि महत्वपूणि
भूलमका खेनने आशा लिइएको छ ।
स्वास्थ्य लवमा कायाक्रममा गररएका मुख्य कृयाकिापहरू
स्वास्थ्य लवमाकायिक्रम अन्तरगि सिािन गररएका मुख्य लक्रयाकिापहरू यस प्रकार रहेका छन् :
• लिलमिहरुिाई स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रवाह
स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको अवस्था
िीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणािीको िथ्याङ्क अनुसार आ.व. २०७६/७७ को अन्त्य सम्ममा ३,३३८ जना
सेवाग्राहीहरुिे साना र ठूिा प्रकृलिका रोगहरुको उपचारका िालग स्वास्थ्य सेवा उपभोग गरे को दे खखन्छ ।
आ.व. २०७६/७७ मा उपचार भएका प्रमुख दश रोगहरु लनम्नानुसार रहे को छ (सम्वखन्धि पालिकाको
वास्तलवक िथ्याड्ढ 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

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु
नलवकरण गने सेवाग्राहीको संख्या कम
हुनु
दिाि सहयोगीको लनस्कृयिा

समाधानका उपायहरु
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुलनलिििा
हुनुपने
प्रोत्साहन गने खािका कायिक्रमहरु
ल्याउनु पने

लजम्मेवारी
दिाि सहयोगी िथा सेवा प्रदायक संस्था
रालष्टिय लिमा िोडि िथा पालिका

३.१.२लवपन्न नागररक औषलध उपचार कायाक्रम
गाउँ ।नगरपालिकािे लवपन्न नागररकहरुिाई औषलध उपचार वापि आलथिक सहायिा पु ¥याउने अलभप्रायिे
लवपन्न नागररक औषलध उपचार कोष लनिदेलशका २०७५ िमोलजम लवलभन्न ८ प्रकारका कडा रोगको उपचार
सहुलियि प्रदान गदै आईरहेको छ । यो सेवाको िालग लवपन्न नागररकिे लनिदेलशकाको अनुसुची २ िमोलजम
स्थाई वसोवास रहेको वडा कायािियमा लनवेदन लदई लसफाररस लिनु पने व्यवस्था छ ।
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आ.ब. २०७७/७८ मा लवलिन्न रोगको िालग उपचार सहुलियि प्रदान गररएको लववरर्ाः
िालिका 27आ.ि. २०७७/७८मा लवलभन्न रोगको िालग उपचार सहुलियि प्रदान गररएको लववरण
लववरर्
मुटुरोग
लकड् नी
क्यान्सर
टाउकोको घाउ
स्पाइिनको घाउ
अल्जाइमर
पारलकन्सन
लसकेि सेि एलनलमया

मलहिा

पुरूष

जम्मा

3

1
1

4
1

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु
िैंलगक लिभेदीकरण
गररिी

समाधानका उपायहरु
प्रचलिि कानूनको प्रभावकारी
कायाि न्वयन
समािेशी िथा समिामूिक
कायिक्रमको लनरन्तरिा

लजम्मेवारी
सम्बि सिै सरोकारवािा लनकायहरु
३ वटै िहका सरकार

३.१.५ िैंलगक समानिा िथा सामालजक समावेशीकरर्
रालष्टिय स्वास्थ्य नीलि अनुरुप लवशेषगरी लवपन्न र लपछलडएका वगिहरुिाई स्वास्थ्य सेवाको पहुुँ चमा ल्याउने
रहेिापलन लवद्यमान एलककृि स्वास्थ्य व्यवस्थापन सू चना प्रणािीमा सिै सेवाहरुको पहुँ च र उपभोगको
लवस्तृि अवस्था जानकारीमा आउन गरे को छै न । प्राप्त प्रलिवेदनका केही सुचकहरु अनुसारको जािीगि
िथा िैंलगक वलगिकरण िथ्यां क लवश्लेषण गररएको छ ।
कायाक्रम अन्तरगि सन्चािन गररएका मुख्य लक्रयाकिापहरु :
• िलक्षि समूहका सेवाग्राहीहरुिाई सेवा प्रदान
िैंलगक समानिा िथा सामालजक समावेशीकरर् सम्बन्धी सुचांकको अवस्था
िालिका 28िैंलगक समानिा िथा सामालजक समावेशीकरण सेवा लववरण
सुचांक

दलिि

जनजािी

मधेशी

मुल्पिम

ब्राह्मर्/क्षेत्री

जनसं ख्या प्रलिशि

36.35

18.23

0.11

0

44.13

पुणि खोप पाएको

१९६

९७

०

०

१९७

३२

नवलशशु िथा िािरोगकोएकीकृि व्यवस्थापन
सेवालिएका

९५३

५२१

०

०

९७८

६६

२ िषि भन्दा मुलनका कम िौि भएका

५४

३३

१

०

२३

१३
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अन्य

स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूलि गराएका संख्या

२३८

५८

०

०

१५९

२२

सुरलक्षि गभिपिन सेवा पाएका संख्या

५८

०

०

०

०

०

नयाँ एच .भी .आई . लिरामीको संख्या

०

०

०

०

०

०

नयाँ कुष्ठरोगीहरुको संख्या

०

०

०

०

०

०

नयाँ क्षयरोग लिरामीहरुको संख्या

९

८

०

०

१५

०

िैंलगक लहं सािाट लपलडिको संख्या

०

०

०

०

०

०

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु

समाधानका उपायहरु

लजम्मेवारी

िैंलगक लिभेदीकरण

प्रचलिि कानूनको प्रभावकारी
कायाि न्वयन

सम्बि सिै सरोकारवािा लनकायहरु

गररिी

समािेशी िथा समिामूिक कायिक्रमको
लनरन्तरिा

३ वटै िहका सरकार

३.२ मानव स्रोि व्यवस्थापन
जनसक्ती उपिब्धिाको लववरर्
िालिका 29स्थालनय िह अन्तरगिका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कायिरि कमिचारीहरूको खस्थलि
हे .अ./लस.अ.हे .ि.

६

६

०

०

स्टाफनसि

१

०

१

०

अ.हे .ि.

१०

८

२

८

अ.न.मी.

१०

८

२

८

ल्या.अ.

०

०

०

३

का.स.

०

०

०

६६

जम्मा

२७

िालिम

िालिका 30 िालिम सम्बन्धी लववरण
िालिमको नाम

जम्मा िालिम
पाएका
कमाचारीको संख्या

िालिम पाउन बाँकी
स्वास्थ्यकमीको
संख्या

एउिा स्वास्थ्यकमी पलन यो
लवषयमा िालिम नपाएका
स्वास्थ्य संस्थाको संख्या

SBA
Implant
IUCD
CoFP
HMIS

7
3
2
8
21

12
22
21
26
18

0
12
13
11
10
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DHIS2
LMIS
PEN Package
ASRH
IMNCI
IPC (Infection prevention
& Control)

8
3
20
3
22
4

29
29
18
31
19
30

10
13
0
12
0
0

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु
सिै स्वास्थ्यकमीहरुिाई िालिम
उपिि गराउन नसक्नु
िालिम पिाि पलन अपेलक्षि िक्ष्य
हालसि नहुनु

समाधानका उपायहरु
सिै स्वास्थ्यकमीहरुिाई िालिम
लदनुपने
िालिम पिािको अनुगमन िथा
मूल्यां कन गररनुपने

लजम्मेवारी
रालष्टिय स्वास्थ्य िालिम केन्द्र,स्वासेलन
रालष्टिय स्वास्थ्य िालिम केन्द्र,स्वासेलन
िथा स्वासेका

३.३ िौलिक संरचना िथा अन्य पुवाा धार
िालिका 31 स्थालनय िह अन्तरगिका स्वास्थ्य संस्थाको भौलिक संरचना िथा अन्य पुवाि धार
सुचक

अवस्था

आफ्नो स्वालमत्वमा जग्गा रहे को स्वास्थ्य संस्थाको प्रलिशि

४०

आफ्नै भवन भएको स्वास्थ्य संस्थाको प्रलिशि

५३.३३

स्वास्थ्य मन्त्राियको मापदण्ड अनुसार भवन भएको स्वास्थ्य संस्थाको प्रलिशि

६.६६

योजना अनुसार लनमाि ण सम्पन्न भएका स्वास्थ्य संस्थाको प्रलिशि

८०

ममिि भएका भएका स्वास्थ्य संस्थाको प्रलिशि (भत्केका मध्य)

०

खानेपानीको नपयलमि उपिि भएको संस्थाको प्रलिशि

२०

टे लिफोन(चािु अवस्थामा) उपिि भएको संस्थाको प्रलिशि

४६.६६

२४ घन्टा लवद् धुिको उपिि भएको संस्थाको प्रलिशि

६.६६

सौयि उजाि (चािु अवस्थामा) उपिि भएको संस्थाको प्रलिशि

४०

इन्टरनेट(चािु अवस्थामा) उपिि भएको संस्थाको प्रलिशि

३३.३३

कम्त्युटर (चािु अवस्थामा)उपिि भएको स्वास्थ्य संस्थाको संख्या

४०

एम्बुिेन्स (चािु अवस्थामा)उपिि भएको स्वास्थ्य संस्थाको संख्या

१३.३३

मोटरिाटोसंगै जोलडएका स्वास्थ्य संस्थाको संख्या

८६.६६

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु

समाधानका उपायहरु

लजम्मेवारी

भवन लनमाि ण कायिमा लढिाई

सम्बखन्धि लनकायिे ध्यान लदनु पने

सम्बि लनकाय सिै
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ित्ती,ईन्टरने टको ब्यिस्थापन

नभएका संस्थाहरुमा योजनामा राखी
भएका संस्थाहरुमा ममिि िथा संभार
हुनुपने

सम्बि लनकाय सिै

३.४ आलथाक व्यवस्थापन
आलथिक व्यवस्थापनको िालग मानव स्रोिको अवस्था
िालिका 32आलथिक व्यवस्थापनको िालग मानव स्रोिको अवस्था
पद
िे.अ
स.िे.पा
अ.िे.प

स्वीकृि दरबन्दी संख्या
१
१
१

पदपूलिा संख्या
१
१
१

करार संख्या
०
०
०

सुत्रको प्रयोगको अवस्था
िालिका 33सुत्रको प्रयोगको अवस्था
सुचक
सुत्र लनरन्तर प्रयोग भएको
सुत्रसम्बन्धी िालिम पाएको

अवस्था
भएको
भएको

गि ३ वषाको आलथाक व्यवस्थापनका सुचकहरू
िालिका 34आलथिक व्यवस्थापनको अवस्था
सुचकहरू
पालिकाको कुि िजेट (रू.)
स्वास्थ्य िजेट (सिै स्रोि)
सशिि स्वास्थ्यमा छु ट्याएको िजेट
समानीकरणिाट लवलनयोलजि स्वास्थ्य िजेट
अन्य श्रोििाट लिलनयोलजि स्वास्थ्य िजेट
प्रलि संस्था औसि स्वास्थ्य िजे ट (रू.)
प्रलि व्यखक्त औसि स्वास्थ्यको िजेट (रू.)
िजेट खचि (%)
जम्मा िेरूजु (रू.)

२०७५/७६

२०७६/७७

२०७७/७८

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु
िजेट िथा कायिक्रम लढिो प्राप्त हुनु
कायिक्रम संचािन लनदे लशका लढिो
प्राप्त हुनु

समाधानका उपायहरु
समय मै िजेट व्यवस्थापनका िालग
लनरन्तर समन्वय गने
समय मै कायिक्रम संचािन लनदे लशका
उपिव्ध गराउने
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लजम्मेवारी
स्थालनय सरकार
स्वास्थ्य सेवा लवभाग

३.५ स्वास्थ्य क्षेत्रको सावाजलनक सुनुवाई
स्थानीय लनकाय र सेवाग्राहीका िीचमा दोहोरो सम्वाद स्थालपि गनि र त्यस्तो सम्वादिाट स्वास्थ्य क्षेत्रको
लवकासमा नागररकको रचनात्मक प्रलिलनलधत्व गराई पारदलशििाको माध्यमद्वारा स्थानीय लनकायको स्वास्थ्य
सेवाप्रवाहिाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी िनाई लजम्मेवारीको संस्कार िसाउन गररने कायि नै साविजलनक
सुनुवाइि हो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको सावाजलनक सुनुवाई सम्बन्धी मुख्य कृयाकिापहरूाः
स्वास्थ्य क्षेत्रको साविजलनक सुनुवाईाः कायिक्रमसंग २०७७ असार मसान्तसम्म आिि सुलचकृि सेवा प्रदायक
स्वास्थ्य संस्थाको नामाविी ििको िालिकामा प्रस्तुि गररएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सावाजलनक सुनुवाई सम्वन्धी सुचकहरू र अवस्थााः

िालिका 35साविजलनक सुनुवाईको अवस्था

सुचकहरू

अवस्था

स्वास्थ्य संस्थाको हािा लभत्र दखखने ठाउँ मा नागररक िडापत्र राखेको संस्थाहरुको
प्रलिशि

33

सेवाग्राहीको गुनासो िथा सुझाव संकिनको िालग सुझाव पेलटका राखेको स्वास्थ्य
संस्थाहरुको प्रलिशि

33

वालषिक रुपमा कम्तीमा १ पटक साविजलनक सुनुवाइ कायिक्रम संचािन गरे का स्वास्थ्य
संस्थाहरुको प्रलिशि

33

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु

समाधानका उपायहरु

लजम्मेवारी

अलधकां श स्वास्थ्य संस्थाहरुिे
साििजलनक सुनुवाई नगनुि

अलनिायिरुपमा सिैिे साििजलनक
सुनुवाई गनुिपने

सम्बखन्धि स्वास्थ्य संस्था िथा पालिका

३.६ सामालजक पररक्षर्ाः
स्वास्थ्य सेवाप्रदायक लनकायको नीलि, लनयम, कायिक्रम कायािन्वयन, व्यवहार, स्रोि पररचािनको
लनयलमििा, पारदलशििा र प्रभावकाररिािारे सेवाग्राही, सेवाप्रदायक र सरोकारवािाहरू सिैको धारणाका
आधारमा गररने लवश्लेषणात्मक िेखाजोखा नै सामालजक पररक्षण हो । सुशासनका आधारभूि पक्षहरूिाई
समेटेर आमनागररकिाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गनुिपदि छ भन्ने मान्यिामा सामालजक परीक्षणका लवलध र
प्रलक्रयाहरू लनधािरण गररन्छ ।
सामालजक पररक्षर् सम्बन्धी मुख्य कृयाकिापहरूाः
•
•

सामालजक पररक्षण सम्बखन्ध अलभमूखखकरण
सामालजक पररक्षण

53

सामालजक पररक्षर्का सुचकहरूको अवस्थााः

िालिका 36सामालजक पररक्षणको अवस्था

सुचकहरू

अवस्था

वालषिक रुपमा सामालजक पररक्षण गरे का स्वास्थ्य संस्थाहरुको प्रलिशि

०
०

सामालजक परीक्षण कायियोजना कायाि न्वयनमा रहे का स्वास्थ्य संस्थाहरुको प्रलिशि

३.७ स्वास्थ्य सुचना व्यवस्थापन
३.७.१ स्वास्थ्य व्यवस्थापन सुचना प्रर्ािी (HMIS)
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सुचना प्रणािी स्वास्थ्य क्षेत्रमा कायिरि वडा स्तरका मलहिा स्वास्थ्य स्वयंसेलवका दे खख
केन्द्रस्तर सम्मका स्वास्थ्य संस्थाहरूिे आफूिे दै लनक रूपमा प्रवाह गरे का स्वास्थ्य सेवाहरूको अलभिेख
िथा प्रलिवेदन गने, िथ्याड्ढको प्रशोधन गने, लवश्लेशण गने र प्राप्त सुचनाको आधारमा लनणियमा पुग्ने प्रकृया
हो । यस सूचना प्रणािीमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका अलिररक्त नीलज िथा गैह्रसरकारी क्षेत्रवाट संचािनमा
रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुिाई समेि समेलटएको छ ।
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सुचना व्यवस्थापन सम्बन्धी मुख्य कृयाकिापहरू
• नयाँ लनयुक्त भएका िथा पलहिा अलभमुखखकरण नलिएका स्वास्थ्यकमीहरुका िालग स्वास्थ्य
व्यवस्थापन सूचना प्रणािी (HMIS) िािीम संचािन
• म्त्ष्क्द्द िािीम संचािन स्वास्थ्य संस्थामा स्रोि र साधन (ईन्टरनेट, कम्त्युटर, कमिचारीिाई
िालिम) को व्यवस्था गरी DHIS2 िागू
• स्वास्थ्य संस्थाहरुमा HMIS सम्वन्धी स्थिगि अनुलशक्षण
• स्वास्थ्य संस्थाहरुमा िथ्याड्ढ प्रमालणकरण
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सुचना व्यवस्थापनका सुचकहरू

िालिका 37स्वास्थ्य व्यवस्थापन सुचना व्यवस्थापनको अवस्था

सुचकहरू
लनयलमि समयमा प्रलिवेदन िुझाउने स्वास्थ्य संस्थाको प्रलिशि
DHIS2 िालिम प्राप्त व्यखक्त भएको स्वास्थ्य संस्थाको प्रलिशि
स्वास्थ्य संस्था आफैिे DHIS2 मा प्रलिवेदन गनेको प्रलिशि
DHIS2 मासमयमा प्रलिवेदन गने को प्रलिशि

अवस्था
100
33
100
100

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु
समय मै ररपोलटि ङ्ग नहुनु
िथ्यां कको गुणस्तर कायम हुन नसक्नु

समाधानका उपायहरु
िालिमको ब्यिस्था िथा िलत्त िथा
इन्टरनेटको लनयलमििा हुनुपने
डाटा भेरीलफकेसन िथा अनसाइट
कोलचङ्ग संचािन
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लजम्मेवारी
पालिका िथा एचएमआइएस से क्सन
स्वास्थ्य सेवा कायाि िय िथा पालिका

३.७.२ आपूलिा व्यवस्थापन सूचना प्रर्ािी (LMIS)
आपूलिि व्यवस्थापन सूचना प्रणािीिे लनलिि अवलधमा प्राप्त भएका, लनकासा र खचि गररएका िथा िाँकी
रहेका औषधी, औजार, उपकरण, साधनहरू िगायिका रसिहरूको सूचना मालथल्लो िहिाई योजना
िजुिमा, अनुगमन िथा मूल्यांकनको िालग उपिि गराउने िथा प्राप्त सूचनाको लवश्लेषण िल्लो िहसम्म
उपिि गराउने कायि गदि छ ।
आपूलिा व्यवस्थापन सूचना प्रर्ािी सम्बन्धी मुख्य कृयाकिापहररूाः
• स्वास्थ्य शाखािाइ eLMIS िािीम लदइएको
• eLMIS िाट नै सम्पुणि खचि भएर जाने र नजाने सामानको आम्दानी िाँधी हस्तान्तरण गने कामको
शुरुवाि गररएको
• आपूलिि व्यवस्थापन सूचना प्रणािीको लनयलमि अनुगमन, लवद्यमान समस्याहरू पलहचान िथा
लनराकरण
• स्वास्थ्य संस्थाहरुमा LMIS सम्वन्धी स्थिगि अनुलशक्षण
आपूलिा व्यवस्थापन सुचना व्यवस्थापनका सुचकहरू
िालिका 38आपूलिि व्यवस्थापन सुचना व्यवस्थापनकुो अवस्था
सुचकहरू

अवस्था

लनयलमि समयमा प्रलिवेदन िुझाउने स्वास्थ्य संस्थाको प्रलिशि

१००

eLMIS िालिम प्राप्त व्यखक्त भएको स्वास्थ्य संस्थाको प्रलिशि

०

स्वास्थ्य संस्था आफैिे eLMISमा प्रलिवेदन गनेको प्रलिशि

०

eLMISमासमयमा प्रलिवेदन गने को प्रलिशि

१००

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु

समाधानका उपायहरु

लजम्मेवारी

स्वास्थ्य संस्थाहरूमा eLMIS िालिम
प्राप्त व्यखक्त नभएको

eLMIS िालिमको िालग पहि गने

पालिका

३.७.४ मािृ मृत्यु िथा पेररनेिि मृत्यु लनगरानी िथा प्रलिकाया
मािृ िथा पेररनेटि मृत्यु लनगरानी िथा प्रलिकायि एउटा स्वास्थ्य सूचना प्रणािी हो जसिे मािृ िथा प्रररनेटि
मृत्युका लनरूपण गनि सलकने उपायहरू र कारणाहरूको लनयलमि पलहचान गने, सूचना लदने, गणना गने
कायिका साथै प्राप्त सूचनाहरूकै प्रयेगिाट भलवषयका सिालवि मृ त्युहरूिाइ िचाउन गनुि पने
कायिहरूिाइ समावेश गरे को हुन्छ । जनस्वास्थ्य सुधार गने अभ्यासका िालग लनगरानीिाइ योजना िजुिमा
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कायािन्वयन िथा मूल्याँकन गने अजार पलन हो । लनगरानीिाट प्राप्त प्रमाणको अधारमा िचाउन सलकने
हरि क मािृमृत्यु घटाउनु नै मािृ िथा पे ररनेटि मृत्यु लनगरानी िथा प्रलिकायिको मुख्य िक्ष्य हो ।

मािृ िथा पेररनेिि मृत्यु लनगरानी िथा प्रलिकृयासम्बन्धी मुख्य कृयाकिापहरू
•
•
•

स्वास्थ्यकमीहरूिाइ िालिम
प्रलिवेदनको िालग ल्यापटप खररद
कायियोजना िनाएको संख्या

मािृ िथा पेररनेिि मृत्यु लनगरानी िथा प्रलिकृयाका सुचकहरू (२०७७/७८)
आ.ि. २०७७/७८ मा यस पालिका अन्तरगिको भएका मािृ िथा पेररनेटि मृत्यु लनगरानी िथा प्रलिकृयाको
अवस्था िि िालिकामा प्रस्तुि गररएको छ ।
िालिका 39मािृ िथा पेररनेटि मृत्यु लनगरानी िथा प्रलिकृयाको अवस्था
सुचकहरू
१२ दे खख ५५ वषिका सुलचि गररएका मलहिाहरूको मृत्युको संख्या

अवस्था
6

िीलनंग गररएका मृत्यु भएको सं ख्या

6

गभिवलि अवस्थामा मृत्यु भएको संख्या
भविि अटोप्सी गररएकाको संख्या
एम्त्च् सलमलििे सलमक्षा गरे का मािृ मृत्यु संख्या
एम्त्च् सलमलििे सलमक्षा गरे का मािृ मृत्यु मध्ये कायि योजना िनाएको संख्या
कायि योजना िनाएको मध्ये कायािन्वयन गररएका संख्या
स्वास्थ्य संस्था अफैिे EWARS मा प्रलिवेदन गनेको प्रलिशि

0
0
0
0
0
0

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु
समयमै सवारी साधनको उपिििा
नहुनु

समाधानका उपायहरु
एम्बुिेन्सको सुिभ उपिििा हुनुपने

लजम्मेवारी
पालिका

३.८ प्रयोगशािा सेवा व्यवस्थापन
एक पररचय
हाम्रो समुदायमा िलहरगं सेवाका िालग गुणस्तररय सेवा लदनका िालग धेरै पछालड परे को छ । कुनै पलन
रोगको उपचार गनुि पुवि सो रोगको एलकन गरे र मात्र सेवा प्रदान गररनु पदि छ । सो सेवा प्रदान गनिका िालग
प्रयोगशािा सेवा अलि नै महत्वपुणि रहन्छ । लिरामीको उपाचार गनुि पुवि लनदान गनिका िालग प्रयोगशािा
सेवा लिस्तारमा सिैिे जोड लदनु आवश्यक छ लकन भने हाि समय पररवििन सगैं रोगहरुिे पलन आफ्नो
स्वरुप पररवििन गरररहेको र लनदानमा कलठनाई भई उपचार दर घट् ने दे खखएको छ । स्वास्थ्य संस्थाको
उपाचारमा लिश्वस्नीय िनाउन प्रयोगशािा सेवा लदन जरुरी छ । प्रयोग शािा सेवािे अनावश्यक औषलधको
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रोक र समयमै लनदान भए रुग्णिा दर घलट मृत्यु दर घटाउन सहज गराउनुका साथै एन्टीवायोलटकको
रे लसस्टे न्स दरमा कमी आउछ ।
प्रयोगशािा सेवा सम्बन्धी मुख्य कृयाकिापहरू
सेवा लिस्तारका िालग चौकुनेको गुटु स्वास्थ्य चौकी र घाटगाउँ स्वास्थ्य चौकीमा शूरुवाि गरे िा पलन खासै
सन्तोषजनक हुन सकेको छै न ।
प्रयोगशािा सेवाका सुचकहरू (२०७७/७८)
आ.व. २०७७/७८ मा यस पालिका अन्तरगिको प्रयोगशािाको सेवा प्रवाह िथा प्रयोगशािाको अवस्था
िि िालिकामा प्रस्तुि गररएको छ।
िालिका 40 प्रयोगशािा सेवाको अवस्था
सुचकहरू

२०७७/७८

पालिकामा भएका प्रयोगशािाहरूको संख्या

२

स्वास्थ्य िथा जनसंख्या मन्त्राियिे िय गरे को स्तर अनुसारको प्रयोगशािाहरूको संख्या

नभएको

प्रयोगशािाको िालग लनश्रलचि गररएका कमिचारीको संख्या

२

अ.ब. २०७७/७८माप्रयोगशािामा पररक्षर्हरूको लववरर्

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु

समाधानका उपायहरु

लजम्मेवारी

िालिम प्राप्त जनशखक्त कलम

िालिमको व्यवस्थापन गने

जन.स्वा.सेवा, प्रदे श सेवा कायििय

३.९ आपुलिा व्यवस्थापन
लनधािररि समयिालिका अनुसार लवलभन्न िहहरूमा सामानहरू पररचािन गने प्रकृया नै आपूलििव्यवस्थापन
हो । आपूलिि व्यवस्थापनका महत्वपूणि ६ वटा लसिान्तहरू ठीक सामान, ठीक पररमाणमा, ठीक स्थानमा,
ठीक समयमा, ठीक मूल्यमा र ठीक अवस्थामा । रहेका छन् । स्थालनय िहका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चालहने
सम्पूणि सामाग्रीहरूको अपूलिि व्यवस्थापन गने लजम्मा स्थालनय िहको रहे को छ ।
आपुलिा व्यवस्थापन सम्बन्धी मुख्य कृयाकिापहरू
•
•

औषलध िथा औजार उपकरण खररद िथा ढु वानी
लनयलमि अलभिख िथा प्रलििेदन

आपुलिा व्यवस्थापनको अवस्था
अ.ि. २०७७/७८मा यस पालिका अन्तरगिको आपुलिि व्यवस्थापनको अवस्था िि िालिकामा प्रस्तुि
गररएको छ ।
िालिका 41आपुलिि व्यवस्थापनको अवस्था
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सुचांक
पालिकाको खररद सलमलि गठन भएको
पालिकािे खररद अलधकारी िोकेको र लजम्मेवारी प्रदान गररएको
पालिकाको एलककृि खररद योजना उपिि भएको
एलककृि खररद योजना अनुसार समयमा खररद गररएको प्रलिशि
एलककृि खररद योजना अनुसार ठे क्का प्रदान गररएको प्रलिशि
पालिकाको वालषिक खररद योजना ियार भएको वा नभएको
वालषिक खररद योजना वालषिक कायिक्रम िथा िजेट लनमाि ण प्रलक्रयमा पेस भएको वा नभएको
औषधी जन्य मािसामान खररद िथा आपुलिि व्यवस्थापन सहजीकरण पुखस्तका २०७४ उपिि भएको
वा नभएको
औषधी िथा उपकरण खररद गदाि प्रालवलधक स्पेलसलफकेसन स्वीकृि गररएको
औषधी व्यवस्थापनको राम्रो अभ्यास गरररहे का स्वास्थ्य संस्थाहरू
आपुलिि व्यवस्थापन सम्बन्धी िालिमा व्यखक्त (प्राप्त कखम्तमा एक जना)भएको स्वास्थ्य संस्थाहरू
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सुचना प्रणािी को िालग चालहने टु िहरू उपिििाको अवस्था
आपुलिि व्यवस्थापन सुचना प्रणािी को िालग चालहने टु िहरू उपिििाको अवस्था
गि वषि शुन्य मौज्दाि भएका अत्यावश्यक अषाधीहरूको संख्या
अत्यावश्यक अषाधीहरूको ( मध्ये कुनै एक) शुन्य मौज्दाि भएका स्वास्थ्य संस्थाको प्रलिशि

अवस्था
भएको
भएको
नभएको
नभएको
नभएको
नभएको
नभएको
नभएको
नभएको
10
3
भएको
भएको
भएको
नभएको

गि वषा शुन्य मौज्दाि िएका अत्यावश्यक औषाधीहरूको लववरर्
शुन्य मौज्दाि िएका औषधीहरूको नाम

शुन्य मौज्दाि िएको समय

पुिी गने संस्था

Tab Zinc

प्रथम चौमालसक

स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र

Chlorampheramin 4 mg

प्रथम चौमालसक

स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र

Tab Salbutamol

प्रथम चौमालसक

स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र

Tab metformin

प्रथम चौमालसक

स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र

PILLS

प्रथम चौमालसक

स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र

Tab Vitamin B Complex

दोस्रोचौमालसक

स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र

Tab Amlodipine 5 mg

प्रथम चौमालसक

स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र

Eye Drop Cipro

प्रथम चौमालसक

स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र

Silver Ointment

दोस्रोचौमालसक

स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र

Tab amlod 5mg

दोस्रोचौमालसक

स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र

ORS

प्रथम चौमालसक

स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र

Condom

प्रथम चौमालसक

स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र

Clove oil

दोस्रोचौमालसक

स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र

Tab Tinidazole 500mg

प्रथम चौमालसक

स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र

Ibuprofen

प्रथम चौमालसक

स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र
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Benzoic acid

प्रथम चौमालसक

स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र

Aciloc

प्रथम चौमालसक

स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र

Doxycycline 100mg cap

प्रथम चौमालसक

स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र

Tab Nefidipine 5 mg

दोस्रोचौमालसक

स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र

Furosemide 20/40mg tab

प्रथम चौमालसक

स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र

Metronidazole infusion

१ वषि

स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र

Ciprofloxaciline infusion

१ वषि

स्वा.शा.प्र, स्वा.सं.प्र

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु
समय मै औषलध खररद िथा आपूलिि गनि
नसक्नु

समाधानका उपायहरु
समय मै औषलध खररद िथा आपूलिि
गनेपने

लजम्मेवारी
पालिका िथा स्वास््थ सेवा कायाििय

३.११ अनुगमन मुल्याङ्कन िथा सुपररवेक्षर्
कायािवनयन गररएका कायिक्रमहरूको उपििी िथा प्रभावकारीिा मापन, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको
प्रभावकारीिाको मापन, सवास्थ्य सेवाको गुणस्तरिाको मापन गनि स्वास्थ्य सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था
िथा कमिचारीको अनुगमन िथा मुल्यांकन िथा सुपरीवेक्षण अवश्यकिा पदि छ र यो कायिहरू स्थालनय
लनकायिे केखन्द्रय िथा प्राद्रे लशक िहिे ियार पारे को लनदे शनहरूको स्थालनयकरण गरे र कायाि न्व्यन गदि छ ।
अनुगमन मुल्याङ्कन िथा सुपररवेक्षर्सम्बन्धी मुख्य कृयाकिापहरू
•
•

अनुगमन भ्रमण
अनुगमन चेकलिष्ट छपाइ

अनुगमन मुल्याङ्कन िथा सुपररवेक्षर्को अवस्था
आ.ि. २०७७/ ७८मा यस पालिका अन्तरगिको अनुगमन मुल्याङ्कन िथा सुपररवेक्षणको अवस्था िि
िालिकामा प्रस्तुि गररएको छ ।
िालिका 42अनुगमन मुल्याङ्कन िथा सुपररवेक्षणको अवस्था
सुचकहरू
अनुगमन मुल्याङ्कन िथा सुपररवेक्षण उपिि भएको
अनुगमन मुल्याङ्कन िथा सुपररवेक्षण सलमलि वा उपसलमलि भएको
पालिका स्तररय मालसक स्वास्थ्य िैठक िसेको संख्या
स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्वास्थ्य संस्था स्तररय मालसक िैठक िसेको औसि संख्या
पालिका स्तररय चैमालसक स्वास्थ्य िैठक िसेको संख्या
पालिका स्तररय वालषिक स्वास्थ्य सलमक्षा कायिक्रम भएको
लनयलमि िथ्यां क गुणस्तर िेखाजेखा गरे को स्वास्थ्य संस्था
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अवस्था
भएको
नभएको
12
नभएको
1
6
6

व्यवस्थापलकय सुपररवेक्षण गरे को स्वास्थय संस्थाको संख्या
प्रालवलधक सुपररवेक्षण गरे को स्वास्थय संस्थाको संख्या
कुनै पलन सुपररवेक्षण नगरे को स्वास्थ्य संस्थाको संख्या
िैठक, िेखाजोखा िथा सुपररवेक्षण पिाि कायियोजना िनेको

6
2
6
भएको

मुख्य चुनौिी िथा समाधानका उपायहरु
मुख्य चुनौिीहरु
अनुगमन मुल्याङ्कन िथा सुपररवेक्षण
सलमलि वा उपसलमलि नभएको

समाधानका उपायहरु
अनुगमन मुल्याङ्कन िथा सुपररवेक्षण
सलमलि वा उपसलमलि गठन गने
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लजम्मेवारी
स्वास्थ्य शाखा

साझेदार संस्थाहरु
यस पालिकामा रहे कासाझेदार संस्थाहरूको लववरण िि िालिकामा लदइएको छ ।
िालिका 43साझेदार संस्थाहरूको लववरण
संस्था/पररयोजनाको नाम
स्वास्थ्यको िालग सक्षम प्रणािी

काया क्षे त्र
पालिका सिै

;'cfxf/f sfo{qmd
ls8\;

पालिका सिै
पालिका सिै

पररयोजनाको समय (साि)

२०&५ दे खख २०७(

प्रालवलधक क्षेत्र
शुशासन, सेवाको गुणस्तर, मािृ िथा वाि स्वास्थ्य

@)!^ b]lv @)@@ ;Dd
@)@! b]lv @)@# ;Dd

Dlxnf / afnaflnsfsf] :jf:Yo / kf]if0f ;'wf/
Ifo/f]u / PRfcfOle P8\;

लनलज स्वास्थ्य संस्थाहरु (only registered)
यस पालिकामा रहे का लनलज स्वास्थ्य संस्थाहरूको लववरण िि िालिकामा लदइएको छ ।
िालिका 44लनलज स्वास्थ्य संस्थाहरूको लववरण
संस्थाको नाम

Kff08] d]l8sn
h};'/L d]l8sn
l3ld/] d]l8sn

मुख्य सेवाहरू

cf}ifwL laqmL / la/fdL rfFr
cf}ifwL laqmL / la/fdL rfFr
cf}ifwL laqmL / la/fdL rfFr

प्रालवलधक कमाचारीको संख्या

!
!
!

DHIS2 मा प्रलिवेदन
गरररहेको

5}g
5}g
5}g
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समयमा प्रलिवेदन गरररहेको

सुचकहरू

वाडा नं १

वाडा नं २

वाडा नं ३

वाडा नं ४

वाडा नं ५

िलक्षि जनसंख्या (आ.व. २०७६।७७)
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वाडा नं ६

वाडा नं ७

वाडा नं ८

वाडा नं ९

वाडा नं !)

जम्मा िलक्षि जनसं ख्या

2817

1948

3634

3478

2935

2682

3677

2719

2676

3106

जम्मा सिालवि गवाि विी

70

48

91

86

73

67

92

67

66

78

सिालवि जीलवि जन्म

29

41

77

73

62

57

78

57

56

66

१ वषि मुलनको िच्चा

58

40

74

71

60

55

74

56

55

64

२ – ११ मलहनाको िच्चा

56

39

72

69

58

53

71

54

53

62

१२ – २३ मलहनाको िच्चा

96

57

108

77

78

50

113

41

85

94

० – २३ मलहनाको िच्चा

154

97

182

148

138

105

187

97

104

158

६ – २३ मलहनाको िच्चा

125

77

145

113

108

78

149

69

113

126

० – ३५ मलहनाको िच्चा

248

153

286

225

213

158

296

143

224

251

० – ५९ मलहनाको िच्चा

428

262

483

376

357

270

501

243

386

423

६ – ५९ मलहनाको िच्चा

399

242

446

341

327

243

463

215

359

400

१२ – ५९ मलहनाको िच्चा

370

222

409

305

297

215

427

187

331

368

१४ िषिमुलनको संख्या

1021

688

1236

1117

989

840

1281

759

990

1171

१० – १९ वषिको लकशोर लकशोरी

523

396

728

758

621

567

764

535

566

694

१५ – ४९ वषिको जम्मा मलहिाहरु

697

491

944

895

750

739

979

769

716

817

१५ – ४९ वषिको जम्मा लववालहि
मलहिाहरु

528

372

716

678

569

560

742

583

543

619

६० वषि मालथको जनसंख्या

236

143

237

312

277

266

310

263

251

319

अनुसुची
िालषिक िक्ष्य िथा प्रगलि लववरण
(अनुसुची २ संग सम्बखन्धि)
िजेटउप-लशषिक :
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कायिक्रम:सशिि िफिका कायिक्रम
लस.नं .

कृयाकिाप

एकाई

वालषाकिक्ष
पररमार्
िार
बजेि

वालषाकिौलिक प्रगलि
पररमार् िार
प्रलिशि

वालषाकखचा
रकम
प्रलिशि

कै

१ .पूं जीगि खचा अन्तरगिका कायाक्रमहरू

क. पूंजीगि खचि कायिक्रमको जम्मा
२ .चािु खचा अन्तरगिका काया क्रमहरू

ख .चािु खचि कायिक्रमको जम्मा
ग.चािु खचि कायिक्रमको (क र ख) जम्मा
३ .कायाक्रम खचाको जम्मा(क+ख)
४ .उपभोग खचि
५ .कायाि िय संचािन खचि
६ .कुि जम्मा खचा

लस.नं .

कृयाकिाप

कायिक्रम:लनशिि िफिका कायिक्रम
बजेि उप शीषाक
वालषाकिक्ष
एकाई
पररमार् िार
बजेि
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वालषाकिौलिक प्रगलि
पररमार् िार प्रलिशि

वालषाकखचा
रकम
प्रलिशि

कैलियि

]#
१

२

३

४

५

१ .पूं जीगि खचा अन्तरगिका कायाक्रमहरू

क .पूंजीगि खचि कायिक्रमको जम्मा
२ .चािु खचा अन्तरगिका काया क्रमहरू

३ .कायाक्रम खचाको जम्मा(क+ख)
४ .उपभोग खचि
५ .कायाि िय संचािन खचि
६.कुि जम्मा खचा

65

६

७

८

९

१०

११

;l];
१२

