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साराशं 
आर्थिक वर्ि २०७8/७9 का लार्ग सार्वकमा सामाजिक र्वकास मन्त्रालयको स्वीकृि बिेट िथा कायिक्रम अन्त्िगिि 
स्वास््य के्षरसँग सम्बजन्त्िि भएका कायिक्रम/र्क्रयाकलापहरू स्वास््य मन्त्रालय स्थापना भए पश्चाि यस मन्त्रालयको 
कायिके्षर र्भर पनि आएकोले उक्त कायिक्रम/र्क्रयाकलापहरूको कायािन्त्वयनबाट हार्सल भएका समर्िगि प्रगर्िलाई 
यस प्रर्िवेदनमा प्रस्ििु गररएको छ।प्रदेश सरकारको नीर्ि िथा कायिक्रमहरूले र्लएका लक्ष्य हार्सल गनि बिेटको 
सीमार्भर रही स्वास््य क्षेरमा भएका उपलजधिहरूलाई यस प्रर्िवदेनमा एकीकृि गररएको छ।  

आ.व. 2078/७9 को अन्त््य सम्ममा मन्त्रालय िथा मािहिका र्नकायले कायािन्त्वयन हनुे गरी कायम भएको खदु 
बिेट 3 अबि  60 करोड 68 लाख 64 हिार रहेको छ। आर्थिक वर्िको अन्त््यसम्म 74.78 % र्वत्तीय प्रगर्ि 
हार्सल भएको छ। 

स्वास््य पूवाििार र्वकासका लार्ग बिेट र्वर्नयोिन भए अनसुार नै 9 वटा अस्पिालहरूमा अजससिन प्लान्त्ट िडान 
सम्पन्न भएको र ८ वटा अस्पिालमा फोहोर व्यवस्थापनका लार्ग भवन र्नमािण िथा प्रर्वर्ि िडानको कायि सम्पन्न 
भएको छ।साथै ४ वटा अस्पिालहरूमा माइक्रोबाइलोिी ल्याब सेवा र्वस्िार िथा स्िरोन्नर्ि गररएको, र्बरामीहरूको 
चापलाई मध्यनिर गरी मदन भण्डारी अस्पिाल िथा ट्रमा सेन्त्टर छुटै्ट OPD  हल र्नमािण िथा Critical Care Unit 

स्थापना िथा जिल्ला अस्पिाल, उदयपरुमा प्रशासर्नक कक्ष सर्हिको स्टोर हल र्नमािण भएको छ।अस्पिालको सेवा 
र्वस्िार िथा सदुृढीकरणका लार्ग आवश्यक अ्यािरु्नक मेर्डकल औिार/उपकरण खररद गरी िडान गररएको छ। 

र्वश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैर्लएको कोर्भड-१९ को रोकथाम, उपचार िथा र्नयन्त्रणका लार्ग यस मन्त्रालयबाट 
सञ्चालनमा ल्याइएको कोशी अस्पिाल, कोर्भड-१९ उपचार केन्त्रमा आवश्यक िनशजक्त व्यवस्थापन गरी उपचारको 
प्रबन्त्ि र्मलाइएको छ।सीमा नाकामा हेल्थ डेसस स्थापना गरी कोर्भड-१९ रोकथाम िथा र्नयन्त्रण गने प्रयास 
गररएको िथा कोर्भड खोप अर्भयान सञ्चालन भइरहेको छ। 

यस प्रदेशर्भर रहेका १४6 वटा प्राथर्मक स्वास््य केन्त्र/स्वास््य चौकी/अस्पिालहरूको ममिि सम्भार िथा 
स्िरोन्निी गररएको।ददगो र्वकास लक्ष्य अनरुूप माि ृमृ् य ुदर िथा नविाि जशश ुमृ् य ुदरमा कमी ल्याउने उद्दशे्य 
अनसुार सञ्चालन भएको ग्रामीण आमा स्वास््य सरुक्षा कायिक्रममाफि ि १२ वटा बर्थिक सेन्त्टरको स्िरोन्नर्ि/ 
सदुृढीकरण गररएको छ।यसै आर्थिक वर्िमा िाप्लेिङु र सनुसरी पूणि खोप सरु्नजश्चििा जिल्ला घोर्ण भएसँगै प्रदेश 
नं. १ पूणि खोप सरु्नजश्चििा कायम हनु सफल भएको छ। 

िनशजक्तको अभावका कारणले मन्त्रालयको कायिक्षरेमा पने क्षेरगि सोचे अनरुूपको लक्ष्य हार्सल गनि कदिनाइ 
उ्पन्न भएको भएिापर्न भएका िनशजक्तलाई अर्िकिम ्पररचालन गरी बार्र्िक नीर्ि िथा कायिक्रमहरूले र्लएका 
लक्ष्य हार्सल गने प्रयास गररएको छ। 
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1. मन्त्रालयको स्वरुप र प्रकृर्ि 

 

नेपालको संर्विान, २०७२ बमोजिम देशलाई संघीय ढाँचामा पनुसंरचना गने उद्देश्यका साथ वििमान संर्विानको 
भाग १३ मा प्रदेश कायिपार्लका सम्बन्त्िी व्यवस्था भए अनरुूप संर्विानको िारा १६८ अनसुार र्मर्ि 
२०७४/११/३ गिे प्रदेश नं.१ मजन्त्रपररर्दको गिन भएको हो ।प्रदेश संरचनाको स्थापना कालमा गिन भएको 
७ वटा मन्त्रालय मध्य ेसामाजिक र्वकास मन्त्रालय र्वभािन भई र्मर्ि २०७८/१०/२३ गिेका ददन स्वास््य 
मन्त्रालयको गिन भएको हो । स्वास््य सम्बन्त्िी प्रादेजशक नीर्ि र्नमािण गने, योिना ििुिमा गरी कायिक्रम 
कायािन्त्वयन गने, कायिक्रमहरूको र्नयमन र व्यवस्थापन गरी प्रदेशलाई समदृ्ध बनाउने उद्दशे्यले यस मन्त्रालय 
स्थापना भएको हो। 

1.1 मन्त्रालयको कायिक्षरेहरू 
प्रदेश सरकार (कायि र्वभािन) र्नयमावली, २०७8 बमोजिम यस मन्त्रालयको कायिके्षर देहाय बमोजिम रहेको छः 

1. स्वास््य सेवा िथा पोर्ण सम्बन्त्िी प्रादेजशक नीर्ि, कानून, मापदण्ड िथा योिना ििुिमा, कायािन्त्वयन र 
र्नयमन, 

2. प्रविद्धना्मक, प्रर्िकारा्मक, उपचारा्मक, प्रसामक िथा पनुस्थािपना्मक स्वास््य सेवाको व्यवस्थापन, 

3. स्वास््य सेवा सम्बन्त्िी प्रदेशस्िरीय प्राजिक, व्यावसार्यक र पेशागि संघ संस्थाको अर्भलेख व्यवस्थापन 
र र्नयमन, 

4. प्रदेशस्िरीय स्वास््य सेवाको गणुस्िर र्निािरण, अनगुमन र र्नयमन, 

5. रार्िय मापदण्ड बमोजिम और्िीिन्त्य िथा स्वास््य प्रर्वर्ि सम्बन्त्िी सामग्रीको उ्पादन िथा सञ्चय, 

अर्िकिम खरुा मूल्य र्निािरण, अजन्त्िम र्बसििन, गणुस्िर िथा मापदण्ड र्निािरण र र्नयमन, 

6. रार्िय मापदण्ड अनरुूप अस्पिाल, नर्सिङ्ग होम, र्नदान केन्त्र, उपचार केन्त्र र अन्त्य स्वास््य संस्था िथा 
प्रयोगशालाको दिाि, सञ्चालन, अनमुिी र र्नयमन, 

7. रार्िय मापदण्ड बमोजिम स्वास््य बीमा लगायिका सामाजिक स्वास््य सरुक्षा कायिक्रमको व्यवस्थापन 
िथा र्नयमन, 

8. प्रदेशस्िरमा स्वास््य के्षरको मानवस्रोि र्वकास र व्यवस्थापन, 

9. और्िी र्नगरानी (फमाि कोर्भजिलेन्त्स), और्िीको उजचि प्रयोग र सकु्ष्म िीवनर्नरोिक प्रर्िरोि (एजन्त्ट 
माइक्रोवायल रेर्सस्टेन्त्स) न्त्यूनीकरण, 

10. खोप व्यवस्थापन, 

11. संवदेनशील और्िी िथा अन्त्य स्वास््य सामग्री खररद िथा आपूर्िि व्यवस्थापन, 

12. प्रदेशस्िरमा स्वास््य सेवा सम्बन्त्िी अध्ययन िथा अनसुन्त्िान, स्वास््य लेखा पद्धर्िको संस्थागि 
व्यवस्थापन, सूचना प्रवाह प्रणालीको व्यवस्थापन, 
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13. िनस्वास््य र्नगरानी (पजधलक हेल्थ सभेलेन्त्स) व्यवस्थापन, 

14. सूर्िििन्त्य वस्िकुो र्नयन्त्रणका लार्ग समन्त्वय िथा र्नयमन, 

15. स्वास््य सम्बन्त्िी आपिकालीन अवस्था, महामारी व्यवस्थापन, आकजस्मक स्वास््य सेवा प्रवाह, 

आपिकालीन अवस्थाका लार्ग और्िी िथा और्िीिन्त्य सामग्रीको प्रादेजशक बफरस्टक व्यवस्थापन, 

16. सरूवा िथा नसने रोग र्नयन्त्रण िथा रोकथाम, 

17. रार्िय मापदण्ड अनरुूप स्वास््य सेवा सम्बन्त्िी भौर्िक पूवाििार र्वकास िथा व्यवस्थापन, 

18. स्वास््यिन्त्य फोहर व्यवस्थापन सम्बन्त्िी मापदण्ड र्निािरण, कायािन्त्वयन र र्नयमन, 

19. प्रदेशस्िरको सरसफाई िथा स्वच्छिा सम्बन्त्िी प्रादेजशक नीर्ि, काननु िथा मापदण्ड ििुिमा र कायािन्त्वयन, 

20. स्वास््य, सरसफाई िथा स्वच्छिा अर्भयानमा र्निी क्षरेको सहभार्गिा प्रवद्धिन सम्बन्त्िी नीर्ि िथा 
मापदण्ड ििुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन, 

21. आयवेुददक, यनुानी, आम्ची, होर्मयोप्यार्थक, प्राकृर्िक जचर्क्सा लगायिका अन्त्य प्रचर्लि परम्परागि 
स्वास््य उपचार सेवा सम्बन्त्िी प्रदेशस्िरीय मापदण्ड र्निािरण, कायािन्त्वयन, अनगुमन र र्नयमन, 

22. िनसंख्या, बसाईसराई र पररवार र्नयोिन सम्बन्त्िी प्रादेजशक नीर्ि, काननु िथा योिना ििुिमा, कायािन्त्वयन 
र र्नयमन, अध्ययन िथा अनसुन्त्िान, सचुना प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन एवम ्सो सम्बन्त्िमा संघ िथा 
स्थानीय िहसँग समन्त्वय । 
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1.2 मन्त्रालयको संगिन संरचना िथा दरबन्त्दी पदपूर्ििको अवस्था 

1.2.1 संगिन संरचना 
 स्वास््य मन्त्रालयको संगिना्मक संरचना अनसुार 3 वटा महाशाखा र 8 वटा शाखा रहेको छ।मन्त्रालयको स्वीकृि दरबन्त्दी अनसुार 24 िनाको 
दरबन्त्दी रहेको छ।  
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1.2.2 मन्त्रालयको दरबन्त्दी र पदपूर्िि 

क्र.सं. पद सेवा समहु दरवन्त्दी पदपरु्िि ररक्त 
करारबाट 
पदपूर्िि 

कैर्फयि 

१ प्रदेश सजचब नेपाल स्वास््य 
 

1 1 0   

२ उपसजचव नेपाल प्रशासन सा.प्र. 1 0 1   

3 
वररष्ठ/िनस्वास््य प्रशासक 
(9/10) 

नेपाल स्वास््य हे.इ. 
1 0 1  २ िना 

कािमा 

4 
ब.उप स्वास््य प्रशासक 
(9/10) 

नेपाल स्वास््य प.हे.ए./ए.जच. 
1 0 1   

5 आयवेुद जचर्क्सक नेपाल स्वास््य आयवेुद 1 1 0   

6 
कम्यरु्नटी नर्सिङ्ग अर्िकृि 
(7/8) 

नेपाल स्वास््य क. न./प.हे. न. 
1 0 1   

7 ब/फामेसी अर्िकृि (7/8) नेपाल स्वास््य फामेसी 1 1 0   

8 
ब/स्वास््य जशक्षा 
अर्िकृि/प्रजशक्षक(7/8) 

नेपाल स्वास््य हे.ए. 
1 0 1  

 

9 
वररष्ठ/िनस्वास््य अर्िकृि 

(7/8) 

नेपाल स्वास््य हेल्थ ईन्त्स्पेससन 
1 0 1  

 

10 
डेमोग्राफर/ि्याङ्क अर्िकृि 

(7/8) 

नेपाल र्वर्वि  
1 0 1  

 

11 कानून अर्िकृि न्त्याय कानून 1 0 1  कािमा 
12 लेखा अर्िकृि (7/8) नेपाल प्रशासन लेखा 1 1 0   

१3 शाखा अर्िकृि (7/8) नेपाल प्रशासन सा.प्र. 2 2 0   

14 सहायक/अर्िकृि (5/ ६) नेपाल प्रशासन सा.प्र. 2 1 1   

15 कम्प्यटुर अपरेटर / अर्िकृि 
(5/6) 

र्वर्वि  
1 1 0  

 

16 सह-लेखापाल ( ४/५) नेपाल प्रशासन लेखा 1 1 0   

17 हलकुा सवारी चालक इजन्त्िर्नयररङ 
 

2 0 2 2  

18 कायािलय सहयोगी नेपाल प्रशासन सा.प्र. 4 2 2 2  

 िम्मा   24 11 13 4  

२ िना नर्सिङ अर्िकृि ( ७/८) र २ िना हे.अ.( ५/६/७)  कािमा रहेको 
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र्वत्तीय समानीकरण अनदुान, 
515966

सशिि अनदुान, 
1576109

प्रदेश सरकार, 
1390027

र्वशेर् अनदुान, 
124762

 

2. मन्त्रालयको बिेट र खचिको जस्थर्ि 

2.1 बिेट र्वर्नयोिन 
आ.व. 2078/७9 मा स्वास््य मन्त्रालय िथा मािहिका र्नकायमा र्वर्नयोिन भएको कूल बिेट (अजन्त्िम खदु 
बिेट) रू ३ अबि 60 करोड 68 लाख 64 हिार रहेको छ।िसमध्ये चालिुफि  रू 2 अबि 73 करोड ३ लाख 
1 हिार (75.70%) र पुिँीगििफि  रू 8७ करोड 65 लाख 63 हिार (24.30%) रहेको छ।यस मन्त्रालयसगँ 
सम्बजन्त्िि कायिक्रमहरू कायािन्त्वयनका लार्ग र्वत्तीय हस्िान्त्िरणबाट रू 5 करोड 8२ लाख 38 हिार सोझै आर्थिक 
मार्मला िथा योिना मन्त्रालय माफि ि स्थानीय िहलाई उपलधि गराइएको छ र उक्त रकमसमिे समावेश गदाि 
चाल ुआ.व.मा यस मन्त्रालयको कूल बिेट रू 3 अबि 66 करोड 51 लाख 02 हिार रहेको छ।  

2.1.1 मन्त्रालय िथा मािहिका र्नकायमा र्वर्नयोिन भएको स्रोिगि बिेट (रू हिारमा)  

स्रोि चाल ु पुिँीगि कूल 
प्रदेश सरकार 1085577 304450 1390027 

र्वत्तीय समानीकरण अनदुान 296788 219178 515966 

सशिि अनदुान 1319054 257055 1576109 

र्वशेर् अनदुान 28882 95880 124762 

कूल 2730301 876563 3606864 
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प्रदेश सरकार

र्वत्तीय समानीकरण अनदुान

सशिि अनदुान 

र्वशेर् अनदुान

कूल

स्रोिगि र्वत्तीय प्रगर्ि

र्वत्तीय प्रगर्ि
पुिँीगि खचि%
चाल ुखचि%

2.2.1 स्रोिगि र्वत्तीय प्रगर्ि 

  

स्रोि 
बार्र्िक र्वर्नयोिन (रू हिारमा) र्वत्तीय प्रगर्ि % 

 चाल ु पुिँीगि कूल  चाल ु पुिँीगि कूल 

प्रदेश सरकार 1085577 304450 1390027 67.52 63.79 66.70 

र्वत्तीय समानीकरण अनदुान 296788 219178 515966 86.56 85.27 86.01 

 सशिि अनदुान  1319054 257055 1576109 80.50 79.02 80.26 

र्वशेर् अनदुान 28882 95880 124762 47.60 49.43 49.00 

कूल 2730301 876563 3606864 75.65 72.06 74.78 
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2.2.2 कायिक्रम/आयोिनाको र्वत्तीय िथा भौर्िक प्रगर्ि 

क्र.सं. ब..उ.शी.नं. आयोिना/कायिक्रमको नाम 
अजन्त्िम बिेट बार्र्िक खचि     

(रू हिारमा) 
प्रगर्ि (%) कैर्फयि 

(रू हिारमा) र्वत्तीय भौर्िक   

1 35004018 
िनस्वास््य सेवा सवलीकरण 
िथा र्वस्िार कायिक्रम 

29,74,74.0 26,70,34.85 89.77 91.82 
  

2 35006011 
अस्पिाल सेवा सदुृढीकरण िथा 
र्वस्िार कायिक्रम 

39,36,67.0 27,31,31.35 69.38 85.19 
  

3 35000018 
कोर्भड-१९ संक्रमण िथा अन्त्य 
महामारी उपचार व्यवस्थापन 

53,77,20.0 4486,24.23 83.43 91.12 
  

4 35091127 क्षयरोग र्नयन्त्रण 2,03,53.0 1,69,49.59 83.28 91.8   

5 35091128 एड्स िथा यौन रोग र्नयन्त्रण 1,85,00.0 1,24,67.66 67.39 69.523   

6 35091129 
एकीकृि मर्हला स्वास््य िथा 
प्रिनन स्वास््य कायिक्रम 

78,30,38.0 62,05,16.05 79.24 90.03 
  

7 35091130 
इर्पडेर्मयोलोिी, औलो, कालाज्वर 
र्नयन्त्रण कायिक्रम 

6,50,08.0 4,51,11.96 69.39 79.91 
  

8 35091131 स्वास््य व्यवस्थापन कायिक्रम 11,95,14.0 5,62,64.10 47.08 51.89   

9 35091132 
रार्िय स्वास््य जशक्षा, सूचना 
िथा संचार केन्त्र 

75,00.0 58,75.61 78.34 85.54 
  

10 35091133 रार्िय िार्लम कायिक्रम 57,00.0 42,70.53 74.92 78.94   

11 35091134 उपचारा्मक सेवा कायिक्रम 5,92,50.0 4,67,00.36 78.82 84.72   

12 35091135 
नर्सिङ िथा सामाजिक सरुक्षा 
सेवा कायिक्रम 

8,54,00.0 7,40,27.25 86.68 - 
  

13 35091136 
आयवेुद िथा वैकजल्पक जचर्क्सा 
कायिक्रम 

7,92,00.0 7,75,66.49 97.94 98.46 
  

14 35000130 
सामाजिक र्वकास मन्त्रालय 
(सघ, र्वशेर् अनदुान) 124762 61138.43 49.00 61.95 

 

 

माथी उल्लेख भएका 14 वटा आयोिना/कायिक्रमको र्वत्तीय प्रगर्िको आिारमा मूल्याङ्कन गदाि ९० % भन्त्दा 
बढी र्वत्तीय प्रगर्ि हार्सल भएका आयोिना- १ वटा, 80-90 % सम्म प्रगर्ि हार्सल भएका आयोिना ४ वटा, 
70-80 % सम्म प्रगर्ि हार्सल भएका आयोिना ४ वटा, 60-70 % सम्म प्रगर्ि हार्सल भएका आयोिना 3 
वटा र 60 %  भन्त्दा कम प्रगर्ि हार्सल भएका आयोिना 2 वटा रहेको छ।िी आयोिना/कायिक्रमको मध्य े
आयवेुद िथा वैकजल्पक जचर्क्सा कायिक्रमको सबै भन्त्दा बढी ९७.९४ %  र्वत्तीय प्रगर्ि हार्सल भएको र स्वास््य 
व्यवस्थापन कायिक्रमको सबै भन्त्दा कम 47.08% प्रगर्ि हार्सल भएको छ। 
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2.2.3 सशिि अनदुानिफि का आयोिना/कायिक्रमको र्वत्तीय प्रगर्ि 
 

आयोिना िथा कायिक्रम चाल ु पुिँीगि 
अजन्त्िम खदु 

बिेट 
चाल ुखचि पुिँीगि खचि कूल खचि 

र्वत्तीय 
प्रगर्ि 

आयवेुद िथा वैकजल्पक 
जचर्क्सा 

79200.0 .0 79200.0 77566.49 .0 77566.49 97.94 

इर्पडेर्मयोलोिी, औलो, 
कालाज्वर र्नयन्त्रण िथा 
प्राकृर्िक प्रकोप व्यवस्थापन 

65008.0 .0 65008.0 45111.96 .0 45111.96 69.39 

उपचारा्मक सेवा कायिक्रम 59250.0 .0 59250.0 46700.36 .0 46700.36 78.82 

एकीकृि मर्हला स्वास््य िथा 
प्रिनन स्वास््य कायिक्रम 

778038.0 5000.0 783038.0 616604.35 3911.70 620516.05 79.24 

एड्स िथा यौन रोग र्नयन्त्रण 18500.0 .0 18500.0 12467.66 .0 12467.66 67.39 

कोर्भड-१९ संक्रमण िथा 
अन्त्य महामारी उपचार 
व्यवस्थापन 

120591.0 212055.0 332646.0 107969.57 197292.90 305262.47 91.77 

क्षयरोग र्नयन्त्रण 20353.0 .0 20353.0 16949.59 .0 16949.59 83.28 

नर्सिङ िथा सामािर्क सरुक्षा 
सेवा काियक्रम 

85400.0 .0 85400.0 74027.25 .0 74027.25 86.68 

रार्िय िार्लम कायिक्रम 5700.0 .0 5700.0 4270.53 .0 4270.53 74.92 

रार्िय स्वास््य जशक्षा, सूचना 
िथा संचार केन्त्र 

7500.0 .0 7500.0 5875.61 .0 5875.61 78.34 

स्वास््य धयवस्थापन कायिक्रम 79514.0 40000.0 119514.0 54355.18 1908.91 56264.10 47.08 

कूल 1319054.0 257055.0 1576109.0 1061898.55 203113.52 1265012.07 80.26 

2.2.4  र्वशेर् अनदुानिफि का कायिक्रमको र्वत्तीय िथा भौर्िक प्रगर्ि 

योिना िथा कायिक्रमको नाम कायिक्रम संचालन भएको स्थान 
र्वर्नयोजिि 

बिेट  
 प्रगर्ि कैर्फयि 

  भौर्िक  र्वत्तीय 
अस्पिालिन्त्य फोहोर व्यवस्थापन  १४ जिल्ला ( १५ अस्पिाल)    83000 70.48% 58.80%   
ग्रामीण आमा स्वास््य सरुक्षा 
कायिक्रम 

इलाम, उदयपरु, खोटाङ, िाप्लेिङु, िेह्रथमु, भोिपरु, मोरङ, 
संखवुासभा र सनुसरी 

४ 1500 42.32% ३२.२०% 
  

बहकु्षेरीय पोर्ण कायिक्रम 
  

सनुसरी, मोरङ, संखवुासभा, भोिपरु, ओखलढुङ्गा र िाप्लेिङु १0208 80.66% ६४.५०%   

 49 वटा स्थानीय िह ३१२९२ - -   

िम्मा  १६६०00       
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3. कायािलयगि कूल बिेट र्वर्नयोिन र खचिको जस्थर्ि (रू हिारमा) 

3.1 अस्पिालिफि  
क्र.स
. कायािलय चाल ु पुिँीगि बार्र्िक बिेट चाल ुखचि 

पुिँीगि 
खचि 

बार्र्िक खचि 
चाल ु
खचि% 

पुिँीगि 
खचि % 

र्वत्तीय 
प्रगर्ि 

1 उदयपरु अस्पिाल 114,536 32,068 146,604 88,118 28,544 116,662 76.94 89.01 79.58 

2 इनरुवा अस्पिाल 72,103 52,801 124,904 51,169 47,574 98,744 70.97 90.10 79.06 

3 मदन भण्डारी अस्पिाल िथा ट्रमा सेन्त्टर 54,858 51,550 106,408 36,904 45,951 82,854 67.27 89.14 77.86 

4 मेची अञ्चल अस्पिाल, झापा 216,135 36,884 253,019 159,592 30,655 190,247 73.84 83.11 75.19 

5 जिल्ला अस्पिाल सोलखुमु्ब ु 52,508 33,501 86,009 37,624 26,252 63,876 71.65 78.36 74.27 

6 जिल्ला अस्पिाल िाप्लेिङु 51,795 36,801 88,596 32,252 30,628 62,880 62.27 83.23 70.97 

7 जिल्ला अस्पिाल खोटाङ 53,387 66,186 119,573 43,642 40,898 84,540 81.75 61.79 70.70 

8 जिल्ला अस्पिाल ओखलढंुगा 54,266 41,476 95,742 34,825 30,967 65,792 64.17 74.66 68.72 

9 इलाम अस्पिाल, इलाम 98,413 34,001 132,414 59,261 26,741 86,002 60.22 78.65 64.95 

10 जिल्ला अस्पिाल पाँचथर 71,736 13,301 85,037 49,783 3,471 53,254 69.40 26.09 62.62 

11 जिल्ला अस्पिाल भोिपरु 57,864 41,719 99,583 37,257 24,288 61,544 64.39 58.22 61.80 

12 जिल्ला अस्पिाल िेह्रथमु 48,338 47,379 95,717 30,317 27,022 57,339 62.72 57.03 59.90 

13 संखवुासभा अस्पिाल, संखवुासभा 103,443 85,401 188,844 68,242 40,521 108,764 65.97 47.45 57.59 

14 जिल्ला अस्पिाल िनकुटा 77,850 25,201 103,051 51,081 5,550 56,631 65.62 22.02 54.95 

 कूल 1,127,232 598,269 1,725,501 780,068 409,061 1,189,129 69.20 68.37 68.91 
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3.2 स्वास््य कायािलयिफि  
क्र.स
. 

कायािलय चाल ु पुिँीगि बार्र्िक बिेट चाल ुखचि पुिँीगि खचि बार्र्िक खचि चाल ुखचि% 
पुिँीगि 
खचि % 

र्वत्तीय 
प्रगर्ि 

1 स्वास््य कायािलय झापा 89,376 11,700 101,076 87,194 11,155 98,350 97.56 95.34 97.30 

2 स्वास््य कायािलय इलाम 57,803 12,500 70,303 53,836 12,425 66,261 93.14 99.40 94.25 

3 स्वास््य कायािलय खोटाङ 59,165 20,880 80,045 55,495 19,915 75,410 93.80 95.38 94.21 

4 स्वास््य कायािलय सनुसरी 92,702 12,100 104,802 86,877 11,723 98,600 93.72 96.88 94.08 

5 स्वास््य कायािलय िाप्लेिङु 47,071 15,216 62,287 42,647 14,120 56,768 90.60 92.80 91.14 

6 स्वास््य कायािलय उदयपरु 55,308 8,780 64,088 48,225 8,604 56,829 87.19 98.00 88.67 

7 स्वास््य कायािलय पाँचथर 53,263 13,500 66,763 46,664 12,419 59,083 87.61 91.99 88.50 

8 स्वास््य कायािलय सोलखुमु्ब ु 44,700 6,675 51,375 37,708 6,637 44,346 84.36 99.44 86.32 

9 स्वास््य कायािलय भोिपरु 54,493 9,980 64,473 44,520 9,332 53,852 81.70 93.50 83.53 

10 स्वास््य कायािलय मोरङ 108,646 14,980 123,626 85,735 14,779 100,513 78.91 98.66 81.30 

11 स्वास््य कायािलय िेह्रथमु 40,429 12,280 52,709 30,265 12,241 42,506 74.86 99.68 80.64 

12 स्वास््य कायािलय िनकुटा 46,911 14,400 61,311 35,023 14,159 49,182 74.66 98.33 80.22 

13 स्वास््य कायािलय ओखलढंुगा 51,624 13,500 65,124 36,323 12,406 48,729 70.36 91.89 74.82 

14 स्वास््य कायािलय संखवुासभा 54,687 7,200 61,887 33,613 6,874 40,486 61.46 95.47 65.42 

 कूल 856,178 173,691 1,029,869 724,126 166,790 890,915 84.58 96.03 86.51 
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3.3 आयवेुदिफि  
 

क्र.स. कायािलय चाल ु पुिँीगि बार्र्िक बिेट चाल ुखचि पुिँीगि खचि बार्र्िक खचि चाल ुखचि% 
पुिँीगि 
खचि % 

र्वत्तीय 
प्रगर्ि 

1 मेची अञ्चल आयवेुद और्िालय, इलाम 16,575 0 16,575 15,553 0 15,553 93.83 0 93.83 

2 जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्त्र सनुसरी 12,736 0 12,736 11,036 0 11,036 86.65 0 86.65 

3 जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्त्र संखवुासभा 12,417 1,200 13,617 10,481 1,199 11,680 84.41 99.94 85.78 

4 सगरमाथा अञ्चल आयवेुद और्िालय, उदयपरु 11,787 1,000 12,787 10,064 888 10,952 85.38 88.81 85.65 

5 जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्त्र ओखलढंुगा 12,302 0 12,302 10,412 0 10,412 84.63 0 84.63 

6 जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्त्र झापा 17,772 0 17,772 14,825 0 14,825 83.42 0 83.42 

7 जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्त्र मोरङ 23,889 2,175 26,064 20,524 953 21,477 85.91 43.81 82.40 

8 कोशी अञ्चल आयवेुद और्िालय, िनकुटा 10,534 275 10,809 8,376 275 8,651 79.52 100.00 80.04 

9 जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्त्र पाँचथर 13,931 0 13,931 10,914 0 10,914 78.35 0 78.35 

10 जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्त्र िाप्लेिङु 12,170 0 12,170 9,394 0 9,394 77.19 0 77.19 

11 जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्त्र िेह्रथमु 11,521 0 11,521 8,679 0 8,679 75.33 0 75.33 

12 जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्त्र भोिपरु 12,131 275 12,406 8,829 270 9,099 72.78 98.15 73.35 

13 जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्त्र खोटाङ 12,763 775 13,538 8,924 771 9,696 69.92 99.54 71.62 

14 जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्त्र सोलखुमु्ब ु 11,512 1,000 12,512 8,786 0 8,786 76.32 0.00 70.22 

 कूल 192,040 6,700 198,740 156,797 4,357 161,154 81.65 65.03 81.09 
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3.4 मन्त्रालय िथा र्वभागस्िरीय कायािलय 
 

क्र.सं कायािलय चाल ु पुिँीगि बार्र्िक बिेट चाल ुखचि 
पुिँीगि 
खचि 

बार्र्िक खचि 
चाल ु
खचि% 

पुिँीगि 
खचि % 

र्वत्तीय 
प्रगर्ि 

1 सामाजिक र्वकास मन्त्रालय 57,663 0 57,663 57,660 0 57,660 99.99 0 99.99 

2 प्रदेश िनस्वास््य प्रयोगशाला 41,681 12,101 53,782 33,505 8,272 41,777 80.39 68.36 77.68 

3 प्रदेश स्वास््य आपूर्िि व्यवस्थापन केन्त्र 200,948 75,801 276,749 172,127 33,630 205,757 85.66 44.37 74.35 

4 स्वास््य र्नदेशनालय, िनकुटा 143,344 1,501 144,845 86,612 1,481 88,093 60.42 98.68 60.82 

5 प्रदेश स्वास््य िार्लम केन्त्र 43,642 0 43,642 23,588 0 23,588 54.05 0 54.05 

6 स्वास््य मन्त्रालय 67,573 8,500 76,073 31,035 8,025 39,060 45.93 94.41 51.35 

 कूल 554,851 97,903 652,754 404,527 51,408 455,935 72.91 52.51 69.85 
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4. प्रमखु उपलजधिहरू 

4.1 अस्पिालिफि   
• 9 वटा (सोलखुमु्ब,ु िेह्रथमु, खोटाङ, िाप्लेिङु, ओखलढुङ्गा, उदयपरु, इलाम, इनरूवा अस्पिाल र मदन भण्डारी 

अस्पिाल िथा ट्रमा सेन्त्टर) अस्पिालमा अजससिन प्लान्त्ट िडान भएको। 

• कोशी अस्पिाल कोर्भड-१९ उपचार केन्त्रमा स्वीस सरकारको सहयोगमा १५० र्सर्लन्त्डर क्षमिाका २ वटा अजससिन 
प्लान्त्ट िडान भएको।  

• सबै अस्पिालहरूमा आ.ई.सी.यू.संचालनका लार्ग औिार उपकरण खररद भएको। 

• ९ वटा (िाप्लेिङु, पाँचथर, इलाम, मचेी, िेह्रथमु, िनकुटा, सोल,ु उदयपरु र मदन भण्डारी अस्पिाल िथा ट्रमा सेन्त्टर) 
अस्पिालमा Mortuary (शव गहृ) का लार्ग र्िि खररद गररएको। 

• मदन भण्डारी अस्पिाल िथा ट्रमा सेन्त्टरमा ओर्पडी हल र्नमािण भएको। 

• मदन भण्डारी अस्पिाल िथा ट्रमा सेन्त्टरमा C-arm Compatible Fracture table र Echocardiography मेर्सन खररद 
गररएको। 

• उदयपरु अस्पिालमा GA   र C-ARM मरे्सन खररद गररएको। 

• उदयपरु अस्पिालमा Ramp र्नमािण िथा स्टोर हल सर्हिको प्रशासर्नक कक्ष र्नमािण गररएको।जिल्ला अस्पिाल पाँचथर 
िथा इलाममा DR एसस रे मेर्सन खररद गरी िडान गररएको। 

• जिल्ला अस्पिाल खोटाङ्गमा hematology analyzer (5 parts) खररद गररएको। 

• जिल्ला अस्पिाल खोटाङ्गको अस्पिाल पररसर पीच िथा गाडी पार्कि ङ र्नमािण भएको। 

• जिल्ला अस्पिाल िनकुटालाई १०० शैयामा स्िरोन्नर्िका लार्ग DPR ियार भएको। 

• िाप्लेिङु र इलाम अस्पिालमा म्याटर्निटी वेर्टङ्ग होम र्नमािण भएको। 

• ४ वटा अस्पिालमा (इलाम, उदयपरु, खोटाङ अस्पिाल र मदन भण्डारी अस्पिाल िथा ट्रमा सेन्त्टर) माइक्रोबायोलोिी 
ल्याव सेवा र्बस्िार गररएको। 

• िाप्लेिङु, पाँचथर, इलाम, मचेी, िनकुटा र संखवुासभा अस्पिालहरूको भवन ममिि सम्भार गररएको। 

• उदयपरु, खोटाङ र मचेी अस्पिालमा बहकेु्षरीय पोर्ण कायिक्रम सञ्चालन गररएको। 

• पाँचथर र भोिपरु अस्पिालका लार्ग आवश्यक पने फर्निचर िथा र्फसचसि खररद गररएको। 

• १4 वटामा अस्पिालहरूमा प्रदेशस्िरीय स्वास््य संस्था िथा सरकारी अस्पिालहरुको न्त्यूनिम सेवा मापदण्ड समीक्षा 
कायिक्रम सम्पन्न भएको। 



 

15 
 
 

• अस्पिालमा ल्याब परीक्षणका लार्ग आवश्यक केर्मकल्स खररद गररएको। 

• संखवुासभा िथा भोिपरु अस्पिालमा रक्त संचार सेवा स्थापनाका लार्ग आवश्यक केही उपकरण/औिार खररद 
गररएको। 

• र्हमाली िथा पहाडी जिल्लाहरूमा प्रसिुी िर्टलिाका लार्ग ररफरल सेवा प्रदान गनि र्नःशलु्क यािायािको व्यवस्था 
र्मलाइएको। 

• अस्पिालका लार्ग आवश्यक िनशजक्त व्यवस्थापन गररएको। 

• सबै अस्पिालमा टेर्लमेर्डसन सञ्चालनका लार्ग उपकरण खररद गररएको। 

• इलाम अस्पिालमा डायलाइर्सस सेवा सञ्चालनका लार्ग सेट ियार भएको। 

• स्वास््यिन्त्य फोहोर व्यवस्थापनका लार्ग  8 वटा अस्पिाल (इलाम, इनरूवा, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, िेह्रथमु, पाँचथर 
अस्पिाल, मदन भण्डारी अस्पिाल िथा ट्रमा सेन्त्टर र रंगेली अस्पिाल) मा Automatic Hospital Laundry Washing 

Machine with Dryer खररद गरी िडान गररएको। 

• जिल्ला अस्पिाल इनरूवा, मदन भण्डारी अस्पिाल िथा ट्रमा सेन्त्टर र रंगेली अस्पिालमा फोहोर व्यवस्थापनका लार्ग 
अटोसलेभ मेर्सन खररद गररएको। 

• इनरूवा, उदयपरु, िाप्लेिङु, िनकुटा, पाँचथर अस्पिाल, मदन अस्पिाल भण्डारी िथा ट्रमा सेन्त्टर र रंगेली अस्पिाल 
गरी ७ वटा अस्पिालमा फोहोर व्यवस्थापन भवन र्नमािण भएको। 

• जिल्ला अस्पिाल िेह्रथमु बाहेकका सबै अस्पिालहरूमा फोहोर व्यवस्थापनका लार्ग आवश्यक सामान खररद र Testing 

indicators गररएको। 

• जिल्ला अस्पिाल खोटाङ, इलाम, सोल ु,पाँचथर र रंगेली अस्पिालमा संक्रामक रोग र्वरूद्ध भ्याजससन खररद गररएको। 

• जिल्ला अस्पिाल इलाम, खोटाङ, िाप्लेिङु, सोल,ु संखवुासभा, पाँचथर,  मदन  भण्डारी अस्पिाल िथा ट्रमा सेन्त्टर र 
रंगेली अस्पिालमा फोहोर लेबर्लंग (labeling) जस्टकर छपाई गररएको। 

4.2 िनस्वास््यिफि  
• स्वास््य चौकी सवलीकरण कायिक्रममाफि ि ७2 वटा स्वास््य चौकीको सबलीकरण गररएको। 

• प्राथर्मक स्वास््य केन्त्र सवलीकरण कायिक्रममाफि ि १5 वटा सबलीकरण गररएको। 

• सदरमकुाम बार्हर रहेका स्वास््य संस्थाहरूको ममिि सम्भार कायिक्रम अन्त्िगिि ५९ वटा स्वास््य संस्थाको ममिि 
सम्भार गररएको।  

• प्रदेश सरकार मािहिका अस्पिालका लार्ग प्रदेश आपूर्िि व्यवस्थापन केन्त्रबाट “ख” वगिका ९ वटा एम्बलेुन्त्स र २ 
वटा शव बहान खररद गररएको। 
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• र्नयर्मि और्िी िथा अन्त्य सामग्री व्यवस्थापनका लार्ग ८ वटा स्वास््य कायािलय (इलाम, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, झापा, 
िेह्रथमु, िनकुटा, पाँचथर र मोरङ) का लार्ग गाडी खररद गररएको।साथै मन्त्रालयका लार्ग १ वटा मोटरसाइकल, 
१ वटा स्कूटर र १ वटा चारपाङ्ग्ग्र ेगाडी खररद गररएको। 

• िनकुटा, पाँचथर र भोिपरु जिल्लाका 3 वटा प्राथर्मक स्वास््य केन्त्रमा पोिमाटिम घर र्नमािण भएको। 

• एक पार्लका एक मर्हला स्वास््य स्वयंसेर्वका सम्मान कायिक्रममाफि ि १३७ िना स्वयंसेर्वकाको सम्मान गररएको। 

• स्वास््य कायािलय िाप्लेिङुको भवनमा कम्पाउण्ड ररटेर्नङ वाल र्नमािण गररएको। 

• स्वास््य कायिलय खोटाङको पररसर वररपरर ढल िथा बाटो व्यवस्थापन गररएको। 

• क्षयरोग लागेका र्बरामीहरूको व्यवस्थापनका लार्ग National Anti Tuberculosis Association (NATA) लाई अनदुान 
उपलधि गराइएको। 

• हेमोर्फर्लया भएका धयजक्तहरुका लार्ग एजन्त्टहेमोर्फर्लक फ्यासटर व्यवस्थापन गनि हेमोर्फर्लया सोसाइटी नेपाल, प्रदेश 
१ लाई अनदुान उपलधि गराइएको। 

• स्वास््य कायािलय िेह्रथमुमा कोल्ड चेन रुममा पावर धयाकअप िडान गररएको। 

• आङ्ग खस्ने समस्या भएका २०७ िना मर्हलाहरूको र्नःशलु्क शल्यर्क्रया गररएको। 

• िनस्वास््य प्रयोगशालामा ग्यारेि िथा िेनेरेटर हाउस र्नमािण गररएको। 

• सबै जिल्लामा स्वास््यकमीहरूका लार्ग आिारभिू िथा आकजस्मक सेवा अन्त्िगिि आखँा, नाक, कान, घाटी िथा 
मखुको स्वास््य सम्बन्त्िी प्राथर्मक उपचारबारे प्रजशक्षण प्रजशक्षक िार्लम सम्पन्न भएको। 

• क्षयरोगका िोजखम समूहमा क्षयरोग जस्क्रर्नङ िथा सर्क्रय खोिपड्िाल कायिक्रम सम्पन्न गररएको। 

• झापा (मेचीनगर नपा) र सनुसरा (इटहरी उपनपा) मा क्षयरोग मकु्त घोर्णा अर्भयान सञ्चालन गररएको। 

• सनुसरी र िाप्लेिङु जिल्ला पूणि खोप सरु्नजश्चििा भएको र बाँकी सबै जिल्लामा खोप सरु्नजश्चििाको ददगोपना भएको। 

• टाइफाइड खोप अर्भयान सञ्चालन गररएको।र्नयर्मि खोपका लार्ग सकु्ष्म योिना र्नमािण कायिक्रम सम्पन्न भएको। 

• ि्यांक गणुस्िर सिुारका लार्ग एल.एम.आइ.एस./एच.एम.आई.एस./र्ड.एच.आई.एस.एस. सम्बन्त्िी स्थलगि 
सहिीकरण/मने्त्टोररङ गररएको। 

• स्वास््य कायािलयहरुबाट कुष्ठरोग प्रभार्वि के्षर िथा समदुायमा सर्क्रय र्वर्िबाट कुष्ठरोगका र्बरामी खोिपडिालका 
लार्ग कायिक्रम सञ्चालन गररएको। 

• पररवार कल्याण (सरुजक्षि मािृ् व, नव जशश ुस्याहार, बाल स्वास््य, पोर्ण र खोप ) सेवा कायिक्रम र्नरन्त्िर भइरहेको। 
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• सबै स्वास््य कायािलयमाफि ि रार्िय मर्हला सामदुार्यक स्वास््य स्वयंसेर्वकाहरूको लार्ग आिारभिू िथा पनुििािकी 
िार्लम सञ्चालन गररएको। 

• सबै स्वास््य कायािलयमाफि ि स्थानीय मािहिको स्वास््य सम्बन्त्िी मार्सक सूचना संकलन/ भेररर्फकेशन िथा गणुस्िर 
सिुार सम्बन्त्िी बार्र्िक समीक्षा सम्पन्न भएको। 

• मोरङ जिल्लाका ४ वटा स्थानीय िह सनु्त्दरहरैंचा नपा ,लेटाङ नपा, िनपालथान गापा र िहदा गापामा समदुायमा 
आिाररि नसने रोग सम्बन्त्िी पाइलट कायिक्रम सञ्चालन गरी मर्हला स्वयंसेर्वकाद्धारा समदुायस्िर मै मिमुेह 
पर्हचानका लार्ग 5013 िनाको रगिमा ग्यलु्कोिको मारा मापन, उच्च रक्तचाप पर्हचानका लार्ग 6439 िनाको 
रक्तचाप मापन गररएको।उक्त स्थानीय िहमा कायिरि स्वास््यकमीहरूलाई नसने रोग र्नदान िथा व्यवस्थापन 
सम्बन्त्िी अर्भमूखीकरण गररएको।समदुायमा रोग पर्हचान भएका व्यजक्तहरूलाई स्वास््य संस्थामा प्ररे्ण गरी समयमै 
उपचार/ और्िी सेवन गनि परामशि ददएको। 

• १२ वटा स्थानीय िहमा रहेका Birthing Centre को स्िरोन्नर्ि िथा सदुृढीकरण गररएको। िसका लार्ग ११ वटा 
एसी, १० वटा सेमी अटो एनालाइिर मेर्सन िथा १० वटा जसवल्टर काउन्त्टर मेर्सन िथा अन्त्य आवश्यक 
औिार/उपकरण खररद गररएको।  

• कायिक्रम लागू भएका जिल्लाका िनप्रर्िर्नर्ि िथा पार्लकाको स्वास््य संयोिकलाई ग्रामीण आमा स्वास््य सरुक्षा 
कायिक्रम सम्बन्त्िी अर्भमूखीकरण सम्पन्न गररएको। 

• उदयपरु खोटाङ िाप्लेिङु िेह्रथमु भोिपरु र मोरङ रहेका स्वयसेर्वकाहरूलाई २०० वटा धलडप्रसेर मेर्सन र 
१६०० वटा िौल मेर्सन खररद गरी र्विरण गररएको। 

• इलाम, उदयपरु, खोटाङ, िाप्लेिङु, मोरङ र सनुसरी जिल्लामा मर्हला स्वास््य स्वयम सेर्वका सर्हि १ ददने ररभ्य ु
र्मर्टंग सम्पन्न भएको। 

• 49 वटा स्थानीय िह (सनुसरी-12,मोरङ-1, संखवुासभा-10, भोिपरु-9, ओखलढुङ्गा-8 र िाप्लेिङु-9) मा 
बहकेु्षरीय पोर्ण कायिक्रम सञ्चालन गररएको। 

• घरमा आिाररि वृर्द्ध अनगुमन कायिक्रमका लार्ग िोख्न ेझोला सर्हि 1690 वटा साल्टर स्केल र १४८00 
र्कलोग्राम सपुर सेरल फलावर खररद गररएको। 

• झापा, मोरङ र सनुसरी जिल्लामा रहेका १८ वर्ि मरु्नका ८५ िना HIV  संक्रर्मि बालबार्लकाहरूलाई मार्सक १ 
हिारका दरले पोर्ण भत्ता उपलधि गराइएको। 

• र्वर्भन्न संक्रामक रोगहरू मलेररया, डेंग,ु कालािार, हैिा, झाडापखाला, मौसमी रूघाखोकी आददको रिु सूचना 
प्रवाहका लार्ग सेजन्त्टनल साइटसँग Early Warning and Reporting system सम्बन्त्िी समीक्षा कायिक्रम सम्पन्न भएको। 

• सपिदंश उपचार पद्धर्ि अनसुारको उपचारमा खर्टएका स्वास््यकमीहरूलाई िार्लम प्रदान गररएको। 
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• स्वास््यकमीहरूलाई आिारभिू िथा आकजस्मक सेवा अन्त्िगिि आखँा, नाक, कान, घाटी िथा मखुको स्वास््य 
सम्बन्त्िी प्राथर्मक उपचारबारे प्रजशक्षक प्रजशक्षण िार्लम प्रदान गररएको। 

• जिल्लास्िर क्षयरोग कोहटि र्वश्लरे्ण िथा समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न भएको।  

• ओखलढुङ्गा र सोलखुमु्ब ुजिल्लामा स्थानीय िहलाई eTB िार्लम प्रदान गररएको । 

• आकजस्मक िथा आिारभिू स्वास््य सेवाको STP  ( Standard Treatment Protocal) को अर्भमखुीकरण सम्पन्न 
भएको। 

4.3 और्िी िथा और्िीिन्त्य सामग्री व्यवस्थापन  
• आपिकालीन अवस्थाका लार्ग और्िी िथा और्िीिन्त्य सामग्री खररद गरी र्विरण गररएको। 

• और्र्ि खररद (वफर स्टक िथा मानर्सक स्वास््य र नसने रोग सम्बन्त्िी) गररएको। 

• MCHN कायिक्रम र्नरन्त्िरिा िथा आपिकालीन पोर्णको लार्ग समेि १५० हिार के.िी. फोटीफाइड र्पिो 
(Supercereal) खररद गररएको । साथै IMNCI कायिक्रमको लार्ग और्िी खररद गररएको। 

• नसने रोग सम्बन्त्िी कायिक्रमको औिार उपकरण खररद गररएको। 

• सु् केरी िथा गभिविी आमा र र्वद्यालय स्वास््य िथा पोर्ण कायिक्रमको लार्ग र्कशोरीहरुलाई साप्तार्हक आइरन 
फोर्लक एर्सड र Albendazole (िकुाको और्िी) खररद गररएको। 

• ग्रामीण आमा स्वास््य सरुक्षा कायिक्रमका लार्ग ४८ लाख सयाजल्सयम खररद गररएको। 

• Oxytocin, Ma.sul, Cal.gluconate, Vitamin k1, Mesoprostol, Tranexamin acid खररद गररएको। 

• महामारी र र्वपद व्यवस्थापनका लार्ग आवश्यक पने और्र्ि िथा उपकरण र औिार लगायिका सामग्री खररद 
गररएको।  

• और्र्ि खररद ( वफर स्टक िथा मानर्सक स्वास््य र नसने रोग सम्बन्त्िी) NCD Medicine खररद गररएको। 

• मानर्सक रोग व्यवस्थापनका लार्ग और्िी खररद । 

• ल्याब परीक्षणका लार्ग आवश्यक केर्मकल्सको व्यवस्थापन गररएको। 

• Implant insertion 625, Implant removal 625, IUCD  insertion 450, IUCD removal  450, Minilap set 100, Vasectomy 

set 100 खररद गररएको। 
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4.4 स्वास््य सम्बन्त्िी िार्लम  
र्स.नं. िार्लम एकाइ बार्र्िक 

पररमाणा्मक 
लक्ष्य 

प्रगर्ि कैर्फयि 

1 सेवा प्रदायकहरुको लार्ग र्पएमर्टर्सटी  िार्लम िना 20 20   

2 स्वास्थयकमीलाई एकद्वार संकट व्वस्थापन सम्बन्त्िी िार्लम िना 24 12   

3 स्वास््यकमीलाई इम्प्लाट िार्लम िना 8 8   

4 जचर्क्सक र नर्सिङ स्टाफलाई पािेघरको मखुको सयान्त्सर परीक्षण  

(PAP Smear) िथा Thermocoagulation िार्लम  

िना 30 36   

5 आिारभिू आइ.य.ुसी.डी. िार्लम (नर्सिङ स्टाफ)  िना 16 12   

6 र्कशोरर्कशोरीहरूको यौन िथा प्रिनन ्स्वास््य सम्बन्त्िी िार्लम िना 16 16   

7 जचर्क्सक र नर्सिङ स्टाफलाई पािेघरको मखुको सयान्त्सर परीक्षण  

िथा (VIA) िार्लम ३ ददन े 
िना 10 10   

8 जचर्क्सक, नसि िथा अ.न.मी.लाई दक्ष प्रसरु्ि सेवा िार्लम िना 12 12   

9 मर्हला स्वयंसेर्वकाको प्रजशक्षण प्रजशक्षक िार्लम िना 16 13   

10 संक्रमण रोकथाम िथा र्नयन्त्रण (IPC) िार्लम िना 14 14   

11 CTS  िार्लम िना 10 10   

12 स्वास््यकमीहरूलाई इम्प्लान्त्ट िार्लम व्याच 1 १   

13 स्वास््यकमीहरूलाई Climate change and health impact िार्लम िना 16 16   

14 ग्रामीण स्वास््य आमा कायिक्रमको प्रजशक्षक प्रजशक्षण (MTOT) िार्लम िना 24 24   

4.5 िनस्वास््य प्रयोगशाला सम्बन्त्िी 
• स्नािकोत्तर सयाम्पसको िग्गा र्लिमा र्लइ सेभ द जचल्रेनमाफि ि र्वराटनगरमा प्रदेश िनस्वास््य प्रयोगशालाको भवन 

र्नमािण कायि अजन्त्िम चरण रहको । 

• र्प.र्स.आर. परीक्षणका लार्ग स्वाव संकलन िथा परीक्षणको व्यवस्थापन गररएको।  

• र्प.र्स.आरका लार्ग आवश्यक पने Reagent िथा सहायक सामाग्रीहरू खररद गररएको। 

• प्रयोगशालामा आवश्यक ल्याव सामग्री, औिार िथा उपकरण खररद िथा िडान गररएको। 

• प्रयोगशालाको पररसरमा ग्यारेि िथा िनेेटर हाउस र्नमािण भएको। 
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4.6 कोर्भड- १९ रोकथाम िथा र्नयन्त्रण सम्बन्त्िी 
• सबै जिल्ला अस्पिाल र कोशी अस्पिाल कोर्भड-१९ उपचार केन्त्रमा कोर्भड-१९ का र्बरामीहरूको र्नशलु्क उपचारको 

व्यवस्था र्मलाइएको। 

• प्रदेश िनस्वास््य प्रयोगशाला, मचेी अस्पिाल, िनकुटा अस्पिाल िथा अन्त्य अस्पिालद्वारा र्नःशलु्क र्पर्सआर परीक्षण 
गने व्यवस्था र्मलाइएको। 

• कोशी अस्पिाल, कोर्भड -१९ उपचार केन्त्रमा खर्टएका डासटर, स्वास््यकमी िथा सहयोगी कमिचारीहरूका लार्ग 
आवास, खाना र खािाको व्यवस्था र्मलाइएको। 

• प्रदेश स्वास््य आपूर्िि व्यवस्थापन केन्त्रद्वारा कोर्भड-१९ उपचारका लार्ग चार्हने और्र्ि िथा और्र्ििन्त्य सामग्री 
खररद गरी व्यवस्थापन गररएको। 

• ओखलढुङ्गा अस्पिालमा पी.र्स.आर मेर्सन खररद गररएको। 

• भारिीय सामा नाका झापाको काकरर्भट्टा, इलामको पशपुर्िनगर, र्वराटनगरको रानी र सनुसरीको भन्त्टावारीमा हेल्प 
डेस्क संचालन गररएको। 

• सबै स्वास््य कायािलय माफि ि कोर्भड-१९ महामारीको Antigen testing  गररएको। 

• कोर्भड-१९ संक्रर्मिहरूलाई उपचार केन्त्रसम्म ल्याउन/लानका लार्ग एम्बलेुन्त्स र उपचारको क्रममा मृ् य ुभएका 
व्यजक्तहरूको शव व्यवस्थापनका लार्ग शवबाहनको व्यवस्था र्मलाइएको। 

• कोशी अस्पिाल कोर्भड-१९ उपचार केन्त्रमा स्वीस सरकारको सहयोगमा १५० र्सर्लन्त्डर क्षमिाका २ वटा अजससिन 
प्लान्त्ट िडान भएको। 

• कोर्भड-१९ र्वरूद्ध खोप अर्भयान सञ्चालन भइरहेको। 

4.7 आयवेुद सम्बन्त्िी 
• आयवेुदमा वणिन गररएको रसायन गणु भएका और्र्िहरु र्विरण गररएको।  

• आयवेुद स्वास््य केन्त्र मोरङमा प्रकृर्िक जचर्क्साका केही सेवा र असयपुञ्चर सेवा सरुु भएको । 

• जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्त्र मोरङ, मदन भण्डारी अस्पिाल िथा ट्रमा सेन्त्टर, उलािवारी, मोरङ िथा प्रादेजशक 
अस्पिाल, झापामा होर्मयोप्यार्थक जचर्क्सा सेवा सञ्चालनमा भएको । 

• मोरङ, झापा, इलाम िथा उदयपरु गरी चार स्थानमा ३० िना र्वर्भन्न पदका लार्ग करार सेवामा िनशजक्त र्लई 
पञ्चकमि, क्षारसूर, स:शलु्क फामेसी, र्फजियोथेरापी लगायिका सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको। 

• १३ वटा (कूल २६ िना िनशजक्त) स्थानीय िहमा नागररक आरोग्य सेवा केन्त्र स्थापना भएको र प्रदेश एवं 
जिल्लास्िरीय नागररक आरोग्य सर्मर्ि गिन भएको । 
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• सबै जिल्लामा र्वद्यालय आयवेुद िथा योग जशक्षा कायिक्रम सञ्चालन गररएको। 

• सबै आयवेुद केन्त्रहरूमा ज्यषे्ठ नागररकको स्वास््य प्रवििन कायिक्रम सञ्चालन गररएको। 

• स्िनपायी आमाहरूलाई मािजृशश ुसरुक्षाथि दगु्िबििक िर्टबटुीिन्त्य औपिी र्विरण गररएको। 

• महामारी लजक्षि व्यािी क्षमिा अर्भवृर्द्ध गने कायिक्रम सञ्चालन गररएको। 

• पूवािञ्चल के्षरीय आयवेुद जचर्क्सालय, लखनपरुको भवनसर्हि सम्पूणि िग्गा उपयोग एवं सञ्चालनका लार्ग नेपाल 
सरकारबाट  प्रदेश सरकारलाई उपलधि भएको। 

• प्रादेजशक आयवेुद अस्पिाल सञ्चालनका लार्ग आवश्यक औिार/उपकरण, फर्निचर िथा और्िी खररद गररएको। 

• आयवेुद कायािलयहरूका (िनकुटा, खोटाङ, भोिपरु, मोरङ र प्रादेजशक आयवेुद अस्पिाल, झापा ) लार्ग ५ वटा   
मोटरसाइकल खररद गररएको। 
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                            5. आर्थिक वर्ि 2078/79 को नीर्ि िथा कायिक्रमको प्रगर्ि र्ववरण 
   

 

बदुा ँ
नं नीर्ि िथा कायिक्रमको व्यहोरा 

बिेट 
वक्तव्यको 
बुँदा नं. 

प्रगर्ि कैर्फयि 

26 
इलेसट्रोर्नक स्वास््य अर्भलेख राख्न,े दरु जचर्क्सा परामशि र सेवा उपलधि 
गराउनेिफि  पद्धर्ि र्वकास गरी र्डजिटल प्रदेशको अविारणालाई स्वास््यको 
के्षरमा रिु गर्िमा कायािन्त्वयनको शरुूवाि गररनछे। 

  नभएको 

  

27 
और्िी, अजससिन लगायिका स्वास््य सामग्रीको सहि आपूर्िि िथा र्विरण 
व्यवस्थापनका लार्ग संघीय सरकारसँगको समन्त्वय िथा सहकायिमा सबै 
संशािनको अर्िकिम पररचालन गने व्यवस्था र्मलाइनेछ। 

21 
प्रदेश स्वास््य आपूर्िि व्यवस्थापन केन्त्र माफि ि 
और्िी, अजससिन लगायिका स्वास््य सामग्रीको 
सहि आपूर्िि िथा र्विरण कायि भएको।   

28 
कोरोनाले स्वरूप पररवििन गरररहेको र नयाँ िोजखम उ्पन्न भएको पररजस्थर्िमा 
र्वपि ्प्रर्िकायिको लार्ग प्रदेशको सबै अङ्ग र कायिमा आवश्यक ि्परिा 
समावशे हनुेगरी योिना र्नमािण गररनेछ। 

13,२३ 

PHEOC माफि ि प्रदेशका Hub Hospital ( 
Mechi, Koshi, BPKIHS) िथा र्निी 
अस्पिालहरूसँग र्वपि प्रर्िकायि योिनाबारे 
छलफल भएको।   

29 
रािनीर्िक दल, समदुाय, र्निी क्षेर, सञ्चार िगि िथा नागररक समािसँगको 
समन्त्वय र सहभार्गिामा र्वद्यालय िथा समदुायमा स्वास््य चेिनाका 
कायिक्रमहरू सञ्चालन गररनछे। 

13 
स्वास््य कायािलयहरू िथा र्वद्यालय नर्सिङ सेवा 
कायिक्रममाफि ि समदुायमा स्वास््य चेिनामा 
कायिक्रम सञ्चालन भएको।   

30 
कोर्भड प्रर्िकायिमा संलग्न स्वास््यकमी लगायि सरुक्षा र्नकायका 
रािसेवकहरूको मनोबल अर्भवृर्द्ध गनि अर्िररक्त पाररिोर्र्कको व्यवस्था 
गररनेछ। 

13 
कोर्भड उपचारमा संलग्न स्वास््यकमीहरूलाई 
५०%  िोजखम भत्ता उपलधि गराइएको।कोरोना 
र्वरुद्धको खोप अर्भयान सञ्चालन भइरहेको।   
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बदुा ँ
नं 

नीर्ि िथा कायिक्रमको व्यहोरा 
बिेट 

वक्तव्यको 
बुँदा नं. 

प्रगर्ि कैर्फयि 

31 

मर्हला स्वास््य स्वयंसेर्वकाहरुको उ्प्ररेणा वृर्द्धका लार्ग अर्िररक्त सरु्विा 
प्रदान गररनछे।  

27 
एक पार्लका एक स्वास््य स्वयंसेर्वका सम्मान 
कायिक्रममाफि ि १३७ िनालाई सम्मान गररएको। 

  
कडा रोग लागेको अवस्थामा उपचार खचिको व्यवस्था गररनेछ। 27 नभएको 

32 

अजससिन प्लान्त्ट, सघन उपचार कक्ष र्नमािण, र्वशेर्ि जचर्क्सक िथा 
स्वास््यकमी, आवश्यक औिार िथा यन्त्र उपकरण र भौर्िक पूवाििारसर्हि 
मेची अस्पिाललाई २०० शैया र िनकुटा र पाँचथर जिल्ला अस्पिाललाई 
१००/१०० शैया र अन्त्य जिल्ला अस्पिाललाई न्त्यूनिम ५० शैयामा 
स्िरोन्नर्ि गररनेछ। 

20 

इलाम, इनरूवा,  खोटाङ सोलखुमु्ब,ु मदन भण्डारी 
अस्पिाल िथा ट्रमा सेन्त्टर उदयपरु िेह्रथमु, 
िाप्लेिङु र ओखलढुङ्गा अस्पिालहरूमा अजससिन 
प्लान्त्ट िडान सम्पन्न ,जिल्ला अस्पिाल उदयपरुमा 
स्टोर हल सर्हिको प्रशासर्नक भवन र Ramp 
र्नमािण, ६ वटा अस्पिालहरूमा फोहोर 
व्यवस्थापनका लार्ग भवन र्नमािण भएको।साथै 
अस्पिालमा ICU िथा अन्त्य सेवाका लार्ग औिार 
उपकरण खररद गररएको, ४ वटा अस्पिालहरूमा 
माइक्रोबाइलोिी सेवा र्वस्िार गररएको, 
स्वास््यकमीहरूको व्यवस्थापन गररएको। 

  

र्वपन्न िथा गररब वगि र असहायहरूको स्वास््य उपचारको लार्ग एक उपचार 
कोर्को स्थापना  

28 नभएको 
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बदुा ँ
नं 

नीर्ि िथा कायिक्रमको व्यहोरा 
बिेट 

वक्तव्यको 
बुँदा नं. 

प्रगर्ि कैर्फयि 

33 
मदन भण्डारी अस्पिाल िथा ट्रमा सेन्त्टर उलािबारीको स्िरोन्नर्ि गरी प्रभावकारी 
सेवा सञ्चालन गररनछे। 

22 

अजससिन प्लान्त्ट िडान, OPD हल र्नमािण, 
फोहोर व्यवस्थापनका लार्ग भवन र्नमािण  िथा 
औिार उपकरण खररद भएको। शव गहृका लार्ग 
र्िि िथा आइसीयकुा लार्ग औिार/उपरकण 
खररद भएको, माइक्रोबाइलोिी सेवा र्वस्िार 
गररएको।   

34 
प्रदेशका प्रमखु स्थानमा रहेका अस्पिाललाई र्वस्िार गरी रेफरल अस्पिालको 
रूपमा र्वकास गररनछे।जिल्ला अस्पिाल र रेफरल अस्पिालमाफि ि टेली 
मेर्डर्सन सेवा आरम्भ गररनछे। 

21 
टेर्लमेर्डसन सेवा आरम्भका लार्ग उपकरण खररद 
भएको। 

  

35 
र्वशेर्ि स्वास््य सेवा िथा अनभुव आदान प्रदान गनि र्निी स्वास््य सेवा 
प्रदायकसँग साझेदारी गररनछे।  

23 
र्वराट मेर्डकल होम र जिल्ला अस्पिाल 
िेह्रथमुबीच र्वशरे्ि सेवा िथा अनभुव प्रदान गनि 
सम्झौिा भएको।   

36 

पूवािञ्चल आयवेुद जचर्क्सालयलाई प्रादेजशक अस्पिालको रूपमा र्वकास गरी 
सेवा र्वस्िार गने  

24 

पूवािञ्चल क्षेरीय आयवेुद जचर्क्सालयको 
भवनसर्हि सम्पूणि िग्गा उपयोग एवं सञ्चालनका 
लार्ग संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई 
उपलधि भएको।   

  

जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्त्र िथा और्द्यालयलाई क्रर्मक रूपमा आयवेुद 
अस्पिालमा स्िरोन्नर्ि गने 

24 स्िरोन्नर्िको कायि भइरहेको। 
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बदुा ँ
नं 

नीर्ि िथा कायिक्रमको व्यहोरा 
बिेट 

वक्तव्यको 
बुँदा नं. 

प्रगर्ि कैर्फयि 

37 

आयवेुद स्वास््य केन्त्र और्िालय िथा अस्पिालसँग समन्त्वय गरी स्थानीय 
िडीबटुीको उ्पादन िथा प्रशोिनको सम्भावनालाई प्रो्सार्हि 
गररनेछ।स्थापनाको क्रममा रहेको योगमाया आयवेुददक अस्पिालसँग 
आयवेुददक उपचारको साथै िडीबटुी उ्पादन र प्रशोिनको कायिमा प्रशोिनको 
कायिमा प्रदेश सरकारले आवश्यक सहकायि गनेछ। 

24 
िडीबटुी उ्पादन र प्रशोिनको लार्ग िग्गा प्रार्प्त 
िथा DPR को काम नभएको।  

  

38 
होर्मयोप्यार्थक िथा अन्त्य प्राकृर्िक उपचार पद्धर्िको समयानकुुल र्वकास 
गररनेछ। 

24 

मदन भण्डारी अस्पिाल िथा ट्रमा सेन्त्टर, 
प्रादेजशक अस्पिाल भरपरु र जिल्ला आयवेुद 
स्वास््य केन्त्र मोरङमा होर्मयोप्यार्थक सेवा शरुू 
भएको।   

39 

प्रदेशका प्रमखु स्थानमा रहेका र सेवा सघनिा भएका अस्पिालमा आइ.सी.य.ु 
सी.सी.य.ु एच.डी.य.ु र भेजन्त्टलेटर सर्हि अजससिनको उ्पादन र भण्डारणको 
लार्ग भरपदो प्रबन्त्ि र्मलाइनेछ। 

26 सबै अस्पिालमा प्रबन्त्ि र्मलाइएको। 

  

र्निी स्वास््य जसलर्नक, स्वास््य-प्रयोगशाला नर्सिङ-होम अस्पिाल िथा 
स्वास््य केन्त्रमा हनु ुपने न्त्यूनिम सरु्विा संरचना र र्बरामी िथा कुरूवाका 
लार्ग आवश्यक संरचनाको मापदण्ड बनाई लागू गररनेछ। 

25 

संघीय सरकारबाट िारी भएको स्वास््य संस्था 
सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ बमोजिम हनुे गरेको। 
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बदुा ँ
नं 

नीर्ि िथा कायिक्रमको व्यहोरा 
बिेट 

वक्तव्यको 
बुँदा नं. 

प्रगर्ि कैर्फयि 

पहाडी जिल्ला िथा दगुिम िाँउहरूमा प्राथर्मक स्वास््य केन्त्रहरूमा पोिमाटिम 
गने प्रबन्त्ि गरी शवगहृ र्नमािण गररनेछ। 

26 
खोटाङ, िनकुटा, पाँचथर र भोिपरु जिल्लाका 4 
वटा प्राथर्मक स्वास््य केन्त्रमा पोिमाटिम घर 
र्नमािण भएको।   

41 
पािेघरको मखुको सयान्त्सर, स्िन सयान्त्सर लगायिाका अन्त्य नसने रोगहरूको 
पर्हचान गने प्रादेजशक अर्भयान सञ्चालन गररनछे। 

28 
पािेघरको मखुको सयान्त्सर परीक्षण  (PAP 

Smear), VIA िथा Thermocoagulation सम्बन्त्िी 
िार्लम सञ्चालन गररएको।   

42 
स्वास््य दृर्िकोणले संवदेनशील के्षर बालबार्लका मर्हला अपाङ र 
मनोसामाजिक र्वमशि लगायिका र्वर्यमा स्थानीय िह, र्निी िथा गैरसरकारी 
के्षरसँग सहकायि गररनछे। 

30 

र्वराट मेर्डकल होमसँगको सहकायिमा 182 िना 
आङ्ग खस्ने समस्या भएका मर्हलाहरूको र्नःशलु्क 
शल्यर्क्रया गररएको।हेमोर्फर्लया भएका 
व्यजक्तहरूलाई एण्टी हेमोर्फर्लक प्याकटर खररद 
गनिका लार्ग हेमोर्फर्लया सोसाइटी नेपाल प्रदेश 
नं.१ लाई अनदुान उपलधि गराइएको।   

43 

प्रदेश सरकारद्धारा र्नर्मिि एवम ्संचार्लि कोशी कोर्भड अस्पिाललाई 
कोर्भडको पूणि रोकथाम र र्नयन्त्रण पश्चाि प्रादेजशक प्रसरु्ि िथा स्त्रीरोग 
अस्पिालमा रूपान्त्िरण गररनेछ। 

29 
कायिक्रम संशोिन भएको।प्रदेशस्िरीय संक्रामक 
रोग िथा सघन उपचार केन्त्र र्नमािणका लार्ग 
गरुूयोिना ियार गनि कायिदल गिन भएको।   

स्थानीय िहसँगको सहकायिमा कोर्भड-१९ को रोकथाम र्नयन्त्रण र उपचार 
गने र्सलर्सलमा र्नमािण गररएको संरचनाको संरक्षण र र्नयर्मि सम्भारको 
प्रबन्त्ि गररनेछ। 

29 
कोशी अस्पिाल कोर्भड-१९ उपचार केन्त्रको 
संरचना संरक्षण िथा र्नयर्मि सम्भार गररएको।   

45 
आमाको गभि सरुजक्षि हुँदा एउटा यगु सरुजक्षि हनु्त्छ भने्न नाराका साथ प्रदेश 
सरकारको अनदुानमा पूणि ियारी पौर्िक आहार कायिक्रम सञ्चालन गररनछे। 

39 बिेट र्वर्नयोिन नभएको। 
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बदुा ँ
नं 

नीर्ि िथा कायिक्रमको व्यहोरा 
बिेट 

वक्तव्यको 
बुँदा नं. 

प्रगर्ि कैर्फयि 

46 
गभिविी, स्िनपान गराइरहेका आमा र पाँच वर्ि सम्मका जशशकुा लार्ग उन्नि 
पोर्ण यकु्त सामग्रीको र्विरण कायिलाई बहपुक्षीय पोर्ण कायिक्रम अन्त्िगिि 
सञ्चालन गररनेछ। 

39 
उदयपरु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ र मेची अस्पिालमा 
कायिक्रम सञ्चालन भएको।  

  

47 पाँच जिल्लामा बहकेु्षरीय पोर्ण कायिक्रम पूणि रूपले सञ्चालन गररनेछ। 39 

सनुसरी (12),मोरङ (1), संखवुासभा (10), 
भोिपरु (9), ओखलढुङ्गा (8) र िाप्लेिङु (9) 

जिल्लाका ४९ वटा स्थानीय िहहरूमा कायिक्रम 
सञ्चालन 

59 र्वद्यालय नर्सिङ जशक्षालाई कायिक्रम 14 वटै जिल्लामा र्वस्िार गररनेछ। 37 १३७ वटा स्थानीय िहका १४५ वटा माध्यर्मक 
र्वद्यालयहरूमा र्वद्यालय नर्सिङ कायिक्रम सञ्चालन 
भइरहेको। 

  
59 

र्वद्यालय नर्सिङ कायिक्रम अन्त्िगिि र्वद्याथी देजख अर्भभावकसम्म कायिक्रम लागू 
गरी स्वास््य प्रवद्धिनमा िोड ददइनेछ। 
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6. प्रदेशको प्रथम आवर्िक योिनाको नर्ििा सूचकको प्रगर्ि 

क्र.सं. सूचक   एकाइ 
आ.व.२०७8/७9 
को लक्ष्य 

उपलजधि स्रोि 

१ अपेजक्षि आय ु(िन्त्मकेो बखिमा)     वर्ि ७2.00 71.5 प्रदेश योिना आयोग 

२ 
पाँच वर्िभन्त्दा मरु्नको बाल मृ् यदुर (Child mortality 

rate under 5) 

 प्रर्ि हिार 
जिर्वि िन्त्ममा 

27 ३0 DHIS-2,MICS 

Indicator,2019 NICEF 

४ 
दईु वर्ि मरु्नका बालबार्लकामा िौल अनगुमन गरेको मध्य े
कुपोर्र्ि  

प्रर्िशि 
१.७ १.8 DHIS-2 

5 
प्रोटोकल अनसुारको गभिविी िाँच (चार पटक) प्रर्िशि 

74 69 DHIS-2 

6 स्वास््य संस्थाबाट प्रसरु्ि सेवा र्लन े प्रर्िशि 71 72 DHIS-2  

7 िोर्कएको सबै खोप प्राप्त बालबार्लका प्रर्िशि 89   87 DHIS-2 

८ 
पडु्कोपना भएका बालबार्लका प्रर्िशि 

24.9 24.9 DHIS-2,MICS Indicator,2019 

UNICEF 

९ जशश ुमृ् यदुर 
प्रर्ि हिार जिर्वि 

िन्त्म 
24   29  
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र्नयर्मि गने असलु गने पेश्की कायम िम्मा र्नयर्मि गने असलु गने पेश्की कायम िम्मा

2075/76 19390.52 4634.63 495 24520 308.239 19390.52 4326.4 495 24211.9

2076/77 63285.8 2396.78 2558 68241 1906.8 63280.8 2395 658 66333.8

2077/78 650.4 522.46 5904.02 7076.9 69.288 650.4 453.17 5904.02 7007.59

िम्मा 83326.72 7553.9 8957.02 99838 2284.3 83321.72 7174.5 7057.02 97553

अस्पिाल र्वकास सर्मर्ििफि 6360 2766 1955 11081 626 6360 2766 1329 10455

कूल 89686.72 10319.9 10912 110919 2910.33 89681.72 9940.5 8386.02 108008

आ.व.

बेरूिु
फछयोट

फछयोट हनु बाँकी बेरूिु

 7. आयोिना/कायिक्रम कायािन्त्वयन गदाि देजखएका समस्याहरू/चनुौर्िहरू 
 

• मािहिका कायािलयमा िनशजक्तको अभाव 

• नवौ/दशौ िहको मे.स.ुको दरबन्त्दी रहेका अस्पिालमा सहायक स्िरका कमिचारीबाट आर्थिक अर्िकार 
सञ्चालन गनुि परेकोले कायािन्त्वयन प्रर्क्रयामा िर्टलिा हनु।   

• अस्पिालमा लेखाको दरबन्त्दी नहनु ुर एउटै लेखाको कमिचारीबाट िेरै कायािलयको लेखा प्रशासन हेनुि पने 
भएकोले कायिक्रम कायािन्त्वयनमा कदिनाइ हनु।ु 

• अस्पिालबाट हनुे खररद प्रर्क्रयाको कामलाई सहिीकरण गनि प्रार्वर्िक कमिचारी कमी हनु।ु 

• संघबाट आर्थिक वर्िको अन्त््यमा बिेट पिाउदा कायािन्त्वयनमा समस्या भएको। 

• स्थानीय िहबाट कायािन्त्वयन हनुे गरी र्वत्तीय हस्िान्त्िरण गररएका कायिक्रमको समय मै प्रगर्ि प्रर्िवेदन 
प्राप्त नहनु।ु   

8. समस्या समािान गनि गररएका प्रयासहरू  
 

• कायिक्रम प्रभावकारी कायिन्त्वयनका लार्ग िीनै िहका सरकारबीच समन्त्वय गररएको।  

• मािहिका कायािलयमा स्वीकृि दरबन्त्दी भन्त्दा कम संख्यामा कमिचारी समायोिन पदस्थापना भएिा पर्न 
भएका िनशजक्तलाई अर्िकिम पररचालन गररएको। 

• कायिक्रमसँग सम्बजन्त्िि सरोकारवालाको सहभार्गिामा कायिक्रम कायािन्त्वयन प्रर्क्रया अगार्ड बढाइएको। 

• अनगुमनको क्रममा देजखएका समस्याहरू समािान गनि पहल गररएको। 

• कायिक्रम छनोटका लार्ग स्थानीय िहको र्सफाररस माग गररएको। 

9. बेरूिकुो जस्थर्ि     
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अनसूची-१ 

आयोिनागि/कायिक्रमगि बिेट िथा र्वत्तीय प्रगर्ि 

क्र.सं
. 

आयोिना/कायिक्रम 
अजन्त्िम बिेट (रू हिारमा) खचि र्वत्तीय प्रगर्ि % 
चाल ु पुिँीगि िम्मा चाल ु पुिँीगि िम्मा चाल ु  पिुीगि  िम्मा 

१ 
आयवेुद िथा वैकजल्पक जचर्क्सा 
(संघ शसिि अनदुान) 

79200 0 79200 77566.49 0 77566.49 97.94 0.00 97.94 

२ 
िनस्वास््य सेवा सवर्लकरण िथा 
र्वस्िार कायिक्रम 

127038 170436 297474 103497.97 163536.87 267034.84 81.47 95.95 89.77 

३ 
नर्सिङ िथा सामािर्क सरुक्षा सेवा 
काियक्रम(संघ शसिि अनदुान) 

85400 0 85400 74027.25 0 74027.25 86.68 0.00 86.68 

४ 
कोर्भड-१९ संक्रमण िथा अन्त्य 
महामारी उपचार व्यवस्थापन 

247948 289772 537720 224466.53 
224157.7

0 
448624.23 90.53 77.36 83.43 

५ 
क्षयरोग र्नयन्त्रण(संघ शसिि 
अनदुान) 

20353 0 20353 16949.58 0 16949.58 83.28 0.00 83.28 

६ आयवेुद और्िालयहरू 23591 1275 24866 18692.21 1163.13 19855.33 79.23 91.23 79.85 

७ 

एकीकृि मर्हला स्वास््य िथा 
प्रिनन स्वास््य कायिक्रम(संघ 
शसिि अनदुान) 

778038 5 000 783038 616604.35 3911.70 620516.05 79.25 78.23 79.24 

८ 
उपचारा्मक सेवा कायिक्रम(संघ 
शसिि अनदुान) 

59250 0 59250 46700.36 0 46700.36 78.82 0.00 78.82 

९ 
रार्िय स्वास््य जशक्षा, सूचना िथा 
संचार केन्त्र(संघ शसिि अनदुान) 

7500 0 7500 5875.61 0 5875.61 78.34 0.00 78.34 

१० स्वास््य कायािलयहरू 166827 75 166902 127134.49 75 127209.49 76.21 100.00 76.22 
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क्र.सं
. 

आयोिना/कायिक्रम 
अजन्त्िम बिेट (रू हिारमा) खचि र्वत्तीय प्रगर्ि % 
चाल ु पुिँीगि िम्मा चाल ु पुिँीगि िम्मा चाल ु  पिुीगि  िम्मा 

११ 
रार्िय िार्लम कायिक्रम(संघ शसिि 
अनदुान) 

5700 0 5700 4270.53 0 4270.53 74.92 0.00 74.92 

१२ 
प्रदेश स्वास््य आपूर्िि व्यवस्थापन 
केन्त्र 

17377 200 17577 12573.64 193.20 12766.84 72.36 96.60 72.63 

१३ 

इर्पडेर्मयोलोिी, औलो, कालाज्वर 
र्नयन्त्रण िथा प्राकृर्िक प्रकोप 
व्यवस्थापन(संघ शसिि अनदुान) 

65008 0 65008 45111.96 0 45111.96 69.39 
0.0
0 

69.39 

१४ 
अस्पिाल सेवा सदुृढीकरण िथा 
र्वस्िार कायिक्रम 

149267 
24440

0 
393667 106389.98 166741.37 273131.35 71.27 68.22 69.38 

१५ प्रदेश िनस्वास््य प्रयोगशाला 20008 12100 32108 13786.18 8272.05 22058.23 68.90 68.36 68.70 

१६ जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्त्र 89849 5425 95274 61088.75 3193.56 64282.31 67.99 58.87 67.47 

१७ 
एड्स िथा यौन रोग र्नयन्त्रण(संघ 
शसिि अनदुान) 

18500 0 18500 12467.66 0 12467.66 67.39 0.00 67.39 

१८ अस्पिालहरू 587183 3500 590683 387165.76 3045.03 390210.79 65.94 87.00 66.06 

१९ प्रदेश स्वास््य िार्लम केन्त्र 11434 0 11434 7429.73 0 7429.73 64.98 0.00 64.98 

२० स्वास््य र्नदेशनालय 31064 0 31064 19236.43 0 19236.43 61.93 0.00 61.93 

२१ सामाजिक र्वकास मन्त्रालय 31370 8500 39870 16380.73 8025.06 24405.79 52.22 94.41 61.21 

२२ 
सामाजिक र्वकास मन्त्रालय (संघ, 
र्वशेर् अनदुान) 

28882 95880 124762 13746.76 47391.66 61138.43 47.60 49.43 49.00 

२३ 
स्वास््य धयवस्थापन कायिक्रम(संघ 
शसिि अनदुान) 

79514 40000 119514 54355.18 1908.91 56264.1 68.36 4.77 47.08 

 कूल 2730301 876563 3606864 2065518.1 631615.25 2697133.4 75.65 72.06 74.78 
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अनसूुची-२ 
 

आर्थिक वर्ि २078/7९ मा ममिि सम्भार गररएका स्वास््य संस्थाहरुको  र्ववरण 
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अनसूुची-3   

प्राथर्मक स्वास््य केन्त्र/स्वास््य चौकी सबलीकरण कायिक्रम अन्त्िगिि सबलीकरण गररएका स्वास््य 
संस्थाको र्ववरण 

क्र.सं. स्वास््य संस्थाको नाम स्थानीय िह जिल्ला बिेट       
(रु हिारमा) 

1 कटहरी स्वास््य चौकी कटहरी गा.पा मोरङ 1000 

2 िेत्तरीया स्वास््य चौकी ग्रामथान गा.पा मोरङ 1000 

3 सोराभाग स्वास््य चौकी िनपालथान गा.पा मोरङ 1000 

4 पथरी स्वास््य चौकी पथरीशर्नश्चरे नपा मोरङ 1000 

5 बाहनुी स्वास््य चौकी कानेपोखरी गापा मोरङ 1000 

6 र्सराहा स्वास््य चौकी ग्रामथान गा.पा मोरङ 1000 

7 प्राथर्मक स्वास््य केन्त्र, र्फक्कल सयुोदय न.पा. इलाम 1000 

8 शाजन्त्िडाँडा स्वास््य चौकी देउमाइ न.पा. इलाम 1000 

9 माई पोखरी स्वास््य चौकी सन्त्दकपूर गा.पा. इलाम 1000 

10 स्वास््य चौकी, िोगमाई माईिोगमाई गा.पा. इलाम 1000 

11 स्वास््य चौकी, महराई माई न.पा. इलाम 1000 

12 स्वास््य चौकी, बाँझो माङ्ग्सेवङु गा.पा. इलाम 1000 

13 स्वास््य चौकी, खाल्ले ददके्तल रूपाकोट मझवुागढी न.पा. खोटाङ 1000 

14 स्वास््य चौकी, वडहरे ऐसेलखुकि  गा.पा. खोटाङ 1000 

15 स्वास््य चौकी, ओख्र े ददप्रङु गा.पा. खोटाङ 1000 

16 स्वास््य चौकी, र्लजच्कराम्चे खोटेहाङ गा.पा. खोटाङ 1000 

17 स्वास््य चौकी, डम्मरखजुशवालय िन्त्िेढंुगा गा.पा. खोटाङ 1000 

18 जचसापानी प्राथर्मक स्वास््य केन्त्र िन्त्िेढंुगा गा.पा. खोटाङ 500 

19 प्राथर्मक स्वास््य केन्त्र, ऐसेलखुकि  ऐसेलखुकि  गा.पा. खोटाङ 800 

20 िपु ुस्वास््य चौकी सभापोखरी गा.पा. संखवुासभा 1000 

21 र्सत्तलपाटी स्वास््य चौकी  खाँदबारी न.पा. संखवुासभा 1000 

22 मादी स्वास््य चौकी मादी न.पा. संखवुासभा 1000 
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क्र.सं. स्वास््य संस्थाको नाम स्थानीय िह जिल्ला बिेट       
(रु हिारमा) 

23 ददददङ स्वास््य चौकी जचजचला गा.पा. संखवुासभा 1000 

24 र्सशवुाखोला स्वास््य चौकी र्सर्लचोङ गा.पा. संखवुासभा 1000 

25 वाना प्राथर्मक स्वास््य केन्त्र पाँचखपन न.पा. संखवुासभा 1000 

26 चागें स्वास््य चौकी आिराईर्रवेणी गा.पा. िाप्लेिङु 1000 

27 पापङु स्वास््य चौकी र्मसवाखोला गा.पा. िाप्लेिङु 1000 

28 ओलाङ्ग्चगुोला स्वास््य चौकी फक्ताङलङु गा.पा. िाप्लेिङु 1000 

29 आम्बेगदुदन स्वास््य चौकी र्सरीिङघा गा.पा. िाप्लेिङु 1000 

30 फुरूम्ब ुस्वास््य चौकी फुङर्लङ न.पा. िाप्लेिङु 1000 

31 ढुङ्गेसाँि ुप्राथर्मक स्वास््य केन्त्र मैवाखोला गा.पा. िाप्लेिङु 1000 

32 स्वास््य चौकी, र्िङला सोलदुिुकुण्ड न.पा. सोलखुमु्ब ु 1000 

33 स्वास््य चौकी, देउसा थलुङु दिुकोशी गा.पा. सोलखुमु्ब ु 1000 

34 स्वास््य चौकी, चौलाखकि  र्लख ुर्पके गा.पा. सोलखुमु्ब ु 1000 

35 स्वास््य चौकी, पावै सोिाङ गा.पा. सोलखुमु्ब ु 1000 

36 स्वास््य चौकी, बङु महाकुलङु गा.पा. सोलखुमु्ब ु 1000 

37 प्राथर्मक स्वास््य केन्त्र, सल्यान नेचासल्यान गा.पा. सोलखुमु्ब ु 1000 

38 स्वास््य चौकी, दोभान े साल्पर्सर्लछो गा.पा. भोिपरु 1000 

39 स्वास््य चौकी, चम्पे अरूण गा.पा. भोिपरु 1000 

40 स्वास््य चौकी, चाङ्ग्ग्र े पौवादङु्गा गा.पा. भोिपरु 1000 

41 स्वास््य चौकी, अन्नपूणि टेम्केमैयङु गा.पा. भोिपरु 1000 

42 स्वास््य चौकी, आमचोक आमचोक गा.पा. भोिपरु 1000 

43 प्राथर्मक स्वास््य केन्त्र, मलुपानी र्डानन्त्द न.पा. भोिपरु 1000 

44 स्वास््य चौकी, फासचामारा छथर गा.पा. िेह्रथमु 1000 

45 स्वास््य चौकी, दाँगपा लार्लगरुाँस गा.पा. िेह्रथमु 1000 

46 स्वास््य चौकी, फुलेक लार्लगरुाँस गा.पा. िेह्रथमु 1000 

47 स्वास््य चौकी, ओयासिङु फेदाप गा.पा. िेह्रथमु 1000 
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क्र.सं. स्वास््य संस्थाको नाम स्थानीय िह जिल्ला बिेट       
(रु हिारमा) 

48 स्वास््य चौकी, खाम्लालङु आिराई न.पा. िेह्रथमु 1000 

49 प्राथर्मक स्वास््य केन्त्र, संक्राजन्त्ि आिराई न.पा. िेह्रथमु 1000 

50 स्वास््य चौकी, रामपरु बेलका न.पा. उदयपरु 1000 

51 स्वास््य चौकी, हर्डया चौदण्डीगढी न.पा. उदयपरु 1000 

52 स्वास््य चौकी, देउरी र्रयगुा न.पा. उदयपरु 1000 

53 स्वास््य चौकी, िावाश्री उदयपरुगढी गा.पा. उदयपरु 1000 

54 स्वास््य चौकी, भटु्टर रौिामाई गा.पा. उदयपरु 1000 

55 प्राथर्मक स्वास््य केन्त्र, बेलटार चौदण्डीगढी न.पा. उदयपरु 1000 

56 स्वास््य चौकी, पाख्रीबास पाख्रीबास न.पा. िनकुटा 1000 

57 स्वास््य चौकी, र्भरगाँउ िनकुटा न.पा. िनकुटा 1000 

58 स्वास््य चौकी, िांखवुा छथर िोरपाटी गा.पा. िनकुटा 1000 

59 स्वास््य चौकी, मौनाबिुकु चौर्बसे गा.पा. िनकुटा 1000 

60 स्वास््य चौकी, र्छन्त्िाङ्ग साम्वागाँउ सर्हदभमूी गा.पा. िनकुटा 1000 

61 प्राथर्मक स्वास््य केन्त्र, जििपरु महालक्ष्मी न.पा. िनकुटा 1000 

62 वणािल ुस्वास््य चौकी र्सर्द्धचरण न.पा. ओखलढुङ्गा 1000 

63 फुलबारी स्वास््य चौकी चम्पादेवी गा.पा. ओखलढुङ्गा 1000 

64 र्संहदेवी स्वास््य चौकी र्लख ुगा.पा. ओखलढुङ्गा 1000 

65 जखिीकािी स्वास््य चौकी जखजिदेम्बा गा.पा. ओखलढुङ्गा 1000 

66 पा्ले स्वास््य चौकी मोलङु गा.पा. ओखलढुङ्गा 1000 

67 प्राथर्मक स्वास््य केन्त्र, रानी चम्पादेवी  गा.पा. ओखलढुङ्गा 1000 

68 स्वास््य चौकी, केचना कचनकवल गा.पा. झापा 1000 

69 स्वास््य चौकी, िोपगाछी कमल गा.पा. झापा 1000 

70 स्वास््य चौकी, िलथल हजल्दबारी गा.पा. झापा 1000 

71 स्वास््य चौकी, घेराबारी कचनकवल गा.पा. झापा 1000 

72 स्वास््य चौकी, कुमारखोद झापा गा.पा. झापा 1000 
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क्र.सं. स्वास््य संस्थाको नाम स्थानीय िह जिल्ला बिेट       
(रु हिारमा) 

73 प्राथर्मक स्वास््य केन्त्र, गौरीगञ्च गौरीगञ्च गा.पा. झापा 1000 

74 स्वास््य चौकी, ओलन े िमु्बेवा गा.पा. पाँचथर 1000 

75 स्वास््य चौकी, भारपा र्हर्लहाङ गा.पा. पाँचथर 1000 

76 स्वास््य चौकी, इम्बङु फाल्गनुन्त्द गा.पा. पाँचथर 1000 

77 स्वास््य चौकी, नवमीडाँडा फाल्गनुन्त्द गा.पा. पाँचथर 1000 

78 स्वास््य चौकी, र्सददन फालेलङु गा.पा. पाँचथर 1000 

79 प्राथर्मक स्वास््य केन्त्र, रर्व र्मसलािङु गा.पा. पाँचथर 1000 

80 चिरा प्राथर्मक स्वास््य केन्त्र बराहक्षेर न.पा. सनुसरी 

6000 

81 भरौल स्वास््य चौकी बराहक्षेर न.पा. सनुसरी 

82 र्संर्गया स्वास््य चौकी रामिनुी न.पा. सनुसरी 

83 िसु्की स्वास््य चौकी हररनगर गा.पा. सनुसरी 

84 देवानगञ्ज स्वास््य चौकी देवानगञ्ज गा.पा. सनुसरी 

85 र्छटाहा स्वास््य चौकी गढी गा.पा. सनुसरी 

86 नरर्संह स्वास््य चौकी भोक्राहा नरर्संह गा.पा. सनुसरी 

87 सामदुार्यक स्वास््य इकाइ-2 कोशी गा.पा. सनुसरी 

कायिक्रम र्वर्नयोजिि बिेट (रू हिारमा) खचि कैर्फयि 

स्वास््य चौकी सबलीकरण कायिक्रम 70000 69105.60   

प्राथर्मक स्वास््य केन्त्र सबलीकरण कायिक्रम 14000 13934.9   

पोिमाटिम घर र्नमािण 
क्र.स स्वास््य संस्थाको नाम स्थानीय िह जिल्ला बिेट (‘000) 

1 प्राथर्मक स्वास््य केन्त्र, मलुपानी र्डानन्त्द न.पा. भोिपरु 1000 

2 प्राथर्मक स्वास््य केन्त्र, जििपरु महालक्ष्मी न.पा. िनकुटा 1000 

3 प्राथर्मक स्वास््य केन्त्र, रर्व र्मसलािङु गा.पा. पाँचथर 1000 
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अनसूुची-4 

र्वद्यालय नसि कायिक्रम सञ्चालन भएका र्वद्यालयहरूको नाम र स्थानीय िहको र्ववरण 

क्र.सं. र्वद्यालयको नाम स्थानीय िह जिल्ला कायिक्रम शरुू 
भएको आ.व. 

1 सरस्विी मा.र्व., भाझोडा /f]ª uf=kf $ इलाम 2077/78 

2 र्संहदेवी मा.र्व. आमचोक kmfskmf]sy'd uf=kf #  इलाम 2077/78 

3 िनक मा.र्व. ;"of]{bo g=kf= $ इलाम 2077/78 

4 सरस्विी मा.र्व., सोलबुङु ;Gbsk'/ uf=kf=# इलाम 2077/78 

5 जचसापानी मा.र्व., बाँझो dfª;]a'ª uf=kf= ! इलाम 2077/78 

6 अमरकल्याण मा.र्व.माइिोगमाइ माइिोगमाइ गा.पा.  इलाम 2076/77 

7 कन्त्काई मा.र्व., माइ माइ न.पा.  इलाम 2076/77 

8 िनिा मा.र्व.चलुाचलुी चलुाचलुी गा.पा. इलाम 2076/77 

9 भानभुक्त मा.र्व.देउमाइ देउमाइ न.पा.  इलाम 2076/77 

10 आदशि मा र्व. इलाम न.पा.  इलाम 2075/76 

11 dx]G› df=lj, l;/jfgL a/fxf lndr'ªa''ª uf=kf= # उदयपरु 2077/78 

12 >L df=lj=d's{'rL   /f}tfdfO{ uf=kf=& उदयपरु 2077/78 

13 ;Ktsf}lzsf df=lj, efunk'/ a]nsf g=kf=# उदयपरु 2077/78 

14 >L df=lj, lr;fkfgL tfKnL uf=kf=@ उदयपरु 2077/78 

15 िनिा मा.र्व.कटारी कटारी न.पा. उदयपरु 2076/77 

16 ज्योर्ि मा.र्व.चौदण्डीगढी चौदण्डीगढी न.पा.  उदयपरु 2076/77 

17 र्रयगुा मा.र्व.र्रयगुा र्रयगुा न.पा.  उदयपरु 2076/77 

18 िुँवािन मा.र्व.उदयपरुगढी उदयपरुगढी गा.पा.  उदयपरु 2076/77 

19 afndlGb/ df=lj= lqo'uf g=kf= उदयपरु 2075/76 

20 गोल्मादेवी मा.र्व., चम्पादेवी चम्पादेवी गा.पा. ओखलढंुगा 2076/77 

21 रुम्िाटार मा.र्व., र्सर्द्धचरण र्सर्द्धचरण न.पा.  ओखलढंुगा 2076/77 

22 s6'~h] df=lj=  ;'gsf]zL uf=kf (  ओखलढुङ्गा 2077/78 
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क्र.सं. र्वद्यालयको नाम स्थानीय िह जिल्ला कायिक्रम शरुू 
भएको आ.व. 

23 ;/:jtL df=lj= df]n'ª uf=kf ! ओखलढुङ्गा 2077/78 

24 xs{k'/ df=lj=  dfg]e~ofª uf=kf=& ओखलढुङ्गा 2077/78 

25 ;/:jtL df=lj=,vflg e~Hofª lr;ªv'u8L uf=kf=@   ओखलढुङ्गा 2077/78 

26 s'08nL df=lj lvhLb]Daf uf=kf=$  ओखलढुङ्गा 2077/78 

27 1fgHof]tL df=lj= lnv" uf=kf= ओखलढुङ्गा 2075/76 

28 dx]G›f]bo df=lj, cf]v|]  l›k'ª r'Or'Daf uf=kf=@ खोटाङ 2077/78 

29 ;fs]nf df=lj=, ;Nn]/L ;fs]nf uf=kf % खोटाङ 2077/78 

30 ;/:jtL df=lj=, cvf}{n xn];L r'jft'ª g=kf=!)]  खोटाङ 2077/78 

31 wf/fkfgL df=lj  /fjfa];L uf=kf $ खोटाङ 2077/78 

32 ;Í]:j/L df=lj a/fxkf]v/L uf=kf=! खोटाङ 2077/78 

33 l;DkfgL df=lj= vf]6]xfª uf=kf=* खोटाङ 2077/78 

34 lqe'jg df=lj P];]n'vs{ uf=kf=# खोटाङ 2077/78 

35 जचसापानी मा.र्व.िन्त्िेढंुगा िन्त्िेढंुगा गा.पा. खोटाङ 2076/77 

36 सरस्विी मा.र्व. ददके्तल रुपाकोट मझवुागढी नपा खोटाङ 2076/77 

37 /fli6|o df=lj= sf]lknf;u9L  खोटाङ 2075/76 

38 lj/]G› df=lj=  e›k'/ g=kf=& झापा 2077/78 

39 a'4 cfbz{ df=lj=  a'4zflGt uf=kf= # झापा 2077/78 

40 kz'klt df=lj afx|b;L uf=kf=# झापा 2077/78 

41 hgtf df=lj=, ;0ff{dlt emfkf uf=kf= ^ झापा 2077/78 

42 uf}l/u~h df=lj= uf}l/u~h uf=kf= # झापा 2077/78 

43 dËndo df=lj= sdn uf=kf=^ झापा 2077/78 

44 कन्त्काइ मा.र्व. कन्त्काइ कन्त्काइ न.पा. झापा 2076/77 

45 िनिा मा.र्व., अिुिनिारा अिुिनिारा न.पा. झापा 2076/77 

46 िनिा मा.र्व., गौरादह गौरादह न.पा. झापा 2076/77 
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क्र.सं. र्वद्यालयको नाम स्थानीय िह जिल्ला कायिक्रम शरुू 
भएको आ.व. 

47 दगुाि मा.र्व., र्बिािमोड र्विािमोड न.पा. झापा 2076/77 

48 िलुावारी मा.र्व., मेचीनगर मेचीनगर न.पा. झापा 2076/77 

49 
रार्िय रमजणय मा.र्व., 
जशवसिाक्षी 

जशवसिाक्षी न.पा. झापा 2076/77 

50 लक्ष्मी मा.र्व., कचनकवल कचनकवल गा.पा. झापा 2076/77 

51 शर्हद दशरथ मा.र्व., मेचीनगर मेचीनगर न.पा. झापा 2076/77 

52 हल्दीवारी मा.र्व., हल्दीवारी हल्दीवारी गा.पा. झापा 2076/77 

53 र्हमालय मा.र्व., दमक दमक न.पा.१०,  झापा 2076/77 

54 देवी मा.र्व., र्बिािमोड र्विािमोड न.पा. झापा झापा 2075/76 

55 l;gfd df=lj= l;/Lh‹f uf=kf=!  िाप्लेिङु 2077/78 

56 lgnlu/L df=lj= l;lbª\af uf=kf=^ िाप्लेिङु 2077/78 

57 gf/fo0fL df=lj= d}jfvf]nf uf=kf=#  िाप्लेिङु 2077/78 

58 lqe'jg df=lj ldl/ªb]g uf=kf=% िाप्लेिङु 2077/78 

59 l;jf df=lj= kmSQfªn'ª uf=kf= ^ िाप्लेिङु 2077/78 

60 ;/:jtL gd'gf df=lj cf7/fO lqj]0fL uf=kf=# िाप्लेिङु 2077/78 

61 भानिुन मा.र्व., फुङर्लङ फुङर्लङ न.पा. िाप्लेिङु 2076/77 

62 सावा मा.र्व., र्मसवाखोला र्मसवाखोला गा.पा.  िाप्लेिङु 2076/77 

63 y]rDa' df=lj= kfyLe/f ofªa/s िाप्लेिङु 2075/76 

64 sflnsf df=lj= Dofª\n'ª g=kf=^ िेह्रथमु 2077/78 

65 uf}v'/L df=lj d]~5fod uf=kf=% िेह्रथमु 2077/78 

66 Ol;a' df=la= km]bfk uf=kf= $ िेह्रथमु 2077/78 

67 पोखरी मा.र्व., आिराई आिराई गा.पा.  िेह्रथमु 2076/77 

68 सरस्विी मा.र्व., छथर छथर गा.पा. िेह्रथमु 2076/77 

69 j;Gt df=lj= nfnLu;'/f; िेह्रथमु 2075/76 
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क्र.सं. र्वद्यालयको नाम स्थानीय िह जिल्ला कायिक्रम शरुू 
भएको आ.व. 

70 /fdgjdL df=lj= ;fFu'/Lu9L uf=kf=@ िनकुटा 2077/78 

71 lxn] df=lj= wgs'6f g=kf=! िनकुटा 2077/78 

72 ;/:jtL df=lj=,  l;w'jf 5y/hf]/kf6L{ uf=kf=^ िनकुटा 2077/78 

73 k'0o df=lj,/fhf/fgL  rf}la;] uf=kf=^ िनकुटा 2077/78 

74 अन्नपूणि मा.र्व., पाख्रीबास पाख्रीबास न.पा. िनकुटा 2076/77 

75 र्छन्त्िाङ मा.र्व., शर्हदभमूी शर्हदभमूी गा.पा.  िनकुटा 2076/77 

76 अरुणोदय मा र्व महालक्ष्मी न.पा. िनकुटा 2075/76 

77 l;+xk'/ kz'klt df=lj= lxlnxfª uf=kf=  पाँचथर 2077/78 

78 b'uf{ df=lj=  ldSnfh'ª uf=kf=!  पाँचथर 2077/78 

79 lkmlbd df=lj lkmlbd g=kf= !  पाँचथर 2077/78 

80 sflnsf df=lj= kmfn]n'ª uf=kf=% पाँचथर 2077/78 

81 hogf/fo0f cfbz{ df=lj= kmfNu'gGb uf=kf= ^ पाँचथर 2077/78 

82 इन्त्रेणी मा.र्व., िमु्वेवा िमु्वेवा गा.पा.  पाँचथर 2076/77 

83 पृ् वी मा.र्व., कुम्मायक कुम्मायक गा.पा. पाँचथर 2076/77 

84 u0f]z df=lj= ofªa/s,kfry/ पाँचथर 2075/76 

85 ;u/dfyf df=lj= xt'jfu9L uf=kf=! भोिपरु 2077/78 

86 zf/bf df=lj= if8fgGb g=kf=! भोिपरु 2077/78 

87 l;ª\x]>J/L df=lj /fdk|;fb/fO{ uf=kf=& भोिपरु 2077/78 

88 k~rsGof df=lj= kf}jfb'Daf uf=kf=# भोिपरु 2077/78 

89 lzIff IfdfsGof df=lj= cfdrf]s uf=kf=^ भोिपरु 2077/78 

90 dx]Gb|f]bo df=lj= c?0f uf=kf=^ भोिपरु 2077/78 

91 र्बरेन्त्र मा.र्व., साल्पार्सर्लछो साल्पार्सर्लछो गापा भोिपरु 2076/77 

92 यशोिरा मा.र्व., भोिपरु भोिपरु न.पा. भोिपरु 2076/77 

93 ltDdf df=lj= 6]Ds]do'ª uf=kf भोिपरु 2075/76 
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क्र.सं. र्वद्यालयको नाम स्थानीय िह जिल्ला कायिक्रम शरुू 
भएको आ.व. 

94 zflGt eujlt df=lj= n]6fª\ g=kf=$ मोरङ 2077/78 

95 klAns df=lj= /Ë]nL g=kf=^ मोरङ 2077/78 

96 sflnsf ;fd'bflos  df=lj= ldSnfh'ª uf=kf=#,  मोरङ 2077/78 

97 eujtL df=lj= a]naf/L g=kf=# मोरङ 2077/78 

98 b'uf{ df=lj=  hxbf uf=kf=% मोरङ 2077/78 

99 hg;]jf df=lj=/dfOnf] sfg]kf]v/L uf=kf=  मोरङ 2077/78 

100 िनर्प्रय मा.र्व., कटहरी कटहरी गा.पा. मोरङ 2076/77 

101 नरग्राम मा.र्व., बढुीगंगा बढुीगंगा गा.पा.  मोरङ 2076/77 

102 पञ्चायि मा.र्व., पथरीशर्नश्चरे पथरीशर्नश्चरे न.पा. मोरङ 2076/77 

103 मंगलर्संह मा.र्व., सनुवर्ी सनुवर्ी न.पा. मोरङ 2076/77 

104 मर्छन्त्र मा.र्व., केरावारी केरावारी गा.पा.  मोरङ 2076/77 

105 र्मल्स मा.र्व., र्बराटनगर र्वराटनगर महा न.पा. मोरङ 2076/77 

106 रार्िका मा.र्व., उलािवारी उलािवारी न.पा. मोरङ 2076/77 

107 शारदा मा.र्व., िनपालथान िनपालथान गा.पा.  मोरङ 2076/77 

108 स्यनारायण मा.र्व., र्बराटनगर र्वराटनगर महा न.पा.  मोरङ 2076/77 

109 सरस्विी मा.र्व.ग्रामथान ग्रामथान न.पा.  मोरङ 2076/77 

110 सरस्विी मा.र्व. रिवुामाई न.पा.-8 मोरङ 2076/77 

111 सकुुना मा.र्व.सनु्त्दरहरैचा सनु्त्दरहरैचा न.पा. मोरङ 2076/77 

112 kf]v/Lof df=lj= र्वराटनगर महा न.पा.  मोरङ 2075/76 

113 sflnsf df=lj= l;lnrf]ª uf=kf=! संखवुासभा 2077/78 

114 hgHof]lt df=lj= ;efkf]v/L uf=kf संखवुासभा 2077/78 

115 c?0ff]bo df=lj= ef]6]vf]nf uf=kf=@  संखवुासभा 2077/78 

116 jfgf df=lj= kfFrvkg g=kf=^  संखवुासभा 2077/78 

117 /fd]>J/ df=lj= wd{b]jL g=kf=% संखवुासभा 2077/78 
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क्र.सं. र्वद्यालयको नाम स्थानीय िह जिल्ला कायिक्रम शरुू 
भएको आ.व. 

118 wd{b]jL df=lj= lrlrnf uf=kf=% संखवुासभा 2077/78 

119 lxdfno df=lj= vfFbaf/L g=kf=! संखवुासभा 2077/78 

120 मादी मा.र्व. मादी न.पा.  संखवुासभा 2076/77 

121 र्हमालय मा.र्व. मकाल ुगा.पा.  संखवुासभा 2076/77 

122 ;/:jtL df=lj r}gk'/ g=kf संखवुासभा 2075/76 

123 cfbz{ df=lj=, aSnf}/L /fdw'gL g=kf=^  सनुसरी 2077/78 

124 zf/bf df=lj= ef]qmfxfg/l;Fx uf=kf=! सनुसरी 2077/78 

125 >L df=lj= ah{' uf=kf=^  सनुसरी 2077/78 

126 cd/l;Fx df=lj b]jf~u+h uf=kf=%  सनुसरी 2077/78 

127 >L  df=lj= l56fxf  u9L uf=kf=# सनुसरी 2077/78 

128 /fli6«o df=lj= sf]zL uf=kf=^ सनुसरी 2077/78 

129 बसन्त्िऋि ुमा.र्व. बराहक्षेर न.पा. सनुसरी 2076/77 

130 बालकृष्ण मा.र्व.हररनगर हररनगर गा.पा. सनुसरी 2076/77 

131 रार्िय मा.र्व.इटहरी इटहरी उप महा न.पा.  सनुसरी 2076/77 

132 शारदा मा.र्व.इटहरी इटहरी उप महा न.पा.  सनुसरी 2076/77 

133 शारदा मा.र्व.इनरुवा इनरुवा न.पा.  सनुसरी 2076/77 

134 सरस्विी मा.र्व.दहुवी दहुवी न.पा.  सनुसरी 2076/77 

135 सरस्विी मा.र्व.िरान िरान उप महा न.पा.  सनुसरी 2076/77 

136 सरस्विी मा.र्व.बराहक्षेर बराहक्षेर न.पा.  सनुसरी 2076/77 

137 afndlGb/ df=lj= इनरुवा न.पा.  सनुसरी 2075/76 

138 a'4 df=lj=  lnv'lks] uf=kf=@ सोलखुमु्ब ु 2077/78 

139 ;u/dfyf df=lj= dfKofb'wsf]zL uf=kf= सोलखुमु्ब ु 2077/78 

140 s]bf/ df=lj= g]rf;Nofg uf=kf=  सोलखुमु्ब ु 2077/78 

141 hgsNof0f df=lj= y'n'ª b'wsf]zL uf=kf=  सोलखुमु्ब ु 2077/78 
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क्र.सं. र्वद्यालयको नाम स्थानीय िह जिल्ला कायिक्रम शरुू 
भएको आ.व. 

142 v'Dh''ª df=lj= v'Da' kf;fªNxfd' uf=kf=( सोलखुमु्ब ु 2077/78 

143 र्बरेन्त्र ज्योर्ि मा.र्व.सोिाङ सोिाङ गा.पा. सोलखुमु्ब ु 2076/77 

144 गदेुल मा.र्व. महाकुलङु गा.पा.  सोलखुमु्ब ु 2076/77 

145 िनिागरृ्ि मा र्व दिुकुण्ड, सल्लेरी,  सोलखुमु्ब ु 2075/76 
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अनसूुची-5 

 ग्रामीण आमा स्वास््य सरुक्षा कायिक्रम सञ्चालन भएका स्थानीय िथा स्वास््य संस्थाको र्ववरण 

 

क्र.सं. आ.व. जिल्ला स्वास््य संस्थाको नाम 

15  

2077/78 

संखवुासभा (३ वटा) 

वाना प्राथर्मक स्वास््य केन्त्र 
नमु प्रार्थमक स्वास््य केन्त्र 
चैनपरु प्राथर्मक स्वास््य केन्त्र 

इलाम (३ वटा) 

दानावारी स्वास््य चौकी 
फाकफोक स्वास््य चौकी 
माङसेबङु अस्पिाल 

सनुसरी (४ वटा) 

सोनापरु स्वास््य चौकी 
जचमडी स्वास््य चौकी 
भोक्राहा स्वास््य चौकी 
मिवुन प्राथर्मक स्वास््य केन्त्र 

2 

2078/79 

मोरङ (२) 
दादरवैररया स्वास््य चौकी 
लेटाङ प्राथर्मक स्वास््य केन्त्र 

उदयपरु (२) 
वेल्टार नगर अस्पिाल 

कटारी अस्पिाल 

िाप्लेिङु (२) 
आम्बेगदुदङ स्वास््य चौकी र्सररिङ्गा 
आिराई र्रवेणी स्वास््य चौकी 

भोिपरु (२) 
स्वास््य चौकी साङपाङ 
स्वास््य चौकी वाजस्िम 

खोटाङ (२) 
स्वास््य चौकी च्यार्सर्मटार 
स्वास््य चौकी साल्ले 

िेह्रथमु (२) 
फेदाप अस्पिाल 

छथर अस्पिाल 

   9 वटा जिल्ला 22 वटा स्वास््य संस्था 
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अनसूुची-6 
 

 बहकु्षरेीय पोर्ण कायिक्रम सञ्चालन भएका स्थानीय िह 

 

र्स.नं. स्थानीय िह जिल्ला बिेट खचि 
१ इटहरी उप-महानगरपार्लका सनुसरी 1215  

२ इनरुवा नगरपार्लका सनुसरी 847  

३ कोशी गाउँपार्लका सनुसरी 750  

४ गढी गाउँपार्लका सनुसरी 805  

५ दहुवी नगरपार्लका सनुसरी 801  

६ देवानगञ्ज गाउँपार्लका सनुसरी 651  

७ िरान उप-महानगरपार्लका सनुसरी 1267  

८ बराह नगरपार्लका सनुसरी 1033  

९ बिुि गाउँपार्लका सनुसरी 626  

१० भोक्राहा नरर्संह गाउँपार्लका सनुसरी 709  

११ रामिनुी नगरपार्लका सनुसरी 775  

१२ हररनगर गाउँपार्लका सनुसरी 687  

१३ खाँदवारी नगरपार्लका संखवुासभा 666 639 

१४ जचजचला गाउँपार्लका संखवुासभा 426  

१५ चैनपरु नगरपार्लका संखवुासभा 663  

१६ िमिदेवी नगरपार्लका संखवुासभा 542  

१७ पाँचखपन नगरपार्लका संखवुासभा 564  

१८ भोटखोला गाउँपार्लका संखवुासभा 471  

१९ मकाल ुगाउँपार्लका संखवुासभा 588  

२० मादी नगरपार्लका संखवुासभा 658  

२१ सभापोखरी गाउँपार्लका संखवुासभा 501  

२२ र्सलीचोङ गाउँपार्लका संखवुासभा 532 532 

२३ रंगेली नगरपार्लका मोरङ 150 १50 

२४ अरुण गाउँपार्लका भोिपरु 583  
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र्स.नं. स्थानीय िह जिल्ला बिेट खचि 
२५ आमचोक गाउँपार्लका भोिपरु 610  

२६ टयाम्केमैयङु गाउँपार्लका भोिपरु 598  

२७ पौवादङु्मा गाउँपार्लका भोिपरु 697  

२८ भोिपरु नगरपार्लका भोिपरु 684  

२९ रामप्रसाद राई गाउँपार्लका भोिपरु 602  

३० र्डानन्त्द नगरपार्लका भोिपरु 756  

३१ साल्पार्सर्लछो गाउँपार्लका भोिपरु 536  

३२ हिवुागढी गाउँपार्लका भोिपरु 619  

३३ आिराई र्रवेणी गाउँपार्लका िाप्लेिङु 504  

३४ पार्थभरा याङ्ग्वरक गाउँपार्लका िाप्लेिङु 512  

३५ फक्ताङलङु गाउँपार्लका िाप्लेिङु 612  

३६ फुङर्लङ नगरपार्लका िाप्लेिङु 655  

३७ र्मसवाखोला गाउँपार्लका िाप्लेिङु 499  

३८ मेररङदेन गाउँपार्लका िाप्लेिङु 540  

३९ मैवाखोला गाउँपार्लका िाप्लेिङु 481  

४० र्सददङ्ग्वा गाउँपार्लका िाप्लेिङु 523  

४१ र्सरीिङ्घा गाउँपार्लका िाप्लेिङु 610  

४२ जखिीदेम्वा गाउँपार्लका ओखलढंुगा 541 541 

४३ चम्पादेवी गाउँपार्लका ओखलढंुगा 587  

४४ जचशंखगुढी गाउँपार्लका ओखलढंुगा 543 150 

४५ मानेभञ्याङ गाउँपार्लका ओखलढंुगा 618 447.17 

४६ मोलङु गाउँपार्लका ओखलढंुगा 534  

४७ र्लख ुगाउँपार्लका ओखलढंुगा 657  

४८ र्सर्द्धचरण नगरपार्लका ओखलढंुगा 687 0 

४९ सनुकोशी गाउँपार्लका ओखलढंुगा 577  

  कूल  
 

31292  
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अनसुचुी-7 

नागररक आरोग्य सेवा केन्त्र स्थापना भएका पार्लका 
क्र.सं जिल्ला पार्लका 

संख्या 
स्थापना 
भएको 
संख्या 

आ.व. 2077/78 आ.व. 2078/79 

१. मोरंग १७ 5 लेटाङ न.पा, रंगेली  न.पा, िहदा गा. पा र्मसलािङु गा.पा. र 
कानेपोखरी गा.पा. 

२. झापा १५ 6 र्विािमोड न.पा, कन्त्काई न.पा, दमक न.पा, 
हल्दीवारी गा. पा, कचनकवल गा. पा 

गौरीगञ्ज गा.पा 

३. सनुसरी १२ 4 गढी गा.पा, कोशी गा.पा, रामिनुी न.पा दहुवी न.पा. 
४. ईलाम १० 3 सूयोदय न.पा ५, माङसेबङु गा.पा चलुाचलुी गा.पा. 
५. पाँचथर ८ 3 र्हर्लहाँङ गा.पा ५, कुम्मायक गा.पा १ याङवरक गा.पा. 
६. िाप्लेिङु्ग ९ 4 र्मसवाखोला गा.पा, र्सददङ्ग्वा गा.पा, पार्थभरा 

याङवरक गा.पा 
आिराई र्रवेणी गा.पा. 

७. िनकुटा ७ 3 महालक्ष्मी न.पा, चौर्वसे गा.पा पाख्रीबास न.पा. 
८. भोिपरु ९ 4 हिवुागढी गा.पा, ट्याम्केमैयमु गा.पा, पौवादङुमा 

गा.पा 
अरूण गा.पा. 

९. िेह्रथमु ६ ३ छथर गा.पा, फेदाप गा.पा, मेन्त्छयायमे गा.पा  
१०. संखवुासभा १० 4 मादी न.पा, पाँचखप्पन न.पा, सभापोखरी न.पा जचजचला गा.पा. 
११. उदयपरु ८ 3 उदयपरुगढी गा.पा, रौिामाई गा.पा बेलका न.पा. 
१२. खोटाङ १० 4 केर्पलासगढी गा.पा, साकेला गा.पा,  

ऐसेलखुकि  गा.पा 
ददप्रङु चइुचमु्मा गा.पा. 

१३. ओखलढुङ्गा ८ 5 जखजिदेम्वा गा.पा, मानेभञ्ज्याङ गा.पा, सनुकोशी 
गा.पा 

सनुकोशी गा.पा.-2 वटा 

१४. सोलखुमु्ब ु ८ ३ सोिांग गा.पा, महाकुलङु्ग गा.पा, दिुकोशी गा. पा  
 िम्मा १३७ 53 ४० वटा १३ वटा 
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अनसूुची-8 

आर्थिक वर्ि 2078/79 मा बिेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको स्वास््यसँग सम्बजन्त्िि व्यहोरा 

क्र.सं. 
बिेट 

वक्तव्यको 
बुदँा नं. 

बिेट वक्तव्यको व्यहोरा 

1 13 

कोर्भड-१९ रोगको पर्हचान, र्नयन्त्रण, रोकथाम उपचार र भर्वष्यमा आउन ससने यस्िै प्रकारका महामारी 
र्वरूद्ध लड्न िीनै िहका सरकारहरू बीच समन्त्वय र सहकायि गरी प्रदेशको स्वास््य प्रणाली िथा 
संरचनालाई सदुृढ र सक्षम बनाउन प्राथर्मकिाका साथ बिेट र्वर्नयोिन गरेको छु।संघ िथा स्थानीय 
िहको सहयोग, समन्त्वय र सहकायिमा प्रदेशका सबै नागररकको लार्ग कोरोना भाइरस र्वरूद्धको खोप 
उपलधि गराउनेछ।कोर्भड-१९ रोकथामका लार्ग अग्रपजङ्ग्िमा रहेर काम गने स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी 
लगायि अन्त्य रािसेवक कमिचारीहरूलाई अर्िररक्त पाररिोर्र्कको व्यवस्था गरेको छु। 

2 20 

नेपाल सरकारको सहयोग र सहकायिमा गणुस्िरीय स्वास््य सेवा, प्रदेश सरकारको प्रर्िवद्धिा भन्ने मूल 
नाराका साथ प्रदेश मािहिका सबै अस्पिालहरूको गरुूयोिना ियार गरी अजससिन प्लान्त्ट सघन उपचार 
कक्ष र्नमािण र्वशेर्ि जचर्क्सक िथा स्वास््यकमी आवश्यक यन्त्र,  उपकरण, औिार र पूवाििार सर्हि 
मेची अस्पिालहरूलाई २०० शैया, िनकुटा र पाँचथर जिल्ला अस्पाललाई १००/१०० शैया र अन्त्य 
जिल्ला अस्पिालहरूलाई न्त्यूनिम ५० शैयामा स्िरोन्नर्ि गने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

3 21 

प्रमखु स्थानमा रहेका र सेवा सघनिा भएका अस्पिालमा आइ. सी. य.ु सी.सी.य.ु एच.डी.य.ु र भेजन्त्टलेटर 
सर्हि आफ्नै अजससिन उ्पादन वा अजससिनको भरपदो भण्डारको प्रबन्त्ि गररनेछ।और्िी लगायिाका 
सामग्रीको सहि आपूर्िि िथा र्विरण व्यवस्थापनका लार्ग नेपाल सरकारसँगको समन्त्वय िथा सहकायिमा 
सबै सािनहरूको अर्िकिम पररचालन गने व्यवस्था र्मलाइनेछ।प्रदेश र्भर सबै जिल्ला सदरमकुाममा 
िर्टल र संक्रामक रोगको परीक्षण र उपचार हनु ससने गरी स्वास््य प्रणाली िथा संरचनामा सिुार गने 
प्रबन्त्ि र्मलाएको छु। 

4 22 

मदन भण्डारी अस्पिाल िथा ट्रमा सेन्त्टर उलािबारीको स्िरोन्नर्ि िथा प्रदेशका प्रमखु स्थानमा रहेका 
अस्पिालहरूलाई र्वस्िार गरी रेफरल अस्पिालको रूपमा र्वकास गदै जिल्ला अस्पिाल र रेफरल अस्पिाल 
माफि ि टेली मेर्डर्सन सेवा आरम्भ गने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

5 23 

 र्वशेर्ि स्वास््य सेवा िथा अनभुव आदान प्रदान गनि र्निी स्वास््य सेवा प्रदायकहरूसँग साझेदारी 
गररनेछ। कोर्भड-१९ बाट भर्वष्यमा आउन ससने सम्भार्वि लहर, धल्याक-फङ्गस लगायि नयाँ संक्रमणको 
बारेमा स्थानीय िनप्रर्िर्नर्ि, सामदुार्य, र्निी क्षेर र नागररक सामािको समन्त्वय र सहभार्गिामा र्वद्यालय 
िथा समदुायमा  स्वास््य चेिनाका कायिक्रमहरू सञ्चालन गने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

6 24 

पूवािञ्चल क्षेरीय आयवेुद जचर्क्सालयलाई प्रादेजशक अस्पिालको रूपमा र्वकास गरी जिल्ला आयवेुद 
स्वास््य केन्त्र िथा और्िालयहरूलाई क्रर्मक रुपमा आयवेुद अस्पिालमा स्िरोन्नर्ि गररनेछ।होर्मयोप्याथी, 
प्राकृर्िक जचर्क्सा, योग अभ्यास लगायिका उपचार पद्धर्िलाई प्रो्साहन गररनेछ।स्थापनको क्रममा रहेका 
योगमाया आयवेुददक अस्पिालसँग आयवेुददक उपचारको साथै स्थानीय िर्डबटुी उ्पादन र प्रशोिनलाई 
प्रो्साह गनि सहकायि गने व्यवस्था र्मलाएको छु। 
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क्र.सं. 
बिेट 

वक्तव्यको 
बुदँा नं. 

बिेट वक्तव्यको व्यहोरा 

7 25 

 र्निी स्वास््य जसलर्नक, स्वास््य प्रयोगशाला, नर्सिङ होम, अस्पिाल िथा स्वास््य केन्त्रमा हनुपुने न्त्यूनिम 
सरु्विा, संरचना र र्बरामी िथा कुरूवाका लार्ग आवश्यक न्त्यूनिम संरचनाको मापदण्ड बनाई लागू गने 
व्यवस्था र्मलाएको छु। 

8 26 

र्हमाली, पहाडी िथा दगुिम जिल्लाहरूका प्राथर्मक स्वास््य केन्त्रहरूमा पोिमाटिम गने प्रबन्त्ि गरी शव 
गहृ र्नमािण कायिलाई प्राथर्मकिामा राखेको छु।प्रदेशका अस्पिाल सेवा क्षेरको सघनिा हेरी पोष्ठमाटिम 
गने र मिृ शरीरलाई सरुजक्षि राख्न ेशव गृह (मोगि) को व्यवस्थापनका लार्ग स्रोि प्रबन्त्ि गरेको छु। 

9 27 

सामदुायमा कायिरि मर्हला स्वास््य स्वयंसेर्वकाहरूको उ्प्ररेणा वृर्द्धका लार्ग एक पार्लका एक मर्हला 
स्वयंसेर्वका सम्मान कायिक्रम िथा कडा रोग लागेका मर्हला स्वास््य स्वयंसेर्वकालाई उपचारमा सहयोग 
गनि स्रोिको व्यवस्था र्मलाएको छु। 

10 28 

मर्हलामा देजखने प्रिनन ् स्वास््य समस्याहरू, अङ्ग खस्ने, पािेघरको मखुको सयान्त्सर, स्िन सयान्त्सर 
लगायिका अन्त्य नसने रोगहरूको पर्हचान अर्भयान सञ्चालन गररनेछ। र्वपन्न िथा गररब वगि र 
असहायहरूको स्वास््य उपचारको लार्ग उपचार कोर्को व्यवस्था र्मलाएको छु। 

11 29 

प्रदेश सरकारद्धारा र्नर्मिि एवम ्सञ्चार्लि कोशी कोर्भड अस्पिाललाई कोर्भडको पूणि रोकथाम र र्नयन्त्रण 
पश्चाि प्रादेजशक प्रसरु्ि िथा स्त्रीरोग अस्पिालको रूपमा रूपान्त्िरण गररनेछ।कोर्भड-१९ को रोकथाम, 

र्नयन्त्रण र उपचार गने र्सलर्सलामा र्नमािण भएका सबै स्वास््य संरचनाहरू, स्थानीय िहसँगको सहकायिमा 
र्नयर्मि संरक्षण र सम्भारको प्रबन्त्ि गने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

12 30 

स्वास््यका दृर्िकोणले संवेदनशील क्षेर, बालबार्लका मर्हला अपाङ्ग िथा मनोसामाजिक र्वमशि लगायिका 
र्वर्यमा स्थानीय िह, र्निी िथा गैरसरकारी क्षेरसँग सहकायि गररनेछ। िराईका जिल्लाहरूमा र्वर्ाल ु
सपिको टोकाइको उपचारका लार्ग सपिदंश सेवा सञ्चालन गररनेछ। 

13 39 

आमाको  गभि सरुजक्षि हुँदा एउटा यगु सरुजक्षि हनु्त्छ भन्ने नाराका साथ गभिविी, स्िनपान गराइरहेका 
आमा र पाँच वर्ि सम्मका जशशकुा लार्ग उन्नि पोर्ण यकु्त सामग्रीको र्विरणका लार्ग बहकु्षेरीय पोर्ण 
कायिक्रम ८ जिल्लामा सञ्चालन गने व्यव् स्था र्मलाएको छु। 

 

 

 

  



 

52 
 
 

अनसूुची-9 
 

 र्वर्भन्न कायिक्रमका सन्त्दभिमा जखजचएका िजस्वरहरू  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LAUNDRY MACHINE 

 Ilam Hospital 

Oxygen Plant 

 Ilam Hospital 

Dyalasis Department 

 Ilam Hospital 

Waste management building 

 Ilam Hospital 
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Oxygen Plant 

 Madan Bhandari Hospital and Trauma Centre 

निर्माण सम्पन्ि OPD हल 

 Madan Bhandari Hospital and Trauma Centre 
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Oxygen Plant 

 District Hospital Solukhumbu 
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जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्त्र िाप्लेिङुबाट सञ्चार्लि 
कायिक्रम  
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