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१. पररचय 
 
१.१ नगरपालिकाको एक झिक 

नेपािको लसिहा स्जलिा ि साववकका भवानीपुि, हनुमाननगि, फुिकाहाकट्ती, धनगढी, 

अयोध्यानगि, ि ववष्णुपुिकट्ती गा.वव.स. हरु समावेश गरि धनगढीमाई नगिपालिका स्िानीय तह 

पुनयसांिचना पश्चात तनमायण भएको नगिपालिका हो | यस नगिपालिकाको पुवयमा िहान नगिपालिका, 

पस्श्चममा गोिवजाि नगिपालिका, उ-तिमा उदयपुि स्जलिा, दक्षक्षणमा सुखखपुि  नगिपालिका ि 

िक्ष्मीपुि पतारि गाउँपालिकािे घेरिएको छ | १५९.५१ वगय कक.लम. क्षते्रफिमा फैलिएको यो 

नगिलिकाको सदिमुकाम वडा न.-९ मुसतनयया मा िहेको छ | एततहालसक, भौगोलिक, आधियक, 

सामास्जक, सांस्कृततक, स्स्तधििे यो नगिपालिका तनकै सम्भावना वोकेको छ |  प्राकृततक स्रोत एवां 

साधन पययतनका दृस्ष्तिे पतन उततकै सम्भाववत छ | 

   यो वस्तुस्स्ितत ववश्िेषण प्रततिदन तयाि गदाय तनम्न त्याांक तिा जानकािीहरु समावेश गरि 

िनाइएको छ | यी त्याांकहरु केस्न्िय त्याांक ववभाग िास्ष्िय जनगणना २०६८,  स्वास्ि व्यस्िापन 

सूचना प्रणािी, स्वास्ि सांस्िाहरुको सेवा िस्जस्तिहरु, सांस्िागत क्षमता ववकासको िेखाजोखा, 

स्वास्ि सांस्िाहरुमा गरिएको न्युनतम सेवा मापदण्डको िेखाजोखा तिा नगिपालिकािात प्राप्त 

जानकािी तिा त्याांकहरु िाई समािेश गरिएको छ | मुयय रूपमा यस प्रततिेदनमा तनम्न त्याांक 

तिा जानकािीहरु समावेस गरिएका छन ्|   

 वडा ि जात जातत अनुसाि जनसांययाको ववविण | 

 नगिपालिका अन्तगयत स्वास््य सेवा हदने सांस्िाहरुको ववविण | 

 नगिपालिका अन्तगयत स्िानीय स्वास््य सांस्िाहरुको भौततक पूवायधािको ववविण | 

 नगिपालिका अन्तगयत स्िानीय स्वास््य सांस्िाको जनशस्क्त ववविण | 
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 नगिपालिका अन्तगयत स्िानीय स्वास््य सांस्िाको सेवाहरुको ततन वषयको मुयय मुयय 

सूचकहरुको तुिनात्मक स्स्तधि | 

 नगिपालिका अन्तगयत स्िानीय स्वास््य सांस्िाको न्युनतम सेवा मापदण्डको आधािमा 

गुणस्तिीय सुधाि सम्वस्न्ध गरिएको स्वयां िेखाजोखाको प्राप्ताांक | 

 न्युनतम सेवा मापदण्डको आधािमा गुणस्तिीय सुधाि सम्वस्न्ध गरिएको स्वयां िेखाजोखामा 

देखखएका मुयय समस्याहरु | 

 सामास्जक िेखा परिक्षण प्रकक्रयामा औलयाइएका मुयय सवािहरु | 

 नगिपालिका लभत्र िहेका स्वास््य सांस्िामा काययित स्वास््य कमीहरुको नामाविी ववविण  

 नगिपालिकाको नक्सा | 

१.२ वस्तु स्स्ितत ववश्िेषण प्रततवेदनको उदेश्य 
 नगिपालिकाको जनसास्यखक, भौगोलिक, समास्जक तिा स्वास््य अवस्िाको ववश्िेषण गिी 

स्वास््य योजना तयाि गनयको िाधग अतत आिश्यक सुचनाहरु उपिब्ध गिाउनु | 

 नगिपालिका तिा वडाहरुमा िहेका जनसमुदायहरुको ववध्मान स्वास््य सेवाहरु िािे पहँुच, 

गुणस्तरिय सेवाहरुको उपयोगको स्स्ितत प-ता िगाई पहँुच तिा उपयोग कम भएका 

जनसमुदायमा सेवाहरुको वदृ्धध गनय ि योजना तिा कक्रयाकिाप तजुयमा गनय | 
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१.३ नगरपालिकाको नक्शा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यस नगिपालिकाको पुवयमा िहान नगिपालिका, पस्श्चममा गोिवजाि नगिपालिका, उ-तिमा उदयपुि 

स्जलिा, दक्षक्षणमा सुखखपुि  नगिपालिका ि िक्ष्मीपुि पतारि गाउँपालिकािे  घेरिएको छ | १५९.५१ 

वगय कक.लम. क्षेत्रफिमा फैलिएको यो नगिलिकाको सदिमुकाम वडा न.-९ मुसतनयया मा िहेको छ | 

यस नगिपालिकामा जम्मा चौधह (१४) वडाहरु मध्ये हाि वडा न.- क्रमश -१, ३, ५, ७, ९, १२ मा 
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स्वास््य चौकीहरु ि वडा न.-१४ मा सामुदातयक स्वास््य इकाई ि वडा न.-१३ मा शहिी स्वास््य 

केन्ि गरि जम्मा आठ वता वडाहरुमा मात्र स्वास््य सांस्िाहरु सन्चािनमा िहेका छन ्| 

 
२. स्वास््य क्षेत्रका प्रमुख नीततगत व्यवस्िा तिा योजना 

       स्िानीय वालसन्दाहरुको आधािभूत स्वास््य ि सिसफाई सेवा प्रदान गने काययमा 

धनगहिमाई नगिपालिकाको स्जम्मेवािी प्रमुख िही आएको ि सो को ब्यवस्िापनमा स्पष्त कानुनी 

ब्यवस्िा गरि काययसम्पादन गनय वाञ्छनीय भएकोिे “नेपािको सांववधान २०७२ को धािा २२१ 

अनुसाि सोही सांववधानको अनुसूची ८ को सूची नां. ९ ि १० का अधधकािहरुिाई कायायन्वयन गनय” 

तिा “स्िानीय सिकाि सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ वमोस्जम धनगहिमाई नगिसभािे 

धनगहिमाई नगिपालिकािे लमतत २०७५-असाि-१२ गते नगिपालिकाको स्वास््य तिा सिसफाई ऐन 

तजुयमा गिेको छ । यसै ऐन अनुसाि हाि यस धनगहिमाई नगिपालिकाका स्वास््य तिा सिसफाई 

सम्िस्न्धत कययक्रमहरु सञ्चािन हुांदै आएका छन ्। 

       धनगहिमाई नगिपालिकािे प्रत्येक वषय नीतत तिा काययक्रम ि वावषयक योजना तिा काययक्रम 

लयाई सो काययक्रम माफय त धनगहिमाई नगिपालिकाको समी  ववकास अी पांततका साि अगाडी 

िहढिहेको छ । २०७६/०७७ को िजेत तिा काययक्रमका काययक्रम तनधायरित समयमै आएको धियो भने 

जसमा समी  क्षेत्रिाई समेहतएको देखखन्छ भने नगिपालिकाको कुि (सांधधय, प्रादेलशक ि 

नगिपालिका श्रोत) िजेतको ३.९२ प्रततशत िजेत स्वास््य क्षेत्रका काययक्रमको िाधग छुट्याइएको छ 

।  

आ.व.२०७६/०७७ को स्वास््य नीतत तिा काययक्रम यि प्रकार रहेका छन ् 

 स्वास््य सेवामा गुणस्ति अलभवदृ्धध गदै सिै नागििालसमा समान पहँुच पुयायउने नीततिाई 

तनिन्तिता हदईनेछ ।  
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 सिै स्वस््य चौकीहरुमा तनिःशुलक औषधीको व्यवस्िा गरिएकोमा यसको मात्रािाई क्रमशिः 

िढाउँदै िधगने छ । 

 नगिपालिकािे लिएको No More Home Delivery नीततिाई तनिन्तिता हदईने छ । 

 यसका िाधग स्वास््य चौककमा तनयलमत स्वास््य जाँच गिाउने गभयवततका िाधग स्वास््य 

जाँच गिाउन आउदा १ क्यािेत अण्डा वा ५०० ी ाम तघउ प्रदान गरिने छ ।  

 महहिाहरुमा हुने पाठेघिको मुखको क्यान्सि जाँच गनयका िाधग Pab Test को सेवा उपिब्ध 

गिाईने छ ि  

 वडा नां ९ स्स्ित नयनपिु स्वास््य चौककमा एक्सिे, फामेलस तिा एम. बि.बि.एस. (MBBS 

Doctor) डक्तिको ब्यवस्िा गरि अस्पताि स्तिको सेवा प्रदान गरिने छ । 

 यसै आ.ि लभत्र ैस्वास््य चौकक नभएका वडा समेत गरि ९ वता वडाहरुमा सुबिधायुक्त स्वास््य 

चौकक भवनको तनमायण प्रािम्भ भई आगामी आ.ि िात सेवा प्रवाहको िािनी गरिने छ ।  

 स्वच्छ समाज स्िापना गनय स्वस्ि िनं सफा िहं, स्वास््य क्षेत्रमा आमुि सुधाि गिं भन्न े

नािािाई साकाि िनाउन सिसफाई सम्िस्न्ध कक्रयाकिापिाई अलभयानको रुपमा सांचािन गरिनेछ 

 नयनपुि स्वास््य चौककमा २४ घण्ता आकस्ष्मक सेवा तनिःशुलक सांचािनका िाधग व्यवस्िा 

लमिाईनेछ | 

 स्वास््य िीमा काययक्रमिाई नेपाि सिकािको घोषणा अनुसाि सिै जनतामा पु-याउन सचतेना 

वा जागिणका काययक्रम सञ्चािनमा लयाइनेछ । 

 सावयजतनक तनजी साझेदािीमा अस्पताि स्िापना ि सञ्चािन काययिाई प्रािलमकतामा िाखखनेछ 

 नगि क्षेत्रमा एक एम्िुिेन्सको व्यवस्िाका गरि २४ सै घण्ता सांचािन गरिनेछ ।  

 “हाम्रो व्यवहार स्वास्ि पररवार” भन्ने नािािाई सफि पानय आगामी आधियक िषय लभत्र सिै 

वडाहरुमा स्िास््य केन्ि स्िापना गरि सांचािनम लयाईनेछ ।  
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 शहहद परिवाि, घाइते तिा अपाङ्गता भएका ि बिपन्न परिवाििाई बिशषे सहुलियत सहहतको 

स्वास््य उपचािको ब्यिस्िा लमिाईनेछ ।  

 नेपाि िेडक्रस सोसाईती सांगको समन्वयमा नगि क्षेत्रमा एउता ब्िड िैंक स्िापना गनय पहि 

गरिने छ ।   

 महहिा, िाििलिका तिा जेष्ठ नागरिकको स्वास््य जाँचका िाधग स्वास््य लशबिि सांञ्चािन 

गरिनेछ ।  

 स्वास््यकमीहरुको क्षमता बिकासका काययक्रम सांञ्चािन गरिनेछ ।  

 स्वास््य सांस्िाहरुको भौततक पूवायधाि सुधाि गदै प्रबिधध मैबत्र िनाउदै िधगनेछ ।  

 स्वास््य क्षेत्रको सूचना त्याांकिाई केस्न्िय सूचना प्रणािी HMIS मा तनयलमत प्रववस्ष्त 

गिाउनका िाधग छुतै HMIS Desk स्िापना गरिनछे ।   

 स्वास््य स्वयां सेववकाहरुिाई प्रोत्साहनको िाधग काययक्षमतामा आधारित प्रोत्साहन प्रणािीको 

ब्यवस्िा गरिनेछ ।  

 नगि के्षत्र लभत्र भौततक पूवायधाि तनमायण गिी प्रयोगशािाको सुववधा सहहतको गुणस्तिीय स्वास््य 

सेवा हदईनेछ । सािै, सिै स्वास््य चौकीहरूमा क्रमशिः िधियङ् सेन्ति स्िापना गने नीतत 

अविम्िन गरिनेछ ।  

 सिै स्वास््य चौकी ि अस्पताििाई बििामी मैत्री िनाईनेछ ।  

 नगिपालिकाको वाडा नां. १० मा िहेको अधिुो प्राकृततक धचककत्सा भवनिाई आगामी आधिय िषय 

लभत्र पूणयता हदई सञ्चािन गरिनेछ ।  

 जुनसुकै प्रकािका क्यान्सि, मुतुको भलभफेन,े मगृौिा खिाि भएको बििामीिाई नेपाि सिकाििे 

उपिब्ध गिाउने औषधी उपचाि सहयोगका अततिीत नगििात यातायात खचय स्वरुप प्रतत बििामी 
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रु ५०००। (अक्षिेपी पाच हजाि रुपैया) एक पतकका िाधग उपिब्ध गिाउने नीततिाई तनिन्तिता 

हदइनेछ ।  

 नगि क्षेत्र लभत्र सांचािनमा िहेका तनजी अस्पताि तिा स्क्ितनकहरुको तनयमन तिा अनुगमनको 

प्रभावकािी ब्यवस्िा लमिाईनेछ । 

 चािु आधियक िषय लभत्र ैयस नगिपालिकामा िहुक्षेत्रीय पोषण काययक्रम सांचािन गरिनेछ ।  

 हाि सांचािनमा िहेको स्वास््य बिमा काययक्रमिाई ब्यापक िनाई सवयसाधािणको पहुच िढाईनेछ  

 अतत बिपन्न, अपाांग, दृहतबिहीन, जेष्ठ नागरिक हरुका िाधग लयि तेष्त सेवा तनशुलक उपिब्ध 
गिाईने छ । 

 
स्वास््य शाखाको िितय (स्वास््य तिा जनिंख्या मन्त्त्रािय) वावषयक काययक्रम आ.व. २०७६/०७७ 
लि..
न.     

िितय काययक्रमहरु  
वजेट रु .
हजारमा  

१ 
महीिा स्वास््य स्वयां सेववका काययक्रम (अधय वावषयक सलमक्षा ि  हदवस 
मनाउने) 

१२ 

२ 
आधािभूत  स्वास््य सेवा काययक्रमको िाधग औषधधको  पूवायनुमान,  
परिमाण तनधायिण तिा स्पेलशकफकेसन तयाि गनय  

५० 

३ औषधध िगायतका सामाी ीको ढुवानी तिा रिप्याककङ ि ववतिण समेत १०० 

४ वविामीको िाधग ओ.वप.डड.हतकत (कावयन कपी सहहतको) छपाई  १०० 

५ 
न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायायन्वयनका िाधग आवश्यक  औजाि उपकिण 
तिा स्वास््य समाी ी खरिद, ममयत तिा व्यवस्िापन  

२०० 

६ 

आधािभूत तिा आकस्स्मक सेवाको सुतनश्चततका िाधग औषधीको आपूतत य ि 
उपयोग, सम्वस्न्ध काययक्रमहरुको अनुगमन तिा मूलयाङकन (अनुगमन  
मुलयाङ्कन तिा काययक्रम कायायन्वयन  ्रममण खचय) 

१०० 
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७ 

आधािभूत तिा आकस्स्मक सेवा स्वास््य चौकीि प्रा. स्वा. के. ि प्रािलमक 
अस्पतािको न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुगमन सम्वस्न्ध अलभमुखखकिण 
काययक्रम 

१०० 

८ 

औषधधको समुधचत प्रयोग प्रवधयनको िाधग सािी समुह लशक्षा काययकम 
(Peer group discussion) तिा आधािभूत स्वास््य सेवा सम्वस्न्ध 
स्तिीय उपचाि पद्धधतत अलभमुखखकिण तिा सलमक्षा काययक्रम  

१२५ 

९ आधािभूत स्वास््य सेवा काययक्रमको िाधग आवश्यक औषधध खरिद  २००० 

१० 
बिद्यािय स्वास््य लशक्षा, आमा समूह तिा स्िानीय तहमा स्वास््यका 
िाधग सामास्जक व्यवहाि परिवतयन प्रवध्दयन अलभयान 

१२५ 

११ 

स्िानीय तहका स्वास््य सांस्िाहरुको मालसक, चौमालसक सलमक्षा, सूचना 
सांकिन, गुणस्ति सुधाि साि ैववधतुतय प्रततवेदनका िाधग इन्तिनेत सेवा 
समशुि भुक्तानी समेत 

१४५ 

१२ तनयलमत उपचाि पुिा गने बििालमिाइ यातायात खचय ४ 

१३ कुष्ठिोग पत्ता िगाउन चमयिोग लसववि २०० 

१४ ववश्व कुष्ठिोग हदवस तिा अपाांगता हदवसको उपिक्ष्यमा काययक्रम १५ 

१५ कुष्ठिोगका बििामीका परिवाि तिा तछमेककको सम्पकय  परिक्षण १० 

१६ 

कािाजाि माहामािी हुने क्षेत्रमा बिषाहद छकय ने खचय, कािाजाि िोगीहरुिाई 
उपचािका िाधग अस्पताि सम्म आउने यातायात खचय अनुदान (प्रतत केस 
रू १००००, कािाजाि वविामीहरुको ववलभन्न परिक्षण गने ९प्रतत केस रू. 
५००० सम्म) 

२०० 

१७ 
औिो तनयन्त्रण काययक्रमको अनुगमन एवम ्मूलयाङ्कन, औिो माहामािी 
हुने औिो ी सीत क्षेत्रको छनौत गिी बिषाहद छकय ने (िेस्पोन्सीभ स्प्रेइङ 

२० 



11 
 

समेत) ववश्व औिो तनयन्त्रण हदवस मनाउने तिा औिो तनयन्त्रणका िाधग 
िहुतनकाय अन्तिकक्रया 

१८ 
महामािी तिा प्रकोपजन्य िोगहरुको अिस्िामा RRT/CRRT परिचािन 
गने,  चौमालशक रिभ्यु तिा अलभमुखीकिण गने 

६० 

१९ 

मानलसक स्वास््य सम्िन्धी महत्वपूणय हदवस मनाउने (आत्महत्या िोकिाम 
हदवस, मानलसक स्वास््य हदवस, अलजाईमि हदवस) मानलसक स्वास््य 
समस्यािात प्रभाववत ब्यस्क्तका परिवािका सदस्यहरु (स्याहािकतायहरु) का 
िागी क्षमता अलभबिधी काययक्रम 

१९ 

२० 

नसने िोग सम्िस्न्ध काययक्रम ९अलभमुखखकिण, नसने िोग तिा मानलसक 
स्वास््यसम्िस्न्ध सचतेना काययक्रम (  Hypertension, Diabetes,, 
COPD, Cancer Day) 

७० 

२१ 

िेबिज, सपयदांश आहदको जनचतेना सम्िस्न्ध प्रचाि प्रसाि तिा हदवस 
मनाउने पशु पांक्षी आदीिात हुने ईन्फुएन्जा, िडय फ्ि,ु ए यम आि 
लसस्ष्तसकोलसस, तक्सोप्िाज्मोलसस आदी ववलभन्न सरुवािोग सम्िस्न्ध 
िोकिाम ि सचतेना काययक्रम 

२० 

२२ खोप केन्ि तनमाणय ३८६ 

२३ तनयलमत तिा पुणय खोप हदगोपना ि खोप ढुवानी ४०९ 

२४ िोता खोप सुरुवात २० 

२५ दानुिा रुवेिा खोप अलभयान ७५ 

२६ पोषण काययक्रम (नेपाि सिकाि) ५३५ 
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२७ 

मात ृतिा नवलशशु काययक्रम अन्तगयत आमा सुिक्षा, ANC, न्यानो झोिा, 
Vitamine KMagnesium Sulphate Calcium Gluconate ि तनशुलक 
गभयपतन काययक्रम 

१७३५ 

२७ मात ृतिा नवलशशु काययक्रम अनुगमन तिा सुपरिवेक्षण १० 

२८ मात ृतिा नवलशशु काययक्रम १६० 

२९ परिवाि योजन तिा प्रजनन स्वास््य काययक्रम ४८९ 

३० मात ृतिा नवलशशु काययक्रमका िाधग व्यस्क्त किाि २६६ 

३१ 
परिवाि योजन तिा प्रजनन स्वास््य काययक्रमका िाधग औजाििउपकिण 
खरिद 

२७ 

३२ 

काययक्रमको तनयलमत अनुगमन तिा मुलयाांकन गरि काययक्रमको 
गुणस्तिीयता सुतनस्स्चत गने, स्ििगत अनुलशक्षण गरि स्वास््यकलमयहरूको 
क्षमता अलभवसृ्ध्द,  क्षयिोगका बििामीको उपचािको नततजको कोहतय 
ववश्िेषण तिा काययक्रमको चौमालसक सलमक्षा 

७५ 

३३ 

स्वास््य सांस्िािात ताढा िहेका िस्ती तिा स्वास््य सेवामा पहूच कम 
भएका, कािागाि, गुम्िा, स्कुि, िधृाश्रम,उद्योग भएको क्षेत्र, शहिी 
घनािस्ती,  िगायत अन्य क्षयिोगका जोखखमयुक्त जनसांययामा 
माइक्रोस्कोवपक क्याम्प िगायतका अन्य सकृय क्षयिोग खोजपडताि 
काययक्रम 

४८ 

३४ 

उपचाि केन्िहरुमा आकस्स्मक अवस्िामा औसधध एवां लयाि सामाी ी ढुवानी, 
काययक्रमका िाधग आवश्यक स्तेशनिी तिा फमय फिमेत फोतोकपी, बििामीको 
व्यस्क्तगत ववविण ई.हत.बि िस्जस्तिमा अध्यावधधक,  समुदाय  परिचािन 
गरि क्षयिोग वविामी तनदानका िाधग प्रेषण तिा उपचाि, ववश्व क्ष 

४५ 
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३५ 

स्िानीय तहका स्वास््य चौकी,प्रा स्वा के ि अस्पतािहरुमा काययित  
कमयचािीहरुको तिव महगी भत्ता स्िानीय भत्ता पोषाक िगायत अन्य 
प्रशासनीक खचय समेत 

१६७०० 

जम्मा २४६५५ 

स्रोत:- अिय मन्त्रािय, वावषयक वजेत तिा काययक्रम, आ.व. २०७६/०७७ 

 
स्वास््य शाखाको तनशतय (नगरपालिकावाट ववतनयोस्जत) वावषयक काययक्रम आ.व. २०७६/०७७  

लि..
न.     

 तनशतय काययक्रमहरु  
वजेट रु .
हजारमा  

१ एम्वुिेन्स सन्चािन तिा ममयत सम्भाि २५० 

२ नयनपुि अस्पतािको िाधग धचककत्सक तनयुस्क्त )किाि सेवा(  ७२० 

३ मसिन्द तिा कायायिय सामी ी  २०० 

४ नयनपुि अस्पतािको िाधग िप जनशस्क्त व्यस्िापन )किाि सेवा(  ९२५ 

५ न्युनतम सेवा मापदण्ड फ्िोअप  ५० 

७ 
ववलभन्न िोगहरु सम्वस्न्ध /समस्याहरु वािे स्वास््य कमीहरुको क्षमता 
ववकास काययक्रम (Onsite coaching, Refreshers/Training)  

२०० 

८ महहिा स्वास््य स्वयां सेववकाको वावषयक सलमक्षा  १५० 

१० जनप्रतततनधध सहहतको स्वास््य कमीहरुको वावषयक सलमक्षा वैठक  १० 

१२ औषधध तिा अन्य समान ढुवानी  ५० 

१३ ककशोिी तिा आमाहरुिाई सांस्िा वात तनशुलक स्यानतेिी प्याड ववतिण  ७५ 

१४ नयनपुि अस्पताि सन्चािन तिा व्यस्िापन  ७५० 
१५ प्रयोगशािा को िाधग आवश्यक सामी ी खरिद  १४५० 

१६ पोषण सप्ताह तिा स्कुिमा जुकाको औषधध ववतिण  २० 
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१८ वाधििंग सेन्तिको िाधग अपुि औजाि उपकिण खरिद  २०० 

१९ 

ववपन्न नागरिकहरुिाई कडा ८ िोगको )मुतु , क्यान्सि, मगृौिा, 
पाककय न्सांस,अलजाइमसय, हेड इन्जुिी, स्पाइनि इन्जुिी, ि लसकिसेि सेि 
एतनलमया  (उपचािको िाधग नेपाि सिकाििे  प्रदान गिेको सहुलियतका 
अतरिक्त नगिपालिकावात यातायात खचय स्वरूप प्रतत वविामी रु ५००० एक 
पतक व्यस्िापन   

२०० 

२० ववलभन्न स्िानहरुमा स्वास््य सांदेशमुिक होडड ांग वोडय २४० 

२२ 
ववलभन्न सेवा तिा िोगहरुको सुचीहरु, स्वास््य लशक्षा, सूचना, पिामशय तिा 
सांचाि को सामी ीहरु  /फ्िेक्सहरु तनमायण , त्यािी, छपाई, खरिद तिा 
व्यस्िापन 

५० 

२३ ववलभन्न ववशषेज्ञ सहहतको तनशुलक एकककृत स्वास््य लशववि  ५०० 
२४ महहिा स्वास््य स्वयां सेववकाको समानजनक ववदाई ६० 
२५ महहिा स्वास््य स्वयां सेववकाको प्रोत्साहन भत्ता  ५४० 

२६ िेडडयो माफय त स्वास््य सम्वस्न्ध जनचतेना मुिक सांदेश प्रसािण  २० 

२७ 
शुभकामना काययक्रम माफय त ववपन्न, पछाडी पिेका तिा सेवा लिन छुतेका 
िाइ सेवामा लयाउन तिा तनगिानी गनय  सांस्िामा सांचाि सेवा व्यस्िापन  )

स्वास््य सांस्िाको नाममा मोिाइि ि लसम काडय तिा रिचाजय  व्यवस्िापन ( 
१०० 

२८ सांक्रमण तनयन्त्रण ि फोहोि मैिा सम्वस्न्ध सामी ीहरु व्यवस्िापन  १५० 

२९ 
कमयचािी तिा सांस्िा िाई उत्पेिणा हदने काययक़महरु )पुिस्काि , काययक्षमता 
पहहचान आहद )  

५० 

३० 
No More Home Delivery काययक्रम अन्तगयत स्वास््य सांस्िामा सुत्केिी 
गिाए वापत पोवषिोको िाधग आमािाई आधध KG घ्यु, एक क्यािेक अन्डा 
ि ५ प्याकेत प्याड, वच्चाको िाधग झुि सहहतको प्याकेज ववतिण काययक्रम   

२०० 

३२ ववववध खचय  १०० 
३३ तन :शुलक  ववतिण गरिने औषधध खरिद  ८०० 
३४ एम्वुिेन्स खरिद  १२०० 
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३५ 
नयनपुि अस्पतािको िाधग ठुिा औजाि उपकिण खरिद )३०० MA X-ray 
CR सहहत आहद (...... 

२१५० 

३६ नयनपुि अस्पतािको िाधग साना औजाि उपकिण खरिद २०० 

३७ 
न्युनतम सेवा मापदण्ड तनदेलशकाअनुसूचीहरु अनुसाि औजाि, उपकिण, 
फतनयचि तिा साधनहरुको  खरिद तिा व्यस्िापन 

८५० 

३८ पालिका स्तिीय स्वास््य सलमततको त्रमैालशक तनयलमत वैठक व्यस्िापन  २० 

३९  
ककशोि ककशोिीिाई िक्षक्षत गरि प्रजन्न स्वास््य सम्वस्न्ध ववधािय /
समुदाय स्तिीय चतेना मुिक काययक्रम तिा स्वास््य लशक्षा प्रवधयन 
अलभयान काययक्रमको िाधग  

२० 

 जम्मा  
  

१२५०० 

स्रोत:-धनगिी नगिपालिका,स्वास््य नीतत तिा काययक्रम ि वावषयक स्वास््य योजना आ.व.२०७६/०७७ 
 
३. जनिांस्ख्यक स्स्ितत 
३.१ वडा अनुिार जनिंख्याको वववरण 

वाड न. महहिा पुरुष जम्मा जम्मा घरधरुी िंख्या   
१ १३८० १२९३ २६७३ ५१२ 
२ १४९१ १३३३ २८२४ ५८० 
३ २२०४ २१९७ ४४०१ ७७५ 
४ १३४१ १३६५ २७०६ ४४२ 
५ १७८३ १६८९ ४३७२ ५८५ 
६ १५०६ १४३१ २९३७ ५५४ 
७ १५६१ १६०४ ३१६५ ५८३ 
८ १५३० १५३४ ३०६४ ५९३ 
९ १३७५ १३३० २७०५ ५४६ 
१० १७७४ १८३२ ३६०६ ६२६ 
११ २२३७ २१०५ ४३४२ ७७६ 
१२ २२९७ २२७९ ४५७६ ८७७ 
१३ १९०९ १९२६ ३८३५ ७४० 
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१४ १६३१ १५१२ ३१४३ ५६८ 
जम्मा २४०१९ २३४३० ४७४४९ ८७५७ 

स्रोत:- केस्न्िय त्याांक ववभाग, िास्ष्िय जनगणना २०६८ 
िास्ष्िय जनगणना २०६८ अनुसाि यस नगिपालिकाको चौधह (१४) वडाहरुको कुि जनसांयया ४७४४९ 

िहेको छ कुि जनसांयया  मध्ये महहिा २४०१९ ि पुरुस २३४३० िहेको छ | वडागत रुपमा हेदाय वडा 

न : १२ मा  सिैभन्दा धेिै कुि ४५७६ जनसांयया ि सिैभन्दा कम जनसांयया वडा न: १ मा कुि 

२६७३ जना को सांयया मा िसोिास गिेको पाइन्छ | 

३.२ नगरपालिकाको जातजाती अनुिारको वववरण  

लि.न. जातजातत जनिंख्या प्रततशत 
१ क्षेबत्र १२२६ २.५८ 
२ िाह्मण ९६२ २.०३ 
३ मगि २३५१ ४.९५ 
४ िारु ३५९२ ७.५७ 
५ तामाांग २४२८ ५.१२ 
६ नेवाि ५५२ १.१६ 
७ मुस्स्िम ६८३ १.४४ 
८ कालम ५११ १.०८ 
९ यादव ७५०९ १५.८३ 
१० िाई ५६३ १.१९ 
११ दमाई/धोिी ३१४ ०.६६ 
१२ लिम्वु १३९ ०.२९ 
१३ ठकुिी ५०५ ०.०६ 
१४ साककय  १०८ ०.२३ 
१५ तेलि २२८५ ४.८२ 
१६ चमाि/हरिजन/िाम २७६८ ५.८३ 
१७ कोइिी/कुसवाहा ७०६६ १४.८९ 
१८ कुमी १८ ०.०४ 
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१९ सन्यासी/दसनामी ७८ ०.१६ 
२० धानुक ६०१ १.२७ 
२१ मुसहि ३०१७ ६.३६ 
२२ दशुाध/पासवान  ७६७ १.६२ 
२३ सोनाि ३४९ ०.७४ 
२४ केवत  ४५७ ०.९६ 
२५ िाह्मण तेिी १०५ ०.२२ 
२६ कठवातनयन २८१ ०.५९ 
२७ धततय/भुजेि ९६ ०.२० 
२८ मिाह ५३१ १.१२ 
२९ किवाि ९३ ०.२० 
३० कुमाि २१० ०.४४ 
३१ हजाम/ठाकुि ५०७ १.०७ 
३२ िाजिांसी १९ ०.०४ 
३३ सुनुवाि ४८ ०.१० 
३४ सुडी २९५ ०.६२ 
३५ िोहाि ६४ ०.१३ 
३६ तत्मा/तत्वा  ४२० ०.८९ 
३७ खत्वे १२०७ २.५४ 
३८ धोिी २८६ ०.६० 
३९ माखझ ५२१ १.१० 
४० दनुवाि ५२७ १.११ 
४१ हिुवाई ४२४ ०.८९ 
४२ िाजपुत २०० ०.४२ 
४३ काइस्ि १५९ ०.३४ 
४४ िाँड े २५९ ०.५५ 
४५ िन्ति/सिदाि ३१ ०.७७ 
४६ ििई ६१० १.२९ 
४७ गडिेी/भेधाि १३७ ०.२९ 
४८ मािी ३० ०.०६ 
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४९ डोम १०३ ०.२२ 
५० धतुनया ४२ ०.०९ 
५१ चामलिांग १२ ०.०३ 
५२ अमात १२३ ०.२६ 
५३ अन्य ४६ ०.१० 
५४ तिाई अन्य ११६८ २.४६ 
५५ जातजतत नखिेुको  ४६ ०.१० 

जम्मा ४७४४९ १००.०० 
स्रोत:- केस्न्िय त्याांक ववभाग, िास्ष्िय जनगणना २०६८ 
माधि तालिकामा उलिेखखत त्याांक केस्न्िय त्याांक ववभागवात प्रकालशत िास्ष्िय गणना २०६८ 

अनुसाि यस नगिपालिकामा सवै भन्दा धेिै १५.८३ प्रततशत यादव ि सवै भन्दा कम ०.०३ प्रततशत 

चामलिांग जातत को वसोवास िहेको छ | 

३.३ नगरपालिकाको उमेर िमुह अनुिार जनिंख्याको वववरण 

उमेर िमुह महहिा पुरुष जम्मा 

कुि जनसांयया २४०१९ २३४३० ४७४४९ 
०-४ वषय  २३२०  २३८१ ४७०१ 
५-९ वषय ३०२५  ३०७८ ६१०३ 
१०-१४ वषय ३१४९  ३२१६ ६३६५ 
१५-१९ वषय २३९२  २५६१ ४९५३ 
२०-२४ वषय  २०४३  १८५० ३८९३ 
२५-२९ वषय  २०००  १५७१ ३५७१ 
३०-३४ वषय  १८०५  १३६८ ३१७३ 
३५-३९ वषय  १६२७  १४७५ ३१०२ 
४०-४४ वषय  १३२०  १२३९ २५५९ 
४५-४९ वषय  १०४४  ११४५ २१८९ 
५०-५४ वषय  ८३६  ८८७ १७२३ 
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५५-५९ वषय  ७७९  ८०९ १५८८ 
६०-६४ वषय  ७२०  ७७९ १४९९ 
६५-६९  ४१४  ४७७ ८८० 
७०-७४ २७९ ३२९ ६०८ 
७५ भन्दा माधि  २६६ २७६ ५४२ 
स्रोत:- केस्न्िय त्याांक ववभाग, िास्ष्िय जनगणना २०६८ 
माधि तालिकामा उलिेखखत त्याांक केस्न्िय त्याांक ववभागवात प्रकालशत िास्ष्िय गणना २०६८ 

अनुसाि यस नगिपालिकामा सवै भन्दा धेिै १० देखख १४ वषय उमेि समुह का ६३६५ जना मध्ये 

महहिा ३१४९ जना ि पुरुष २३१६ जना िहेको छ ि सवै भन्दा कम उमेि समुह का ७० वषय भन्दा 

माधिका ५४२ मध्ये महहिा २६६ जना ि पुरुष २७६ जना उमेि समुह अनुसाि वसोवास िहेको छ | 

 

३.४ नगरपालिकाको स्वास््य काययक्रम िम्वन्त्धी िक्षक्षत जनिंख्याको वववरण 
िक्षक्षत िमुह  महहिा  पुरुष जम्मा 
कुि जनसांयया  NA NA ५२६७३ 

१ वषय मुतनको वािवालिकाहरुको सांयया  NA NA १११८ 

५ वषय मुतनको वािवालिकाहरुको सांयया NA NA ४८२१ 

०-२३ महहना सम्मका वािवालिकाहरुको सांयया NA NA २०४८ 

अनुमातनत जीववत जन्मको सांयया  NA NA ११५३ 

अनुमातनत गभयवती महहिाहरुको सांयया NA  १३६० 

१५-४९ वषय का वववाहहत महहिाहरुको सांयया  NA  ११८९७ 

१०-१९ वषय का ककशोिककशोिीहरुको सांयया NA NA १०७९२ 

स्रोत:-स्वा.तिा जन.मन्त्रािय, स्वा.सेवा ववभाग, स्वास््य काययक्रमका िक्षक्षत जनसांयया २०७६/०७७ 
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स्वास््य तिा जनसांयया मन्त्रािय, स्वास््य सेवा ववभाग, व्यवस्िापन महाशाखावात यस 

नगिपालिकाको आ.व. २०७६/०७७ को िाधग उपिव्ध गिाएको स्वास््य काययक्रमका जम्मा ५२६७३ 

िक्षक्षत जनसांयया मध्ये १ वषय मुतनको १११८, ५ वषय मुतनको ४८२१, ०-२३ महहना सम्मको २०४८, 

वािवालिकाहरु ि अनुमातनत जीववत जन्म ११५३, अनुमातनत गभयवती महहिा १३६० ि १५-४९ वषयका 

वववाहहत महहिा हरुको सांयया ११८९७ ि १०-१९ वषय का ककशोिककशोिीहरुको सांयया १०७९२ िहेको छ    

४. स्वास््य िंस्िा िम्वस्न्त्ध िचुकहरु 

४.१ स्वास््य िंस्िाहरुको वववरण  

क्र.
ि. 

िंस्िाको प्रकार िंख्या/ नाम  स्िान/वडा न. कैफि
यत 

१ प्रािलमक अस्पताि १-वता  नयनपुि अस्पताि धनगिीमाई.न.पा.-९ मुसतनयया   

२ प्रािलमक स्वास््य केन्ि छैन छैन  

३ स्वास््य चौकी ५-वता, फुलकाहाकट्ती, 
अयोध्यानगि, भवानीपुि, 
हनुमाननगि, 
ववष्णुपुिकट्ती 

ध.न.पा. फुलकाहाकट्ती-५, 
अयोध्यानगि-७, भवानीपिु-२, 
हनुमाननगि-३, ववष्णुपुिकट्ती-
१२ 

 

४ शहिी स्वस््य केन्ि  १-वता धनगिीमाई न.पा., वडा -१३   

५ समुदातयक स्वास््य 
केन्ि 

१-वता धनगिीमाई न.पा., वडा -१४  

६ प्रशुती केन्ि भएको 
स्वास््य सांस्िा 

२-वता, नयनपुि अस्पताि 
ि ववष्णुपुिकट्ती वाधििंग 
सेन्ति 

धनगिीमाई न.पा.,-९ मुसतनयया 
ि ववष्णुपुिकट्ती-१२ 
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७ अलिासाउण्ड सेवा भएका 
सांस्िा 

१- वता नयनपुि अस्पताि-१२   

८ गाउँ घि स्क्ितनक १३ वता  वडाहरु मा   

९ खोप स्क्ितनक ३७-वता वडाहरु मा  

१० ककशोि ककशोिी मैत्री 
सेवा भएका सांस्िा  

८-वता, नयनपुि अस्पताि 
, फुलकाहाकट्ती, 
अयोध्यानगि, भवानीपुि, 
हनुमाननगि, 
ववष्णुपुिकट्ती स्वास््य 
चौकीहरुमा 

धनगिीमाई न.पा.नयनपुि-९ 
फुलकाहाकट्ती-५, 
अयोध्यानगि-७, भवानीपिु-२, 
हनुमाननगि-३, ववष्णुपुिकट्ती-
१२ 

 

११ BEOC (आधािभूत) 
उपिव्ध स्वस््य सांस्िा 

२-वता, नयनपुि अस्पताि 
ि ववष्णुपुिकट्ती वाधििंग 
सेन्ति 

धनगिीमाई  न.पा.,-९ 
मुसतनयया ि ववष्णुपुिकट्ती-१२ 

 

१२ CEONC (अप्रेशन सेवा) 
उपिव्ध स्वास््य सांस्िा 

छैन छैन  

१३ सुिक्षक्षत गभयपतन सेवा 
भएका सांस्िा  

१-वता, नयनपुि अस्पताि धनगिीमाई  न.पा.,-९ 
मुसतनयया 

 

१४ आयुवेहदक औषधायि/ 
स्क्ितनक 

छैन छैन  

१५ प्रयोगशािा भएका सांस्िा  २-वता, नयनपुि अस्पताि 
ि ववष्णुपुिकट्ती स्वा. 
चौकी 

धनगिीमाई न.पा.,-९ मुसतनयया 
ि ववष्णुपुिकट्ती-१२ 
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१६ परिवाि तनयोजनका ५ 
ववधध (कन्डम, वपलस, 
डडपो आई.यु.लस.डी. 
इम्प्िानत) उपिव्ध 
स्वास््य सांस्िा 

२-वता, नयनपुि अस्पताि 
ि ववष्णुपुिकट्ती स्वा. 
चौकी 

धनगिीमाई  न.पा.,-९ 
मुसतनयया ि ववष्णुपुिकट्ती-१२ 

 

१७ परिवाि तनयोजनका ३ 
ववधध (कन्डम, वपलस, 
डडपो) उपिव्ध स्वास््य 
सांस्िा 

८-वता, नयनपुि  
फुलकाहाकट्ती, 
अयोध्यानगि, भवानीपुि, 
हनुमाननगि, 
ववष्णुपुिकट्ती 

ध.न.पा. नयनपुि-९  
फुलकाहाकट्ती-५, 
अयोध्यानगि-७, भवानीपिु-२, 
हनुमाननगि-३, ववष्णुपुिकट्ती-
१२ 

 

१८ एक्सिे सेवा भएका 
सांस्िा  

छैन छैन  

१९ क्षयिोग उपचाि केन्ि  ५-वता, फुलकाहाकट्ती, 
अयोध्यानगि, भवानीपुि, 
हनुमाननगि, 
ववष्णुपुिकट्ती 

ध.न.पा. फुलकाहाकट्ती-५, 
अयोध्यानगि-७, भवानीपिु-२, 
हनुमाननगि-३, ववष्णुपुिकट्ती-
१२ 

 

२० महहिा स्वास््य 
स्वय.सेववका सांयया 

५४ वता प्रत्येक वडाहरुमा   

२१ सिकािी स्वास््य सांस्िा 
नभएका वडा सांयया  

६ वात वडा न. १,४.६.८,१०,११ मा   

२२ प्राकृततक धचककत्शािय  छैन छैन  

२३ नस्जकको िेफिि 
अस्पतािको नाम  

िहान अस्पताि ि लसिहा 
अस्पताि 

-  

 तनस्ज िंस्िाहरु 

२४ ववलशस्स्क्रत अस्पताि आ.के.मेडीलसहत अस्पताि धनगिीमाई न.पा.-९  
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२५ जनिि 
अस्पताि/मेडडकि किेज  

छैन छैन  

२६ पोलिस्क्ितनक  ६ वता -  
२७ स्क्ितनक (जम्मा) छैन छैन  

२८ डने्ति स्क्ितनक १ वता छैन  
२९ आँखा स्क्ितनक  छैन छैन  
३० आयुवेद स्क्ितनक  छैन छैन  

३१ प्रयोगशािा  ७ वता -  

३२ औषधध पसि ११ वता -  

स्रोत :- स्वास््य तिा सामास्जक ववकास शाखा, धनगिीमाई नगिपालिका, आ.व. २०७६/०७७  

धनगहिमाइ नगिपालिका लभत्र जनसमुदायिाई गुणस्तिीय स्वास््य सेवा प्रदान गनय १४ वता वडा 

मध्ये एउता वडा मा प्रािलमक अस्पताि (वडा न.९ मा नयनपुि अस्पताि) ५ वता वडाहरुमा 

स्वास््य चौकीहरु (वडा न.- फुलकाहाकट्ती-५, अयोध्यानगि-७, भवानीपुि-२, हनुमाननगि-३, 

ववष्णुपुिकट्ती-१२,  स्वास््य चौकीहरु) ि वडा न.- १३ मा शहिी स्वस््य केन्ि, वडा न.-१४ मा 

समुदातयक स्वास््य केन्ि गरि जम्मा आठ वडाहरुमा नगिपालिका स्तिवात सिकािी स्वास््य 

सांस्िाहरु सन्चािनमा िहेका छन ्| सुिक्षक्षत माततृ्व काययक्रम अन्तगयत वाधििंग सेन्ति माफय त सुत्केिी 

सेवा २ वता स्वास््य सांस्िाहरु ( वडा न.-९ नयनपुि अस्पताि ि वडा न.- १२ ववष्णुपुिकट्ती 

स्वास््य चौकी) मा ि सुिक्षक्षत गभयपतन सेवा  वडा न.-९ मा िहेको नयनपिु अस्पतािमा सन्चािन 

िहेको छ | अलिासाउण्ड सेवा गभयवती तिा सुत्केिी आमाहरुिाई िक्षक्षत गरि ववशषे सहुलियत 

सहहत वडा न.-९ मा िहेको नयनपुि अस्पतािमा सन्चािनमा िहेको छ | स्वास््य सांस्िावात ताढा 

िहेको तोि तिा वस्तीहरुमा स्वास््य सेवाको पहँुच जनसमुदायको घि आँगनमा सस्जिै पुगोस 

भनेि यस नगिपालिकाको प्रत्येक वाडहरुको ववलभन्न तोिहरुमा मालसक रुपमा फिक फिक समय 
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ि लमततमा गाउँ घि स्क्ितनकहरु तिा खोप स्क्ितनकहरु सन्चािनमा िहेका छ | सोहह अनुरुप यस 

नगिपालिकामा जम्मा १३ वता गाउँ घि स्क्ितनकहरु ि ३७ वता खोप स्क्ितनकहरु मालसक रुपमा 

सांचािन भइिहेका छन ्| यस नगिपालिकाको आठ वता स्वास््य सांस्िाहरुमा (नयनपुि अस्पताि, 

फुलकाहाकट्ती, अयोध्यानगि, भवानीपुि, हनुमाननगि, ववष्णुपुिकट्ती स्वास््य चौकीहरुमा) ककशोि 

ककशोिी मैत्री सेवाको व्यस्िा गरिएको छ | यसै गरि प्रोयोगशािा/ लयाव सेवा वाड न.- ९ मा 

नयनपुि अस्पताि ि वडा न.- १२ मा ववष्णुपुि स्वास््य चौकीमा प्रोयोगशािा/ लयाव सेवा 

सन्चािनमा िहेका छन ्| परिवाि तनयोजनका ५ ववधध/सेवा (कन्डम, वपलस, डडपो आई.यु.लस.डी. 

इम्प्िानत) उपिव्ध स्वास््य सांस्िाहरु नयनपुि अस्पताि-९ ि ववष्णुपुिकट्ती स्वा. चौकी-१२ मा 

ि परिवाि तनयोजनका ३ ववधध/सेवा (कन्डम, वपलस, डडपो) उपिव्ध स्वास््य सांस्िाहरु नयनपुि 

अस्पताि-९  फुलकाहाकट्ती-५, अयोध्यानगि-७, भवानीपुि-२, हनुमाननगि-३, ववष्णुपुिकट्ती-१२ 

स्वास््य चौकीहरु ि शहिी स्वस््य केन्ि-१३ ि समुदातयक स्वास््य केन्ि-१४ जस्ता तनम्न सांस्िाहरु 

िहेका छन ्| समुदाय स्तिमा स्वास््य सेवा सम्वस्न्ध जनचतेना मुिक काययक्रम तिा प्रचाि प्रसाि 

गनय यस नगिपालिका मा कुि ५४ महहिा स्वास््य स्वय.सेववका िहेको छन | यस नगिपालिका 

लभत्रमा भएको सवै स्वास््य सांस्िािाई क्षयिोग उपचाि केन्ि तोककएको छ |  
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४.२ स्वास््य िंस्िाहरुको भौततक पूवायधारको वववरण 
 
क्र.
ि. 

स्वास््य 
िंस्िाको नाम  

जग्गाको 
स्वालमत्व  

आि्
नै 
भवन  

कोठा
को 
िंख्या 
प्रयाप ्
त  

प्रशुतत 
केन्त्र 
भए 
कोठाको 
िंख्या  

कमयचारी 
आवािको 
व्यस्िा  

तारवार 
तिा 
पखायि
को 
व्यस्िा 

खानेपा
तनको 
व्यस्िा  

२४ 
घण्टा 
ववधतु/
िौयय 
उजायको 
व्यस्िा  

िोहर 
व्यस्िा
पन 

िेवा 
ग्राहीका 
िागग 
शौचाि
य  

शौचाि
यमा 
पानीको 
व्यस्िा  

एम्वुिे
न्त्ि 
जाने 
वाटोको 
िुववधा  

१. नयनपुि 
अस्पताि 

छ छ ७ वता  
छैन 

२ वता, 
छ 

छ 
(प्रयाप्त 
नभएको) 

पखायि
को 

भएको 

छ छ छ छ छ छ 

२ फुलकाहाकट्ती 
स्वास््य चौकी 

छैन छैन छैन छैन छैन छ छ छ छ छ छैन छ 

३ अयोध्यानगि 
स्वास््य चौकी 

छैन छैन छैन छैन छैन छ छ छ छ छ छैन छ 

४ भवानीपुि 
स्वास््य चौकी 

छैन छैन छैन छैन छैन छ छ छ छ छ छैन छ 

५ हनुमाननगि 
स्वास््य चौकी 

छैन छैन छैन छैन छैन छ छ छ छ छ छैन छ 
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६ ववष्णुपुिकट्ती 
स्वास््य चौकी 

छ छ ७ वता  
छैन 

१ वता, 
छ 

छ पखायि
को 

भएको 

छ छ छ छ छ छ 

७ सामुदातयक 
स्वास््य इकाई  

छैन छैन छैन छैन छैन छ छ छ छ छ छैन छ 

८ शहिी स्वास््य 
केन्ि   

छैन छैन छैन छैन छैन छ छ छ छ छ छैन छ 

स्रोत:- सम्वस्न्धत स्वास््य सांस्िाहरु ि स्वास््य तिा सामास्जक ववकास शाखा, धनगहिमाइ नगिपालिका आ.व.२०७६/०७७  
     यस धनगहिमाइ नगिपालिकामा हाि १ वता अस्पताि (नयनपुि अस्पताि) ५ वता स्वास््य सांस्िाहरु (फुलकाहाकट्ती-५, 

अयोध्यानगि-७, भवानीपुि-२, हनुमाननगि-३, ववष्णुपुिकट्ती-१२), १ वता सामुदातयक स्वास््य इकाई ि १ वता शहिी गरि ८ वता स्वास््य 

सांस्िाहरु सन्चािमा िहेका छन | ८ वता मध्ये २ वता स्वास््य सांस्िा (नयनपुि अस्पताि ि ववष्णुपुकय ट्ती स्वास््य चौकी) को मात्र 

आफनो जग्गा ि भवन िहेको छ ि वाकी सावयजतनक भवनमा सन्चािनमा िहेका छन ्| स्वास््य सांस्िावात हदइने सेवाहरुको िाधग 

चाहहने आवश्यक कोठाहरु एउता सांस्िा ( ववष्णुपुकय ट्ती स्वास््य चौकी-१२ ) वाहेक वाकी सवै सांस्िहरुमा प्रयाप्त नभएको देखखएको छ 

|  सुिक्षक्षत माततृ्व काययक्रम अन्तगयत वाधििंग सने्ति माफय त सुत्केिी सेवा २ वता स्वास््य सांस्िाहरु (नयनपुि अस्पताि-९ ि ववष्णुपुि 

स्वास््य चौकी-१२ ) तनयलमत सन्चािनमा िहेको छ | हाि सन्चािन भई िहेको स्वास््य सांस्िाहरु चाि ततिै वात पखायििे सुिक्षक्षत, 

खानेपातनको व्यस्िा, २४ घण्ता ववधतु/सौयय उजायको व्यस्िा, सेवा ी ाहीका िाधग शौचाियको व्यस्िा ि एम्वुिेन्स जाने वातोको सुववधा 

सहहत सन्चािनमा िहेका छन ्| 
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४.३ गुणस्तर िुधार तिा न्त्युनतम िेवा मापदण्ड (MSS) को अवस्िा  

क्र.
ि. 

िंस्िाको नाम  गुणस्तर 
िुधार 

िलमततको  
गठन  

गुणस्तर 
िुधार 

िलमततको  
तनयलमत 
वैठक 

व्यस्िापन 
िलमततको
 गठन र 
तनयलमत 
वैठक 

न्त्युनतम िेवा 
मापदण्ड 
अनुिार 
मुलयांकन 
गरेको 

न्त्युनतम िेवा 
मापदण्डको 
स्कोर (प्रिम 
मुलयांकन) 

न्त्युनतम 
िेवा 

मापदण्डको 
स्कोर 
(दोस्रो  

मुलयांकन) 

कैफियत  

१ नयनपुि अस्पताि भएको छ  भएको छ  भएको छ  भएको छ  ६४.६४% ३३ %  

२ फुलकाहाकट्ती स्वास््य चौकी भएको छ  भएको छ  भएको छ  भएको छ  ३०.२९% ५०.४३ %  

३ अयोध्यानगि स्वास््य चौकी भएको छ  भएको छ  भएको छ  भएको छ  ४२.४९% ४६.५६ %  

४ भवानीपुि स्वास््य चौकी भएको छ  भएको छ  भएको छ  भएको छ  ४५.८५% ४६.४४ %  

५ हनुमाननगि स्वास््य चौकी भएको छ  भएको छ  भएको छ  भएको छ  ३४.३९% ४५.९१ %  

६ ववष्णुपुिकट्ती स्वास््य चौकी भएको छ  भएको छ  भएको छ  भएको छ  ४७.८७% ६०.५७ %  

स्रोत:- सम्वस्न्धत स्वास््य सांस्िाहरु ि स्वास््य तिा सामास्जक ववकास शाखा, धनगहिमाइ नगिपालिका, आ.व.२०७६/०७७ 
   यस धनगढीमाई नगिपालिका अन्तगयत स्वास््य चौकीवात प्रदान गरिने सेवाहरु गुणस्तिीय  ,पािदशी  ि भिपदो तिा व्यवस्स्ित 

रुपमा सन्चािन गनय वडाका स्वास््य सांस्िाहरुमा स्िानीय जनसहभाधगतामुिक गुणस्ति सुधाि सलमतत ि  स्वास््य सांस्िा सन्चािन 
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तिा व्यस्िापन सलमतत “HFOMC” नेपाि सिकाि स्वास््य तिा जनसांयया मन्त्राियको स्वास््य सांस्िा सन्चािन तिा व्यस्िापन 

सलमतत “HFOMC” काययववधध २०७५ िे व्यस्िा गिे वमोस्जम गठन भएको ि तनयलमत वैठक पतन वस्ने गिेको छ | न्यनुतम सेवा 

मापदण्ड अनुसाि मुलयाांकन गदाय सवै स्वास््य सांस्िाहरुको प्रत्येक चाि चाि महहनामा हुने गिेको छ | हाि न्यनुतम सेवा मापदण्ड 

अनुसाि स्वास््य सांस्िाहरुको सम्पूणय सेवाहरुको मुलयाांकन गदाय ववष्णुपुिकट्ती स्वास््य चौकीको सवै भन्दा धेिै प्रततशत (६०.५७%) ि 

नयनपुि अस्पतािको सवै भन्दा कम प्रततशत (३३%) देखखएको छ |  

५. नगरपालिका अन्त्तगयतका स्िानीय स्वास््य क्षेत्रको मानव िंशाधनको अवस्िा   
क्र.ि. स्वास््य िंस्िाको नाम  स्वीकृत 

दरवन्त्दी 
पद पूतत य 
िंख्या  

काययरत 

स्िाई 
दरवन्त्दी 

करार (केन्त्र 
वा प्रदेश स्रोत) 

स्िायी 
िास्जि 

करार (स्िानीय 
स्रोत) 

जम्मा  कैफियत 

१ स्वास््य शाखा  ३ ३ ३ ० १ ० ४  

२ नयनपुि अस्पताि ११ ६ ६ ० १ २ ९  

३ फुलकाहाकट्ती स्वास््य चौकी ६ ५ ५ ० १ ० ६  

४ अयोध्यानगि स्वास््य चौकी ६ ५ ५ ० १ ० ६  

५ भवानीपुि स्वास््य चौकी ६ ५ ५ ० ० १ ६  

६ हनुमाननगि स्वास््य चौकी ६ ५ ५ ० ० ० ५  
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७ ववष्णुपुिकट्ती स्वास््य चौकी ६ ५ ५ ० ० २ ७  

८ सामुदातयक स्वास््य इकाई  २ ० ० ० ० २ २  

९ शहिी स्वास््य केन्ि   २ ० ० ० ० २ २  

जम्मा ४८ ३४ ३४ ० ४ ९ ४७  

स्रोत:- सम्वस्न्धत स्वास््य सांस्िाहरु ि स्वास््य तिा सामास्जक ववकास शाखा, धनगहिमाइ नगिपालिका, आ.व.२०७६/०७७ 
यस नगिपालिका अन्तगयतका स्िानीय स्वास््य सांस्िाहरुको मानव सांशाधन/जनशस्क्तको ववश्िेषण गदाय यस नगिपालिकामा जम्मा 
स्वीकृत दिवन्दी ४८ जना (धचककत्सक, लयाव तेस्क्नलसयन, स्ताफ नसय, हे.अ., लस.अ.हे.व., अ.हे.व., लस.अ.न.लम. ि अ.न.लम.) मध्ये ३४ 
जना (हे.अ., लस.अ.हे.व., अ.हे.व., लस.अ.न.लम. ि अ.न.लम.) मात्र नेपाि सिकाि, स्वास््य तिा जनसांयया मन्त्राियवात मात्र पद पूतत य 
भएको छ ि हाि नगिपालिका जम्मा काययित स्िाई दिवन्दी ३४ जना (हे.अ., लस.अ.हे.व., अ.हे.व., लस.अ.न.लम. ि अ.न.लम.), स्िायी 
फास्जि ४ जना (लस.अ.हे.व.,-१ अ.हे.व.-१ लस.अ.न.लम.-२) ि किािमा स्िानीय स्रोत/नगिपालिका वात ९ जना (धचककत्सक-१ लयाव 
तेस्क्नलसयन-२, अ.हे.व.-२ ि अ.न.लम.-४) गरि जम्मा ४७ जना हाि ववलभन्न स्वास््य सांस्िाहरुमा काययित िहेका छन ्| 
 
६. स्वास््य िूचना व्यस्िापन प्रणािी 
६.१ स्वास््य िूचना व्यस्िापनको अवस्िा  
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क्र.ि.  
 
 

िंस्िाको नाम 

HMIS 
ररपोहटिंग 
को िागग 
िोकि 
व्यस्क्त 
तोकेको  

 

HMIS 
प्रततवेदन 

ई-
ररपोहटिंग 
गने 
गरेको  

e-
LMI
S 
िागु 
भएको 

HMIS ई- 
प्रततवेदनक
ोो मालिक 
वैठकमा 
िलमक्षा 

गने गरेको  

मालिक वैठकमा 
मालिक िक्ष्य 
तिा प्रास्ततको 
िलमक्षा गरर 

कायययोजना तयार 
गने गरेको  

त्यांकको 
डाटा 
पूणयता 
प्रततशत 
(चािु 

आ.व.को 
अधयवावषयक 
िलमक्षा ) 

HMIS को 
िमयमै 
प्रततवेदन 
वुझाईएको 

प्रततशत (चािु 
आ.व.को 
अधयवावषयक 
िलमक्षा  

कैफि
यत  

१ स्वास््य शाखा  तोकेको  गिेको भएको  गने गिेको  तयाि गने गिेको  १००% १००%  

२ नयनपुि अस्पताि तोकेको गिेको भएको गने गिेको  तयाि गने गिेको  १००% १००%  

३ फुलकाहाकट्ती स्वास््य 
चौकी 

तोकेको गिेको भएको गने गिेको  तयाि गने गिेको  १००% १००%  

४ अयोध्यानगि स्वास््य 
चौकी 

तोकेको गिेको भएको गने गिेको  तयाि गने गिेको  १००% १००%  

५ भवानीपुि स्वास््य चौकी तोकेको गिेको भएको गने गिेको  तयाि गने गिेको  १००% १००%  

६ हनुमाननगि स्वास््य 
चौकी 

तोकेको गिेको भएको गने गिेको  तयाि गने गिेको  १००% १००%  

७ ववष्णुपुिकट्ती स्वास््य 
चौकी 

तोकेको गिेको भएको गने गिेको  तयाि गने गिेको  १००% १००%  
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८ सामुदातयक स्वास््य इकाई  तोकेको गिेको भएको गने गिेको  तयाि गने गिेको  १००% १००%  

९ शहिी स्वास््य केन्ि   तोकेको गिेको भएको गने गिेको तयाि गने गिेको १००% १००%  

स्रोत:- सम्वस्न्धत स्वास््य सांस्िाहरु ि स्वास््य तिा सामास्जक ववकास शाखा, धनगहिमाइ नगिपालिका, आ.व.२०७६/०७७ 

 यस नगिपालिकाको स्वास््य सांस्िाहरुको स्वास््य सूचना व्यस्िापनको अवस्िाको ववश्िेषण गदाय स्वास््य चौकीवात प्रदान गरिने 
सेवाहरु गुणस्तिीय,  भिपदो तिा व्यवस्स्ित गनय स्वास््य सूचना व्यस्िापन प्रणािी अनुसाि प्रत्येक सांस्िाहरुमा HMIS रिपोहतिंग को 
िाधग फोकि व्यस्क्त तोकेको ि सवैिे प्रत्येक महहना आ आफनो सांस्िावात HMIS प्रततवेदन ई-रिपोहतिंग गने गिेका छन ्| औषधध तिा 
औजाि उपकिणहरु प्राप्त तिा ववतिणको िेकडय पालिकामा व्यस्स्ित िाख्नन नेपाि सिकाि कै स्वास््य सूचना व्यस्िापन प्रणािी अनुसाि  
e-LMIS online यस नगिपालिकामा िागु भएको छ ि प्रत्येक महहना सांस्िा इन्चाजयहरुको मालसक वैठकमा HMIS ई- प्रततवेदनको 
मालसक सलमक्षा गने गिेको ि सो अनुसाि िक्ष्य तिा प्रास्प्तको सलमक्षा गरि कायययोजना तयाि गने गिेको छ ि १००% सांस्िाहरुिे 
HMIS समयमा नै प्रततवेदन पालिका मा वुझाईएको छ | 
 
६.२ तनयलमत त्यांक गणुस्तर मुलयांकन (आर.डी.क्यु.ए.) को अवस्िा  
 
 
क्र.ि. 

 
 
स्वास््य िंस्िाको नाम 

(आर.डी.क्यु.ए. स्कोर  गत 
चौमालिकमा 
आर.डी.क्य.ुए. 

गररएको  

आर.डी.क्य.ुए. वाट 
प्रातत कायययोजना 
काययन्त्वयन गरेको  

कैफियत  
प्रणािी 

मुलयांकन स्कोर 

त्यांक 
मुलयांकन स्कोर 

१ नयनपुि अस्पताि २.५ १००% गरिएको काययन्वयन गरििहेको  

२ फुलकाहाकट्ती स्वास््य 
चौकी 

३.०     ७५% गरिएको काययन्वयन गरििहेको  
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३ अयोध्यानगि स्वास््य 
चौकी 

२.७ २५% गरिएको काययन्वयन गरििहेको  

४ भवानीपुि स्वास््य चौकी ३.० १००% गरिएको काययन्वयन गरििहेको  

५ हनुमाननगि स्वास््य चौकी २.९ १००% गरिएको काययन्वयन गरििहेको  

६ ववष्णुपुिकट्ती स्वास््य 
चौकी 

२.८ ७५% गरिएको काययन्वयन गरििहेको  

स्रोत:- सम्वस्न्धत स्वास््य सांस्िाहरु ि स्वास््य तिा सामास्जक ववकास शाखा, धनगहिमाइ नगिपालिका, आ.व.२०७६/०७७ 

यस नगिपालिकाको स्वास््य सांस्िाहरुको तनयलमत त्याांक गुणस्ति मुलयाांकन (आि.डी.क्यु.ए.) को अवस्िाको ववश्िेषण गदाय प्रणािी 
मुलयाांकन स्कोि सवै भन्दा िाम्रो फुलकाहाकट्ती स्वास््य चौकी (३.०) ि भवानीपुि स्वास््य चौकी (३.०), िहेको छ भने सुधाि गनुय पन े
नयनपुि अस्पताि (२.५), अयोध्यानगि स्वास््य चौकी (२.७), ववष्णुपुिकट्ती स्वास््य चौकी (२.८) ि हनुमाननगि स्वास््य चौकी (२.९) 
सांस्िाहरुको देखखन्छ त्यसै गरि त्याांक मुलयाांकन स्कोि सवै भन्दा िाम्रो नयनपुि अस्पताि (१००%), भवानीपुि स्वास््य चौकी (१००%), 
हनुमाननगि स्वास््य चौकी (१००%) ि सुधाि गनुय पने अयोध्यानगि स्वास््य चौकी (२५%), फुलकाहाकट्ती स्वास््य चौकी (७५%) 
ववष्णुपुिकट्ती स्वास््य चौकी (७५%) िहेको देखखन्छ | गत चौमालसकमा आि.डी.क्य.ुए. सम्पूणय सांस्िाहरुको गरिएको ि त्यसै अनुसाि 
आि.डी.क्य.ुए. वात प्राप्त कायययोजना वनाई काययन्वयन पतन भइिहेको छ | 
 
७. िेवा प्रवाह तिा उपयोगको अवस्िा  
७.१ खोप काययक्रम  
क्र.ि. खोप िेवा िूचकहरु आ.व. २०७३/०७४ आ.व. २०७४/०७५ आ.व. २०७५/०७६ 

१ वव.लस.स्ज.खोपको कभिेज (प्रततशत १०६.१ ११३.६ ११२.२ 

२ डी.पी.हत., हेप.वव.हहव.-३ खोपको कभिेज (प्रततशत) ९७.५  ८५.१ १११.७ 
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३ दादिुा- रुवेिा खोपको कभिेज (प्रततशत) ३३.८ ८९.१ १०२.३ 

४ पोलियो-३ कभिेज (प्रततशत) १०७ १०१ ११२  

५ हत.डी./ हत.डी.प्िस कभिेज (प्रततशत) ६६.२ ७६.८ ८६.४ 

६ जे.ई. कभिेज (प्रततशत) ६२ ९०.३ १०४ 

७ पूणय खोप कभिेज प्रततशत ९९.९ ११०.२ ८१.३ 

८ डी.पी.हत., हेप.वव.हहव-३ ड्रप आउत प्रततशत ४.७ ७.४         ४.३ 

९ वव.लस.जी.भ्यास्क्सनको खेि जाने दि  ७२ ७५ ७७ 

१० डी.पी.हत.,पेन्ता भ्यास्क्सन को खेि जाने दि १३ ३ ३४ 

स्रोत:-स्वा. तिा सा.वव.शाखा,धनगहिमाइ न.पा.,स्वास््य व्यवस्िापन सचूना प्रणािी (HMIS) आ.व.२०७३/०७४, २०७४/०७५, २०७५/०७६ 

यस नगिपालिकाको आ.व.२०७३/०७४, २०७४/०७५, २०७५/०७६ को खोप सेवाको उपयोग तिा सेवाको कभिेज हेदाय सन्तोषजनक पाइए 
पतन अभ ैतनयलमत प्रयास तिा दिुदिाजमा िहेका जनतािाई समान रुपमा खोप सेवाको पहँुच पु-याउन ववलभन्न िप सजृनात्मक प्रयास 
गनुयपने जरुिी देखखन्छ । यस नगिपालिकामा खोप सेवा तनयलमत सांचािन िहेपतन अझै सुधाि गनुयपने देखखएको छ । नगिपालिकाको 
क्रमश आधियक वषय  २०७३/०७४ को ( ९९.९ %), २०७४/०७५ को (११०.२) ि २०७५/०७६ को (८१.३ %) प्रततशत िहेको पाइन्छ । माधि को 
सम्पूणय सूचकहरु त्यतत उत्साहजनक नभए पतन प्रत्येक वषय क्रमश सूचकहरुमा सुधाि भइिहेको देखखन्छ िप सुधािको िाधग समुदायमा 
ववलभन्न स्तिमा सेवा सम्वस्न्ध जनचतेना मुिक काययक्रम सांचािन गनुय पने आवश्यकता देखखन्छ | 
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७.२ आमा िुरक्षा तिा पररवार तनयोजन काययक्रम  
क्र.ि. आमा िुरक्षा काययक्रम िूचकहरु आ.व. २०७३/०७४ आ.व. २०७४/०७५ आ.व. २०७५/०७६ 

१ प्रोतोकि अनुसाि ४ पतक पुवय-प्रसुती गभय जाांच गिाउने 
महहिाको प्रततशत  

३१.८ २६.६ ३० 

२ १८० हदनको आइिन ि फोलिक एलसड प्राप्त गने गभयवती 
महहिाको प्रततशत  

२८.६ ४३.६ ३५.५ 

३ स्वास््य सांस्िामा सुत्केिी हुने महहिाको प्रततशत ५.४ ६.२ ७.१ 

४ प्रोतोकि अनुसाि ३ पतक उत्ति- प्रसुती जाांच गिाउनेको 
प्रततशत 

५.३ २.२ ७.१ 

५ गभयवतीको किणिे हुने महहिाको जम्मा मतृ्यु सांयया  ० ० ० 

६ जन्मेको २८ हदन लभत्र हुने वच्चाको जम्मा मतृ्यु सांयया ० २ ० 

७ वववाहहत महहिािे परिवाि तनयोजनका साधन प्रयोग गने दि 
(CPR) 

७.४ ९.८ ९.९ 

स्रोत:- स्वा.तिा सा.वव.शाखा, धनगहिमाइ न.पा., स्वास््य व्यवस्िापन सचूना प्रणािी (HMIS) आ.व.२०७३/०७४, २०७४/०७५, २०७५/०७६ 

यस धनगिीमाई नगिपालिकाको आमा सुिक्षा तिा परिवाि तनयोजन काययक्रमको ववश्िेषण गदाय मात ृसेवा तिा गभयवतत सेवहरुमा 
ववलभन्न नयाँ ि सजृनात्मक प्रयासहरु गरििहँदा पतन यहाँका सम्पूणय महहिाहरुिे स्वास््य सांस्िामा गई तनयलमत गभय जाँच गिाउँन 
नसकेको देखखन्छ, गत आधियक वषयको (२०७५/०७६) त्याांक हेदाय जम्मा ३० प्रततशत महहिािे मात्र प्रोतोकि (४,६,८,९, महहना) अनुसाि 
४ पतक पुवय-प्रसुती गभय जाँच गिाएको पाइन्छ । १८० हदनको आइिन ि फोलिक एलसड प्राप्त गन ेगभयवती महहिाको प्रततशत क्रमश 
आ.व. २०७३/०७४, २०७४/०७५, २०७५/०७६ को २८.६%, ४३.६% ि ३५.५% िहेको छ, स्वास््य सांस्िामा सुत्केिी हुने महहिाको प्रततशत 
क्रमश आ.व. २०७३/०७४, २०७४/०७५, २०७५/०७६ को ५.४%, ६.२% ि ७.१ प्रततशत िहेको छ, प्रोतोकि अनुसाि ३ पतक उत्ति- प्रसुती 
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जाांच गिाउनेको प्रततशत क्रमश आ.व. २०७३/०७४, २०७४/०७५, २०७५/०७६ को ५.३%, २.२% ि ७.१ प्रततशत िहेको छ ि वववाहहत महहिािे 
परिवाि तनयोजनका साधन प्रयोग गने दि (CPR) क्रमश आ.व. २०७३/०७४, २०७४/०७५, २०७५/०७६ को ७.४, ९.८, ि ९.९ िहेको छ माधि 
को सम्पूणय सूचकहरु त्यतत उत्साहजनक नभए पतन प्रत्येक वषय क्रमश सूचकहरुमा सुधाि भइिहेको देखखन्छ िप सुधािको िाधग 
समुदायमा ववलभन्न स्तिमा सेवा सम्वस्न्ध जनचेतना मुिक काययक्रम सांचािन गनुय पने आवश्यकता देखखन्छ |  
 
७.३ एफककृत वाि स्वास््य काययक्रम र पोषण काययक्रम     

क्र.ि. काययक्रम िूचकहरु आ.व. २०७३/०७४ आ.व. २०७४/०७५ आ.व. २०७५/०७६ 

१ ५ वषय मुतनका वािवालिकामा झाडापखािाको प्रकोप दि   ४००  ३८५ ३७५ 

२ ५ वषय मुतनका वािवालिकामा लशघ्र श्वासप्रश्वास सांक्रमण 
(ARI) को प्रकोप दि  

६११ ६८७ ६०८ 

३ ५ वषय मुतनका वािवालिकािे झाडापखािाको औषधध 
(ORS/Zinc) प्राप्त गने प्रततशत 

      ९२.१ ९५.२ ९५.५ 

४ १-५ वषयका वािवालिकािे जुकाको औषधध प्राप्त गने प्रततशत ६३.२ १०४.९ ६८.६ 

५ कम तौि भएका (२.५ के.जी. भन्दा कम ) नवजात 
लशशहरुको प्रततशत 

०.० ०.० ०.८७ 

६ वहृद अनुगमनमा दताय गरिएका ०-२ वषयका नयाँ 
वािवालिकाको प्रततशत 

३७.३ ७३.४ ५२.९ 

७ ६ महहना देखख ५ वषयका वािवालिकािे लभतालमन “ए” प्राप्त 
गने प्रततशत  

९६.३ ११०.५ १०१.७ 

स्रोत:- स्वा.तिा सा.वव.शाखा, धनगहिमाइ न.पा., स्वास््य व्यवस्िापन सचूना प्रणािी (HMIS) आ.व.२०७३/०७४, २०७४/०७५, २०७५/०७६ 
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यस धनगिीमाई नगिपालिकाको एकककृत वाि स्वास््य काययक्रम ि पोषण काययक्रमको ववश्िेषण गदाय ५ वषय मुतनका वािवालिकामा 

झाडापखािाको प्रकोप दि क्रमश आ.व. २०७३/०७४, २०७४/०७५, २०७५/०७६ को ४००, ३८५ ि ३७५ िहेको छ, ५ वषय मुतनका वािवालिकामा 

लशघ्र श्वासप्रश्वास सांक्रमण (ARI) को प्रकोप दि क्रमश आ.व. २०७३/०७४, २०७४/०७५, २०७५/०७६ को ६११, ६८७ ि ६०८ िहेको छ, ५ 

वषय मुतनका वािवालिकािे झाडापखािाको औषधध (ORS/Zinc) प्राप्त गने प्रततशत क्रमश आ.व. २०७३/०७४, २०७४/०७५, २०७५/०७६ को 

९२.१%, ९५.२% ि ९५.९ प्रततशत िहेको छ, १-५ वषयका वािवालिकािे जुकाको औषधध प्राप्त गने प्रततशत क्रमश आ.व. २०७३/०७४, 

२०७४/०७५, २०७५/०७६ को ६३.२%, १०४.९% ि ६८.६ प्रततशत िहेको छ, कम तौि भएका (२.५ के.जी. भन्दा कम ) नवजात लशशहरुको 

प्रततशत क्रमश आ.व. २०७३/०७४, २०७४/०७५, २०७५/०७६ को ०%, ०% ि ०.८७ प्रततशत िहेको छ, वहृद अनुगमनमा दताय गरिएका ०-२ 

वषयका नयाँ वािवालिकाको प्रततशत क्रमश आ.व. २०७३/०७४, २०७४/०७५, २०७५/०७६ को ३७.३%, ७३.४% ि ५२.९% प्रततशत िहेको छ 

ि ६ महहना देखख ५ वषयका वािवालिकािे लभतालमन “ए” प्राप्त गने प्रततशत प्रततशत क्रमश आ.व. २०७३/०७४, २०७४/०७५, २०७५/०७६ 

को ९६.३%, ११०.५% ि १०१.७ प्रततशत िहेको छ | माधि को सम्पूणय सूचकहरु त्यतत उत्साहजनक नभए पतन प्रत्येक वषय क्रमश 

सूचकहरुमा सुधाि भइिहेको देखखन्छ ि िप सुधािको िाधग समुदायमा ववलभन्न स्तिमा सेवा सम्वस्न्ध जनचतेना मुिक काययक्रम 

सांचािन गनुय पने आवश्यकता देखखन्छ | 
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७.४ िरुवा रोग तनयन्त्त्रण काययक्रम  

क्र.ि. काययक्रम िूचकहरु आ.व. २०७३/०७४ आ.व. २०७४/०७५ आ.व. २०७५/०७६ 

१ दताय गरिएका नयाँ क्षयिोगी वविामीको सांयया  ४२ ४६ ७० 

२ एच.आई.भी.परिक्षण वविामीको सांयया  ० ० ० 
३ नयाँ एच.आई.भी. पोजेहतभ वविामीको सांयया ० ० ० 

४ नयाँ कािाजाि वविामीको सांयया  ० ० ० 

५ नयाँ कुष्ठिोगी वविामीको सांयया  ० ५ १५ 

६ नयाँ डेंगु वविामीको सांयया ० ० ० 

७ नयाँ मिेरिया वविामीको सांयया ० ० ० 

स्रोत:- स्वा.तिा सा.वव.शाखा, धनगहिमाइ न.पा., स्वास््य व्यवस्िापन सचूना प्रणािी (HMIS) आ.व.२०७३/०७४, २०७४/०७५, २०७५/०७६ 

यस धनगिीमाई नगिपालिकाको सरुवा िोग तनयन्त्रण काययक्रमको ववश्िेषण गदाय दताय गरिएका नयाँ क्षयिोगी वविामीको सांयया क्रमश 

आ.व. २०७३/०७४, २०७४/०७५, २०७५/०७६ को सांयया ४२,४६ ि ७० िहेको छ, एच.आई.भी.परिक्षण वविामीको सांयया क्रमश आ.व. 

२०७३/०७४, २०७४/०७५, २०७५/०७६ को सांयया शुन्य िहेको छ, नयाँ एच.आई.भी. पोजेहतभ वविामीको सांयया क्रमश आ.व. २०७३/०७४, 

२०७४/०७५, २०७५/०७६ को शुन्य िहेको छ, नयाँ कािाजाि वविामीको सांयया क्रमश आ.व. २०७३/०७४, २०७४/०७५, २०७५/०७६ को सांयया 

शुन्य िहेको छ, नयाँ कािाजाि वविामीको सांयया क्रमश आ.व. २०७३/०७४, २०७४/०७५, २०७५/०७६ को शुन्य िहेको छ, नयाँ कुष्ठिोगी 
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वविामीको सांयया क्रमश आ.व. २०७३/०७४, २०७४/०७५, २०७५/०७६ को सांयया ०, ५, १५ िहेको छ, नयाँ डेंगु वविामीको सांयया क्रमश 

आ.व. २०७३/०७४, २०७४/०७५, २०७५/०७६ को शुन्य िहेको छ ि नयाँ मिेरिया वविामीको सांयया क्रमश आ.व. २०७३/०७४, २०७४/०७५, 

२०७५/०७६ को शुन्य िहेको छ | माधि को सम्पूणय सूचकहरु उत्साहजनक नै देखखएको छ | 

 

७.५ ओ.वप.डी. जााँचको त्यांक  

क्र.ि. ओ.वप.डी. जााँचको िूचकहरु आ.व. २०७३/०७४ आ.व. २०७४/०७५ आ.व. २०७५/०७६ 
१ ओ.वप.डी. सेवा लिने जनसांययाको प्रततशत ४१.३ ४६.३ ६६.५ 

२ ओ.वप.डी. जाँच गरिएका जम्मा वविामीको सांयया  NA ५१५८१ ५२१२१ 
३ ओ.वप.डी.जाँच गरिएका नयाँ वविामीको जम्मा सांयया २१०९८ २३८९६ ३४६४१ 

४ ओ.वप.डी.जाँच गरिएका पुरुष नयाँ वविामीको जम्मा सांयया ९२८४ १०३३६ १४६६६ 

५ ओ.वप.डी.जाँच गरिएका महहिा नयाँ वविामीको जम्मा सांयया ११९१४  १३५६० १९९७५ 

स्रोत:- स्वा.तिा सा.वव.शाखा, धनगहिमाइ न.पा., स्वास््य व्यवस्िापन सचूना प्रणािी (HMIS) आ.व.२०७३/०७४, २०७४/०७५, २०७५/०७६ 

यस धनगिीमाई नगिपालिकाको ओ.वप.डी. जाँचको सूचकहरुको ववश्िेषण गदाय ओ.वप.डी. सेवा लिने जनसांययाको प्रततशत क्रमश आ.व. 

२०७३/०७४, २०७४/०७५, २०७५/०७६ को ४१.१%, ४६.३% ि ६६.५% िहेको छ, ओ.वप.डी. जाँच गरिएका जम्मा वविामीको सांयया क्रमश 

आ.व. २०७४/०७५, २०७५/०७६ को  ५१५८१ ि ५२१२१ िहेको छ, ओ.वप.डी.जाँच गरिएका नयाँ वविामीको जम्मा सांयया क्रमश आ.व. 
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२०७३/०७४, २०७४/०७५, २०७५/०७६ को २१०९८, २३८९६ ि ३४६४१ िहेको छ, ओ.वप.डी.जाँच गरिएका पुरुष नयाँ वविामीको जम्मा सांयया 

क्रमश आ.व. २०७४/०७५, २०७५/०७६ को ९२८४, १०३३६ ि १४६६६ िहेको छ ि ओ.वप.डी.जाँच गरिएका महहिा नयाँ वविामीको जम्मा 

सांयया क्रमश आ.व. २०७३/०७४, २०७४/०७५, २०७५/०७६ को ११९१४, १३५६० ि १९९७५ िहेको छ | माधि को सम्पूणय सूचकहरु त्यतत 

उत्साहजनक नभए पतन प्रत्येक वषय क्रमश सूचकहरुमा सुधाि भइिहेको देखखन्छ िप सुधािको िाधग समुदायमा ववलभन्न स्तिमा सेवा 

सम्वस्न्ध जनचतेना मुिक काययक्रम सांचािन गनुय पने आवश्यकता देखखन्छ | 

७.६ प्रमुख दश रोगहरुको अवस्िा 

तह  प्रमुख दश रोगहरु आ.व. 
२०७३/०७४ 

िंख्या  प्रमुख दश रोगहरु आ.व. 
२०७४/०७५ 

िंख्या प्रमुख दश रोगहरु आ.व. 
२०७५/०७६ 

िंख्या 

१ 
Injury and other 

१४८८ Ear, Nose and Throat 

Infection-sinusitis 

२४१ Upper respiratory tract 
infection (URTI) 

२२८६ 

२ Scabies ११५३ Conjunctivitis ९०० Headache २१८१ 

३ URTI १११५ Injuries-PUO १८२८ PUO १८२८ 

४ Gastritis १०१० Headache २१८१ Intestinal Worms  १८०२ 

५ 
Dysentery 

६४८ Pelvic Inflammatory 

Disease (PID) 

१५६ Gastritis (APD) १८४० 

६ Abdominal pain ४६५ Pharyngitis/Sore Throat ५९० Scabies १३६७ 
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७ 
Acute gastroenteritis 

३७२ Acute supportive Otitis 

Media 

८०९ Diarrhoea Cases १२२४ 

८ 
Hypertension 

३२८ Orthopedic Problems-

backache pain 
६६० 

Typhoid (Enteric Fever)  
५५० 

९ Urinary tract infection ३९९ Chronic Otitis Media ९५  Amoebic Dysentery ६५६ 

१० 

Cardio & respiratory 
problem 

२४९ Cardiovascular & 

Respiratory Problems-

COPD 

२६० 

 Abdominal Pain  

६५३ 

स्रोत:- स्वा.तिा सा.वव.शाखा, धनगहिमाइ न.पा., स्वास््य व्यवस्िापन सचूना प्रणािी (HMIS) आ.व.२०७३/०७४, २०७४/०७५, २०७५/०७६ 

यस धनगिीमाई नगिपालिकाको प्रमुख दश िोगहरु आ.व. २०७३/०७४, २०७४/०७५, २०७५/०७६ को ववश्िेषण गदाय प्रत्येक वषय क्रमश िोगहरुमा 

सुधाि भइिहेको देखखन्छ ति िप सुधािको िाधग समुदायमा ववलभन्न स्तिमा सेवा सम्वस्न्ध जनचेतना मुिक काययक्रम सांचािन गनुय 

पने आवश्यकता देखखन्छ |  
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७.७ िमावेशी िम्बन्त्धी त्याङ्क (ववशषे उमेर िमुह, िामास्जक अवस्िा) 

क्र.स. सूचकहरु आ.व. २०७३/०७४ आ.व. २०७४/०७५ आ.व. २०७५/०७६ 

१ ओ.वप.डड. सेवा लिनेहरुको लिङ्गीय अनुपात ( पुरुष ि 
महहिा) 

७७ ७६ ७९  

२ स्वास््य सांस्िाहरु नभएका वडाहरुको जम्मा सयया ६ वता ६ वता ६ वता 

३ स्वास््य सांस्िाहरु नभएका वडाहरुमा सांचािन गरिएका 
आउतरिच स्क्ितनकको सांयया 

६ वता ६ वता ६ वता 

स्रोत:- स्वा.तिा सा.वव.शाखा, धनगहिमाइ न.पा., स्वास््य व्यवस्िापन सचूना प्रणािी (HMIS) आ.व.२०७३/०७४, २०७४/०७५, २०७५/०७६ 

यस धनगिीमाई नगिपालिकाको समावेशी सम्िन्धी त्याङ्कको ववश्िेषण गदाय ओ.वप.डड. सेवा लिनेहरुको लिङ्गीय अनुपात ( पुरुष ि 

महहिा) क्रमश आ.व. २०७४/०७५, २०७५/०७६ को ७७, ७६, ि ७९ िहेको छ, स्वास््य सांस्िाहरु नभएका वडाहरुको जम्मा सयया ६ वता 

ि वाकक ८ वता वडाहरुमा स्वास््य सांस्िाहरु िहेको छ ि स्वास््य सांस्िाहरु नभएका प्रत्येक वडाहरुमा एक एक वता गरि जम्मा ६ वता 

आउतरिच स्क्ितनकहरु सांचािन गरिएको छ | 
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७.८ स्वास््य िंस्िा अनुिार स्वास््य िुचकहरुको अवस्िा आ.व.२०७५/०७६  

क्र.स. 
स्वास््य सांस्िाको 

नाम 

सुचकहरु 

पणुय 
खोप 
कभिेज 
% 

डड.वप.हत. 
हेप.बि. 
हहि.-३ 
ड्रप 
आउत % 

बि.लस.स्ज. 
भ्यास्क्सन
को खेि 
जाने दि 

प्रोतोकि 
अनसुाि ४ 
पतक पवुय- 
प्रसतुत  
गभय जाँच 
गिाउने 
महहिाको 
% 

प्रोतोकि 
अनसुाि ३ 
पतक उत्ति- 
प्रसतुत जाँच 
गिाउनेको 
% 

स्वास््य 
सांस्िामा 
सतु्केिी 
हुने 
महहिाको 
% 

५ वषय 
मतुनका 
वािवालिका
िे 
झाडापखािा
को औषधध 
(Zinc/ORS
) प्राप्त गने 
% 

वदृ्धध 
अनगुमन
मा दताय 
गरिएका 
०-२ वषयका 
नयाँ 
िािवालि
काको % 

दताय 
गरिएका 
नयाँ 
क्षयिोगी 
बििामीको 
सांयया 

ओ.वप.डड. 
जाँच 
गरिएका 
नयाँ 
बििामीको 
जम्मा 
सांयया 

१ नयनपुि अस्पताि १४२.६ ४.३ ८०.५ १८३.५ ०.० १२४.०५ ८९.२ ०.० २२ ५८३०  
२ फुलकाहाकट्ती 

स्वास््य चौकी 
११४.८ ०.९६ ८१.५ २५.२५ ०.० ०.० ९८.९ ०.० ९ ६४९८ 

३ अयोध्यानगि 
स्वास््य चौकी 

१२६.७ ०.५१ ८०.८ ४०.० ०.० ०.० ९५.९ ०.० ७ ४९३८ 

४ भवानीपुि 
स्वास््य चौकी 

७२.९३ -०.६५ ७७.७ ८७.५ ०.० ०.० १०७.२ ०.० ५ ३६३५  

५ हनमुाननगि 
स्वास््य चौकी 

५१.२० -२२.५ ८९.६ १२.५९ ०.० ०.० ६५.९ ०.० ४ ३३५६ 

६ ववष्णुपिुकट्ती 
स्वास््य चौकी 

९३.९३ ४.४ ८०.६ ४०.६० ०.० १७.२९ ८९.१ ०.० २३ ९५४७  

स्रोत:- स्वा.तिा सा.वव.शाखा, धनगहिमाइ न.पा., स्वास््य व्यवस्िापन सचूना प्रणािी (HMIS) आ.व.२०७५/०७६ 



43 
 

यस धनगिीमाई नगिपालिकाको स्वास््य सांस्िा अनुसाि स्वास््य सुचकहरुको अवस्िा आ.व.२०७५/०७६ को ववश्िेषण गदाय नयनपुि 

अस्पतािको पुणय खोप कभिेज १४२.६%, डड.वप.हत. हेप.बि. हहि.-३ ड्रप आउत ४.३%, बि.लस.स्ज. भ्यास्क्सनको खेि जान ेदि ८०.५, 

प्रोतोकि अनुसाि ४ पतक पुवय- प्रसुतत  गभय जाँच गिाउने महहिाको ५%, प्रोतोकि अनुसाि ३ पतक उत्ति- प्रसुतत जाँच गिाउनेको ०%, 

स्वास््य सांस्िामा सुत्केिी हुने महहिाको १२४.०५%,  ५ वषय मुतनका वािवालिकािे झाडापखािाको औषधध (Zinc/ORS) प्राप्त गने 

८९.२%, वदृ्धध अनुगमनमा दताय गरिएका ०-२ वषयका नयाँ िािवालिकाको ०%, दताय गरिएका नयाँ क्षयिोगी बििामीको सांयया २२ ि 

ओ.वप.डड. जाँच गरिएका नयाँ बििामीको जम्मा सांयया ५८३० िहेको छ ि माधि को सम्पूणय सूचकहरु त्यतत उत्साहजनक नभए पतन 

प्रत्येक वषय क्रमश सूचकहरुमा सुधाि भइिहेको देखखन्छ ि िप सुधािको िाधग समुदाय स्तिमा सेवाहरु सम्वस्न्ध जनचेतना मुिक 

काययक्रम सांचािन गनुय पने आवश्यकता देखखन्छ | 

      यसै गरि फुलकाहाकट्ती स्वास््य चौकीको आ.व.२०७५/०७६ को सूचकहरुको ववश्िेषण गदाय पुणय खोप कभिेज ११४.८%, डड.वप.हत. 

हेप.बि. हहि.-३ ड्रप आउत ०.९६%, बि.लस.स्ज. भ्यास्क्सनको खेि जाने दि ८१.५%, प्रोतोकि अनुसाि ४ पतक पुवय- प्रसुतत  गभय जाँच 

गिाउने महहिाको २५.२५%, ५ वषय मुतनका वािवालिकािे झाडापखािाको औषधध (Zinc/ORS) प्राप्त गन े९८.९%, वदृ्धध अनुगमनमा 

दताय गरिएका ०-२ वषयका नयाँ िािवालिकाको ०%, दताय गरिएका नया ँक्षयिोगी बििामीको सांयया ९ ि ओ.वप.डड. जाँच गरिएका नयाँ 

बििामीको जम्मा सांयया ६४९८ िहेको छ ि माधि को सम्पूणय सूचकहरु त्यतत उत्साहजनक नभए पतन प्रत्येक वषय क्रमश सूचकहरुमा 

सुधाि भइिहेको देखखन्छ ि िप सुधािको िाधग समुदाय स्तिमा सेवाहरु सम्वस्न्ध जनचतेना मुिक काययक्रम सांचािन गनुय पने आवश्यकता 

देखखन्छ | 
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       यसै गरि अयोध्यानगि स्वास््य चौकी आ.व.२०७५/०७६ को सूचकहरुको ववश्िेषण गदाय पुणय खोप कभिेज १२६.७%, डड.वप.हत. 

हेप.बि. हहि.-३ ड्रप आउत ०.51%, बि.लस.स्ज. भ्यास्क्सनको खेि जाने दि ८०.८%, प्रोतोकि अनुसाि ४ पतक पुवय- प्रसुतत  गभय जाँच 

गिाउने महहिाको ४०%, ५ वषय मुतनका वािवालिकािे झाडापखािाको औषधध (Zinc/ORS) प्राप्त गने ९५.९%, वदृ्धध अनुगमनमा दताय 

गरिएका ०-२ वषयका नयाँ िािवालिकाको ०%, दताय गरिएका नयाँ क्षयिोगी बििामीको सांयया ७ ि ओ.वप.डड. जाँच गरिएका नया ँबििामीको 

जम्मा सांयया ४९३८ िहेको छ ि माधि को सम्पूणय सूचकहरु त्यतत उत्साहजनक नभए पतन प्रत्येक वषय क्रमश सूचकहरुमा सुधाि भइिहेको 

देखखन्छ ि िप सुधािको िाधग समुदाय स्तिमा सेवाहरु सम्वस्न्ध जनचतेना मुिक काययक्रम सांचािन गनुय पने आवश्यकता देखखन्छ | 

           यसै गरि भवानीपुि स्वास््य चौकी आ.व.२०७५/०७६ को सूचकहरुको ववश्िेषण गदाय पुणय खोप कभिेज ७२.९३%, डड.वप.हत. 

हेप.बि. हहि.-३ ड्रप आउत -०.६५%, बि.लस.स्ज. भ्यास्क्सनको खेि जाने दि ७७.७%, प्रोतोकि अनुसाि ४ पतक पुवय- प्रसुतत  गभय जाँच 

गिाउने महहिाको ८७.५%, ५ वषय मुतनका वािवालिकािे झाडापखािाको औषधध (Zinc/ORS) प्राप्त गन े१०७.२%, वदृ्धध अनुगमनमा 

दताय गरिएका ०-२ वषयका नयाँ िािवालिकाको ०%, दताय गरिएका नया ँक्षयिोगी बििामीको सांयया ५ ि ओ.वप.डड. जाँच गरिएका नयाँ 

बििामीको जम्मा सांयया ३६३५ िहेको छ ि माधि को सम्पूणय सूचकहरु त्यतत उत्साहजनक नभए पतन प्रत्येक वषय क्रमश सूचकहरुमा 

सुधाि भइिहेको देखखन्छ ि िप सुधािको िाधग समुदाय स्तिमा सेवाहरु सम्वस्न्ध जनचतेना मुिक काययक्रम सांचािन गनुय पने आवश्यकता 

देखखन्छ | 

        यसै गरि हनुमाननगि स्वास््य चौकी आ.व.२०७५/०७६ को सूचकहरुको ववश्िेषण गदाय पुणय खोप कभिेज 51.२०%, डड.वप.हत. 

हेप.बि. हहि.-३ ड्रप आउत -२२.५%, बि.लस.स्ज. भ्यास्क्सनको खेि जाने दि ८९.६%, प्रोतोकि अनुसाि ४ पतक पुवय- प्रसुतत  गभय जाँच 
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गिाउने महहिाको १२.५९%, ५ वषय मुतनका वािवालिकािे झाडापखािाको औषधध (Zinc/ORS) प्राप्त गन े६५.९%, वदृ्धध अनुगमनमा 

दताय गरिएका ०-२ वषयका नयाँ िािवालिकाको ०%, दताय गरिएका नया ँक्षयिोगी बििामीको सांयया ४ ि ओ.वप.डड. जाँच गरिएका नयाँ 

बििामीको जम्मा सांयया ३३५६ िहेको छ ि माधि को सम्पूणय सूचकहरु त्यतत उत्साहजनक नभए पतन प्रत्येक वषय क्रमश सूचकहरुमा 

सुधाि भइिहेको देखखन्छ ि िप सुधािको िाधग समुदाय स्तिमा सेवाहरु सम्वस्न्ध जनचतेना मुिक काययक्रम सांचािन गनुय पने आवश्यकता 

देखखन्छ | 

        यसै गरि ववष्णुपुिकट्ती स्वास््य चौकी आ.व.२०७५/०७६ को सूचकहरुको ववश्िेषण गदाय पुणय खोप कभिेज ९३.९३%, डड.वप.हत. 

हेप.बि. हहि.-३ ड्रप आउत ४.४%, बि.लस.स्ज. भ्यास्क्सनको खेि जाने दि ८०.६, प्रोतोकि अनुसाि ४ पतक पुवय- प्रसुतत  गभय जाँच गिाउने 

महहिाको ४०.६०%, प्रोतोकि अनुसाि ३ पतक उत्ति- प्रसुतत जाँच गिाउनेको ०%, स्वास््य सांस्िामा सुत्केिी हुने महहिाको १७.२९%,  

५ वषय मुतनका वािवालिकािे झाडापखािाको औषधध (Zinc/ORS) प्राप्त गन े८९.१%, वदृ्धध अनुगमनमा दताय गरिएका ०-२ वषयका नयाँ 

िािवालिकाको ०%, दताय गरिएका नयाँ क्षयिोगी बििामीको सांयया २३ ि ओ.वप.डड. जाँच गरिएका नयाँ बििामीको जम्मा सांयया ९५४७ 

िहेको छ ि माधि को सम्पणूय सूचकहरु त्यतत उत्साहजनक नभए पतन प्रत्येक वषय क्रमश सूचकहरुमा सुधाि भइिहेको देखखन्छ ि िप 

सुधािको िाधग समुदाय स्तिमा सेवाहरु सम्वस्न्ध जनचतेना मुिक काययक्रम सांचािन गनुय पने आवश्यकता देखखन्छ | 
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८. ववत्तीय स्रोत तिा अन्त्य व्यस्िापकीय पक्ष 

स्रोत  वजेट आ.व. २०७४/०७५ वजेट आ.व. २०७५/०७६ वजेट आ.व. २०७६/०७७ 

सांतघय सशतय अनुदान १०,३४,१८,००० १२,९१,००,००० १५,५४,००,००० 

प्रदेश सशतय अनुदान ० १०,००,००० १५,००,००० 

सांघीय वववत्तय समातनकिण अनुदान २५,९६,६४,००० १३,६७,००,००० १४,१९,००,००० 

प्रदेश वववत्तय समातनकिण अनुदान ० ० ० 

नगिपालिकाको आन्तरिक आम्दानी NA १,०४,८२,९५८ २,१५,२०,७२८ 

स्रोत:- अिय मन्त्रािय, वावषयक वजेत तिा काययक्रम, आ.व.२०७३/०७४, २०७४/०७५, २०७५/०७६ 

यस धनगिीमाई नगिपालिकाको ववत्तीय स्रोत ववश्िेषण गदाय वजेत आ.व. २०७४/०७५ मा सांतघय सशतय अनुदान (रु.१०,३४,१८,०००) दश 

किोड चौततस िाख अठािह हजाि ि सांघीय वववत्तय समातनकिण अनुदान (रु.२५,९६,६४,०००) पधचस किोड तछयान्वे िाख चौसठी हजाि 

देखखएको छ | आ.व. २०७५/०७६ को सांतघय सशतय अनुदान (रु.१२,९१,००,०००) िाहय किोड एकान्वे िाख ि प्रदेश सशतय अनुदान (रु. 

१०,००,०००) एक किोड़ ि सांघीय वववत्तय समातनकिण अनुदान (रु.१३,६७,००,०००) तेहय किोड सिसठी िाख ि नगिपालिकाको आन्तरिक 

आम्दानी (रु.१,०४,८२,९५८) एक किोड अचायलिस िाख उनस्न्तस हजाि, अन्ठावन्न रुपैया देखखएको छ | वजेत आ.व. २०७६/०७७ को  

सांतघय सशतय अनुदान (रु. १५,५४,००,०००) पन्ि किोड़ चौवन्न िाख, प्रदेश सशतय अनुदान (रु. १५,००,०००) पन्िह िाख, सांघीय वववत्तय 
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समातनकिण अनुदान (रु. १४,१९,००,०००) चौदह किोड़ ि नगिपालिकाको आन्तरिक आम्दानी (रु. २,१५,२०,७२८) दईु किोड पन्िह िाख 

बिस हजाि सात सय अठाइस रुपैया देखखएको छ | 

 

८.१ स्वास््य क्षेत्रको बावषयक बजेट र खचयको अवस्िा  

स्रोत  

आ.व. २०७५/०७६ आ.व. २०७६/०७७ 

वजेट खचय (%) वजेट 

सांतघय सशतय अनुदान २,४०,६२,००० ९९.९५ २,४६,५५,५०० 

प्रदेश सशतय अनुदान ० ० ० 

नगिपालिकाको आन्तरिक 
ववतनयोजन  

३९,१०,००० १००% १२५,००,००० 

अन्य आम्दानी ० ० ० 

जम्मा  २,७९,७२,०००  ३,७१,५५,००० 

स्रोत:- अिय मन्त्रािय, वावषयक वजेत तिा काययक्रम, आ.व. २०७५/०७६ ि २०७६/०७७ 
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८.३ औषधी तिा स्वास््य िामग्री खररद तिा आपुतत य व्यवस्िापनको स्स्ितत 

काययहरु आ.व.२०७५/०७६ आ.व.२०७६/०७७ 

खरिद सलमततको गठन छैन छ 

खरिद प्रकृयाको प्रकाि कोतेशन तेन्डि 

औषधध जम्मा खरिद िकम १३ िाख २० िाख 

नगिपालिकामा स्वास््य सामी ी भण्डािणको िाधग उधचत कोठाको व्यवस्िा भएको छ छ 

नगिपालिकामा ASL ि EOP उधचत व्यवस्िापन गरिएको  छैन गरिएको 

सामी ी प्रास्प्त पश्चात गुणस्ति जाँच गने व्यवस्िा गरिएको छ गरिएको छ 

नगिपालिकामा स्वास््य सामी ी भण्डािणको तनयलमत स्तक इन्भेन्तिी जाँच गने गिेको  गरिएको छैन गरिएको छ 

नगिपालिकामा स्वास््य सामी ी भण्डािणको िाधग स्जम्मेवाि व्यस्क्त तोककएको तोककएको छ तोककएको छ 

स्वास््य सामी ी भण्डािणको तनयलमत िेकडड यङ् ि रिपोहतयङ् गने गिेको गरिएको छैन गरिएको छ 

स्वास््य सांस्िाहरुसम्म सामी ी ढुवानीको व्यवस्िाको िाधग साधनको व्यवस्िा गरिएको छ गरिएको छ 

स्वास््य सांस्िाहरुमा स्वास््य सामी ी भण्डािणको िाधग उधचत कोठाको व्यवस्िा भएको छ छ 
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स्वास््य सांस्िाहरुमा माग अनुसािको औषधध तिा सामी ीको आपुतत यको व्यवस्िा भएको भएको छ भएको छ 

स्वास््य सांस्िाहरुिात तनयलमत स्तक प्रततवेदन गने गिेको तनयलमत नभएको तनयलमत भएको छ 

स्रोत:- स्वास््य तिा सामास्जक ववकास शाखा, धनगहिमाइ नगिपालिका, नगिकाययपालिकाको कायायिय 

 

८.४ उत्तरदातयत्व तिा जवािदेहहता िम्वस्न्त्ध व्यवस्िा 

क्र.म. उत्तिदातयत्व तिा जवाफदेहहता सम्वस्न्ध काययहरु 

१ स्वास््य क्षेत्रका िाधग आवश्यक नीतत, योजना, िणनीतत तजुयमा गरिएको गरिएको छ 

२ आधािभुत स्वास््य सेवाको कायायन्वयन िाधग आवश्यक तनदेलशका तयाि गरिएको तयाि गरिएको छ 

३ 
नगिपालिकाको तनयलमत काययहरुको सुचना तिा प्रततवेदन सावयजतनक सांचाि माध्यम वा वेभसाइत 
माफय त सावयजतनक गने गिेको  

गिेको छ 

४ नगिपालिकािे सुचना प्रवाहका िाधग मोवाइि एप प्रयोग गिेको छैन 

५ सवै स्वास््य सांस्िाहरुमा आधियक वषयको अस्न्तम िेखा पिीक्षण गरिएको भएको छ 

६ सवै स्वास््य सांस्िाहरुमा सामास्जक पिीक्षण गरिएको गरिएको छ 

७ सवै स्वास््य सांस्िाहरुमा नागरिक वडापत्रको व्यवस्िा गरिएको छैन 
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८ सवै स्वास््य सांस्िाहरुमा सुचना अधधकृत तोककएको तोककएको छ 

९ 
तनयलमत रुपमा नगिपालिकाका जनतनवायधचत प्रतततनधधहरु ि स्वास््य सांस्िाका प्रमुखहरुको सांयुक्त 
वैठक िस्ने गिेको ि तनणययहरु कायायन्वयन भएको 

भएको छ 

१० प्रदेश तिा सांघीय सिकाि तिा यसका तनकायहरु वीच पयायप्त समन्वय गरिएको भएको 

स्रोत:- स्वास््य तिा सामास्जक ववकास शाखा, धनगहिमाइ नगिपालिका, नगिकाययपालिकाको कायायिय 

८.५ स्वास््य क्षेत्रमा काम गने िाझदेार बबकाि िंस्िाहरुको वववरण 

क्र.िं. िंस्िाको नाम काययक्षेत्र ठेगाना िम्पकय  व्यस्क्त िोन नं. 

१. 
नेपाि स्वास््य क्षेत्र सहयोग 
काययक्रम-NHSSP 

स्वास््य प्रणािी 
सुदृधधकिण- न.पा. का 
सवै स्वास््यहरुमा   

स्वास््य शाखा, 
धनगिीमाई न.पा.  स्जतेन्ि नायक  ९८५११७१११६  

२.      
स्रोत:- स्वास््य तिा सामास्जक ववकास शाखा, धनगहिमाइ नगिपालिका, नगिकाययपालिकाको कायायिय 

९. प्रमुख उपिब्धीहरु, िमस्या तिा प्रािलमकताका क्षेत्रहरु 

९.१ ववगत तिा यि आ.ब. २०७६/०७७ का प्रमुख प्रगतत तिा उपिब्धीहरु 

आ.ब. २०७५/०७६ का प्रमुख प्रगतत तिा उपिब्धीहरु 

 भौततक पूवायधार तिा िंस्िागत िुधार 

 वडा नां. १३ मा आधािभूत स्वास््य सेवा केन्िको भवन तनमायण को काम शुरु भएको | 
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 िेवा प्रवाह तिा गुणस्तर अलभबहृद 

 वडा नां. ९ मा िहेको नयनपुि स्वास््य चौकी ि वडा न.-१२ मा िहेको ववष्णुपुिकट्ती स्वास््य चौकीवात प्रयोगशािा सेवा 

सञ्चािन गरिएको छ । 

 सिै स्वास््य सँस्िाहरुमा न्युनतम सेवा मापदण्डका साधनहरुको प्रयोग भएको । 

 सिै स्वास््य सांस्िामा न्यूनतम सेवा मापदण्ड िागू भएको । 

 सवै स्वास््य सांस्िाहरुमा नेपाि सिकािको कायय ववधध अनुसाि व्यस्िापन सलमतत गठन भएको |   

 स्वास््य सांिाहरुको िेखापरिक्षण भएको | 

 क्यान्सि, मुतुको भलभफेने, मगृौिा खिाि भएको बििामीिाई नेपाि सिकाििे उपिब्ध गिाउने औषधी उपचाि सहयोगका 

अततिीक्त नगििात यातायात खचय स्वरुप प्रतत बििामी रु ५०००। (अक्षिेपी पाच हजाि रुपैया) एक पतकका िाधग उपिब्ध 

गिाएको | 

 िूचना व्यवस्िापन तिा उपयोग  

 सवै स्वास््य सांस्िाहरुमा CC-TV क्यामिा जडान भइसकेको  | 

 RDQA को ] Protocol अनुसाि Data Quality Assessment सव ैस्वास््य सस्िाहरुको तनयलमत रुपमा भइिहेको |  . 

 जनशस्क्त व्यवस्िापन 
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 दईु जना लयाव तेस्क्नलसयन किािमा ि सामुदातयक स्वास््य इकाइ ि शहिीस्वास््य केन्ि मा दईु जना अ.न.लम. ि दईु जना 

अ.हे.व. किािमा ि वाधििंग सेन्ति को िाधग दईु जना अ.न.लम. किाि मा व्यवस्िान गरिएको।  

आ.ब. २०७६/०७७ का प्रमुख प्रगतत तिा उपिब्धीहरु 

 भौततक पूवायधार तिा िंस्िागत िुधार 

 वडा नां. १, ३, ४, ६, ८, १०, ११, १३ ि १४ मा आधािभूत स्वास््य सेवा केन्िको भवन तनमायण िग भग ९५ प्रततशत तनमायण 

सम्पन्न भईसकेको छ | 

 सवै स्वास््य चौकी (फुलकाहाकट्ती-५,अयोध्यानगि-७, भवानीपुि-२, हनुमाननगि-३, ववष्णुपुिकट्ती-१२) सोिाि जडान भएको | 

 वडा न.-९ मा िहेको खोप तिा गाउँ घि स्क्ितनक वडा कायायियको सहयोगिे घि भाडामा लिएि आवश्यक सम्पूणय औजाि 

तिा उपकिण सहहत व्यस्स्ित गरि सन्चािन भएको | 

 िेवा प्रवाह तिा गुणस्तर अलभबदृ्हद 

 वडा न.९ मा नयनपुि स्वास््य चौकी िाई १५ वेडको नयनपुि अस्पतािमा स्तिउन्नतत गिेको | 

 वडा न.९ मा स्वास््य चौकी िाई १५ वेडको अस्पतािको िाधग धचककत्सक व्यस्िा गिेको | 

 Ultra sound training ि SBA Moduar लिएको अस्पतािको िाधग धचककत्सक व्यस्िापन गिेको | 

 वडा नां. ९ मा िहेको नयनपुि अस्पतािवात लभडीयो एक्सिे ि इ.लस.जी. सवेा सञ्चािन गरिएको । 
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 वडा नां. ९ मा िहेको नयनपुि अस्पताि ि १२ मा िहेको ववष्णुपुिकट्ती स्वास््य चौकीवात प्रयोगशािा सेवा सञ्चािन गरिएको 

छ । 

 सिै स्वास््य सँस्िाहरुमा न्युनतम सेवा मापदण्ड िागु गनय स्वास््यकमीहरुको न्यूनतम सेवा मापदण्ड तनदेलशका ि साधन 

सम्िन्धी अलभमुखखकिण भएको । 

 सिै स्वास््य सँस्िाहरुमा न्युनतम सेवा मापदण्डका साधनहरुको प्रयोग भएको । 

 न्यूनतम सेवा मापदण्ड सम्िन्धी तनदेलशका अनुसाि न्यूनतम सेवा मापदण्डको कायायन्वयन भएको 

 सिै स्वास््य सांस्िामा न्यूनतम सेवा मापदण्ड िागू भएको । 

 सवै स्वास््य सांस्िाहरुमा नेपाि सिकािको कायय ववधध अनुसाि व्यस्िापन सलमतत गठन भएको |   

 स्वास््य सांिाहरुको िेखापरिक्षण भएको | 

 एम्िुिेन्स खरिदको िाधग िजेत बितनयोजन भएको । 

 एम्िुिेन्स ककन्नका िाधग आवश्यक प्रकक्रयाको शुरुवात अगाडी वढेको । 

 X-ray तिा ultra sound mechine को िाधग िजेत बितनयोजन भएको । 

 क्यान्सि, मुतुको भलभफेने, मगृौिा खिाि भएको बििामीिाई नेपाि सिकाििे उपिब्ध गिाउने औषधी उपचाि सहयोगका 

अततिीक्त नगििात यातायात खचय स्वरुप प्रतत बििामी रु ५०००। (अक्षिेपी पाच हजाि रुपैया) एक पतकका िाधग उपिब्ध 

गिाएको |  
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 िूचना व्यवस्िापन तिा उपयोग  

 सवै स्वास््य सांस्िाहरुमा कम्प्युति जडान भइसकेको  | 

 सवै स्वास््य सांस्िाहरुमा ई-हास्जिी तिा CC-TV क्यामिा जडान भइसकेको  | 

 नगिपालिकाको सवै स्वास््य सांस्िाहरुवात स्वास््य सुचनाहरु ि मालसक प्रततिेदन अनिाइ सेवावात सुचारु गरिएको । 

 नगिपालिकाको स्वास््य शाखामा ई-आपूतत य व्यस्िापन प्रणािी िागु भइ आपूतत य व्यस्िापन तिा त्रमैालशक प्रततवेदन अनिाइ 

सेवावात सुचारु गरिएको । 

 RDQA को ] Protocol अनुसाि Data Quality Assessment सव ैस्वास््य सस्िाहरुको तनयलमत रुपमा भइिहेको |  . 

 स्वास््य कमीहरुिाई HMIS/DHIS2 e-reporting को तालिम हदई, सवै सांस्िावात online reporting सुरु भईसकेको | 

 जनशस्क्त व्यवस्िापन 

 नयनपुि अस्पतािमा १ धचककत्सक सहहत दईु जना अ.न.लम. ि दईु जना लयाव तेस्क्नलसयन किािमा ि सामुदातयक स्वास््य 

इकाइ ि शहिी स्वास््य केन्ि मा दईु जना अ.न.लम. ि दईु जना अ.हे.व. किािमा ि वाधििंग सेन्ति को िाधग एक जना 

अ.न.लम. किाि मा व्यवस्िा गरिएको छ ।  

 सम्पूणय स्वास््य सांस्िामा स्वाीकृत दििन्दी अनुसािको पदपूतत यको व्यवस्िा गनयका िाधग स्वास््यकमीहरु तिा अन्य 

कमयचािीहरुको को त्याांक सांकिन भएको | 

 स्वास््य तिा जनसांयया मन्त्रािय समायोजन वात आएका सम्पूणय कमयचािीहरुिाई स्वास््य सांस्िाहरुमा पदस्िापन गरिसकेको  
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 नगिपालिका स्तिको स्वास््य सम्िस्न्ध तनणययमा स्वास््यकमीको अियपूणय सहभागीता िहेको । 

९.२ ववद्यमान िमस्या तिा चनुौततहरु  

 भौततक पूवायधार तिा िंस्िागत िुधार 

 नेपाि सिकाििे तोकेको मापदण्ड अनुसािको स्वास््य सांस्िाहरुको भवनहरु नहुांदा सेवा प्रवाहमा असि पिेको ि चौववसै घण्ता 

आपत्कालिन सेवा हदन समस्या भएको ।  

 नेपाि सिकाििे तोकेको मापदण्ड अनुसािको खोप तिा गाउँघि स्क्ितनकको व्यस्स्ित ठाउँ तिा भवन नहुदा सेवा सन्चािन 

समस्या भएको |  

 औषधी तिा उपकरणको व्यवस्िापन 

 स्वास््य सांस्िाहरुमा न्युनतम सेवा मापदण्ड अनसुािको औजाि तिा उपकिणहरु नहुदा तनयलमत सवेा सन्चािनमा समस्या 

भएको |  

 केन्ि तिा प्रदेश सिकािवात आउने औषधधहरु समयमै नआउने ि आउदा पतन प्रयोग गने लमतत कम समय भएको आउने । 

 प्रािलमकताका काययक्षेत्रहरु  

 भौततक पूवायधाि तिा सांस्िागत सुधाि 

 तनयलमत अनुगमन, मुलयाङ्कन तिा सलमक्षा | 

 न्युनतम सेवा मापदण्ड अनुसािको औजाि तिा उपकिणहरुको व्यस्िापन |  
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 जेष्ठ नागरिक, अपाांग,महहिा तिा वािवालिकािाई िक्षक्षत गरि एकककृत स्वास््य सेवा लशववि सन्चािन तिा व्यस्िापन | 

 शहहद परिवाि, घाइते तिा अपाङ्गता भएका ि बिपन्न परिवाििाई श:शुलक सेवामा बिशषे सहुलियत/छुत सहहतको स्वास््य 

उपचािको ब्यिस्िा | 

 नगि क्षेत्रमा एउता ब्िड िैंक स्िापना गनय पहि तिा व्यस्िापन | 

 ववशषे जोखखममा िहेका समुह (गभयवती, सुत्केिी, सुनौिो १००० हदन लभत्रका वािवालिका ि ककशोिी) हरुको घि दैिो मै गई 

स्वास््य सेवा प्रदान गनय प्रत्येक वाडमा िोलमांग नलसिंग कमयचािी व्यस्िापन | 

 Zero Home Delivery नीतत सफि वनाउन नगि स्तिमा एम्िुिेन्स खरिद गरि तनशुलक एम्िुिेन्स सेवा Delivery को 

िाधग काययन्वयन तिा व्यस्िापन | 

 समुदायमा स्वास््य सेवामा पहँुच नभएका तिा सेवा वात ताढा िहेका समुह (दलित, जनजाती, शहहद परिवाि, घाइते, 

अपाङ्गता ि बिपन्न परिवाि) िाई सेवाको पहँुच पुयायउन social Maping तिा Tracing काययक्रम सन्चािन |  

अनुिूचीहरु 
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१ 

स्वास््य शाखा धनगिीमाई 
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