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१ परििय  

१.१ नगिपाचिकाको एक झिक  

मिंगवा नगिपाचिका प्रदशे न.ं २ अन्तगवत सिावही चिल्िाको मध्य भागमा अवचस्ित  छ । काठमाण्डौबाट 

३२५ ककिोचमटि ि पूवव पचिम िािमावगको नविपुि दचेि २५ कक.चम दचक्षणमा िहकेो छ । यस 

नगिपाचिकाको भौगोचिक क्षेत्र ३०.४४ वगव ककिोचमटि िहकेो छ । मिंगवा नगिपाचिकाको नाम ईस्िाचमक 

सन्त मिग बाबा को नामबाट िहन गएको उचि िहकेो पाइन्छ िहााँ िैत्र मचहनामा चिवनमा सुि सुचवधाको 

कामना गद ैयसिाई पववको रुपमा समेत मनाउन ेगरिएको छ । नगिपाचिकाको पूववमा ब्रहम्पुिी गााँउपाचिका ि 

भाितको सोनवर्ाव, पचिममा िकिघट्टा ि कौडनेा गाउाँपाचिका, उत्तिमा कचविासी नगिपाचिका ि दचक्षणमा 

भाितको चवहाि िाज्यका सीतामढी चिल्िा िहकेो छ । नगिपाचिका साचवकको मुसैिी, भााँड्सि, िुटौना ि 

गम्हरिया गा.चव.स िप गिी चमचत २०७३ फागुन २७ गतेको चनणवय अनुसाि प्रशासचनक संििना तय भएको   

हो । यस पाचिकामा िम्मा ८०२० घिधुिी ि ४६,५१६ िनसंख्या िहकेो छ । चवशेर्त मधेसी, नेवािी, 

मािवाडीको बसोबास िहकेो यस नगिपाचिकामा मुचस्िम तिा चहन्द ुधमव माने्नहरुको िनसंख्या अचधक िहकेो 

छ । धार्मवक तिा संस्कृचतक सचहष्णुताको उदाहिण िहकेो यस नगिपाचिका भाितको चसमाना नचिक 

भौगोचिक चहसाविे २६० ५२’ उत्तिी आक्षंश ि ८५० ३४’ पूवव दशेान्ति सचहत ७९ चमटि उिाईमा िहकेो छ । 

आचिचवकाको माध्यमका रुपमा कृचर्, पशुपािन, ज्यािा मिदिुी, नोकिी ि ब्यापाि मुख्य चिचवकोपािवनका 

स्रोतको रुपमा िहकेो  छ  िसमा  वैदचेशक  मुिुक  तिा  चछमेकी  मूिुक  भाित  वैदचेशक िोिगािको गतब्य 

िहकेो छ । 

१.२ बस्तुचस्िचत चबश्लेर्ण प्रचतवेदनको उद्धशे्य 
 मिंगवा नगिपाचिकाको वतवमान स्वास््य अवस्िाको (नेतृत्व ि सुशासन, भौचतक पूवावधाि तिा मानव 

संसाधन, सेवाको पहाँि तिा गुणस्ति, स्वास््य सूिना व्यवस्िापन  ि िैंचगक समानता तिा सामाचिक 

समावेसीकिण) चित्रण गनव । 

 प्रत्येक नागरिकको हकचहतको िाचग त्यमा आधारित चनणवय सचहत योिना तिुवमा, नीचत चनयम तिा 

िणनीचतहरु चनमावण सािै ljleGg कायवक्रम संिािनको चनचम्त सिोकािवािाहरुिाई आवश्यक सहयोग 

गनव ।   

 चवचभन्न स्वास््य कायवक्रमका महत्वपुणव सूिकहरुको वार्र्वक प्रवृचत हिेी आवश्यक िेिािोिा गनव ।
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१.४ स्वास््य क्षेत्रका प्रमुि नीचतगत व्यवस्िा तिा योिना 
 

संचघयताको परिपेक्षमा हिेक स्िाचनय तहि ेसंघ संग नबाचझने गिी आफ्नो परिवेश सुहाउाँदो नीचत चनयम 

बनाउन सके्न व्यवस्िा िहकेो छ ।  स्िाचनय तहको आफ्नो नीचत चनयम नबने सम्म संचघय नीचत चनयम 

अबिम्बन गद ैस्वास््य क्षेत्रमा अग्रसि हन ेव्यवस्िा िहकेो हाँदा मिंगवा नगिपाचिकामा पचन स्वास््यका 

धेिै िसो नीचतगत व्यवस्िा ि योिना संचघय नीचत अनुरुप नै िहकेो छ । आगामी कदनहरुमा सिोकािवािा 

चनकायहरु साँग सहकायव ि समन्वय गद ैस्िाचनय परिवेश सुहाउाँदो ि स्िाचनय माग सम्बोधन हन ेिािको 

आफ्नो स्वास््य नीचतहरु चनमावण गने मिंगवा नगिपाचिको भावी योिना िहकेो छ ।    
 

 

भौचतक पूवावधाि तिा ससं्िागत सुधाि सम्बचन्धत नीचतगत व्यवस्िा तिा योिना 
 

 िाचिय स्वास््य नीचत २०७६ अनुसाि प्रत्येक वडामा एउटा स्वास््य संस्िा िहने प्रावधान अनुरुप 

यस पाचिकाको १२ वडाहरु मध्ये १० वटा वडामा िहकेो स्वास््य संस्िा नगिपाचिकाको 

मातहतमा छ, बााँकी दईु वडा मध्ये एउटा वडामा प्रादचेशक अस्पताि िहकेो छ भने अको वडामा 

स्वास््य संस्िा नभएको अवस्िा छ ।  

 नगिपाचिका अन्तगवत िहकेा १० वटा स्वास््य संस्िाहरु मध्ये ४ वटा स्वास््य िौकीहरु वडा 

कायावियको भवनमा संिािनमा छ, एउटा आधािभतू स्वास््य सेवा केन्र धमवशािाको भवनमा ि 

केचह घि बहािमा चिई संिािन भैिहकेो अवस्िा छ ।   

 आगामी कदनमा स्वास््य ससं्िाहरुको भवन चनमावणको िाचग सववप्रिम िग्गाको व्यवस्िा गरि 

स्वास््य मन्त्राियको मापदण्ड अनुसाि भवन चनमावण गने योिना िहकेो छ ।   

 सशतव तफव  प्राप्त भएको बिेटको उचित प्रयोग गरि आवश्यकता अनुसाि पाचिका अन्तगवतका 

स्वास््य संस्िाहरुको सुधाि गने योिना िहकेो छ । 
 

सेवा प्रवाह तिा गुणस्ति अचभबृचद्ध सम्बचन्धत नीचतगत व्यवस्िा तिा योिना 

 नेपािको संचवधानमा प्रत्यके नागरिकि े आधािभतू स्वास््य सेवा चन:शुल्क पाउने उल्िेि भए 

बमोचिम पाचिका अन्तगवतका सब ैस्वास््य संस्िाहरुबाट गुणस्तिीय चन:शुल्क स्वास््य सेवा प्रदान 

गरिने व्यवस्िा िहकेो छ ।  

 स्वास््य संस्िाको सेवाको गणुस्ति अचभबृचद्ध गनवको िाचग िाचिय स्वास््य नीचत २०७६ अनुरुप  

न्युनतम सेवा मापदण्ड कायवक्रम िागु गने योिना िहकेो छ । 

 सेवा प्रवाह तिा गुणस्ति अचभबृचद्धको  िाचग नीचतगत व्यवस्िा अनुरुप प्रत्येक स्वास््य संस्िा 

अन्तगवत वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्वास््य संस्िा संिािन तिा व्यवस्िापन सचमचतको व्यवस्िा 

भएको सुचनचित गने िहकेो छ ।  

 स्वास््य संस्िा संिािन तिा व्यवस्िापन सचमचतिाई िप सकक्रय बनाई, स्वास््य क्षते्रको योिना 

तिुवमा, अनुगमन तिा मुल्याकंनमा अचनवायव समावेश गरि सेवाको गुणस्ति अचभबृचद्ध गद ैिैिान े

भावी योिना िहकेो छ ।  
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 चवचभन्न स्वास््य कायवक्रम अन्तगवतका सेवा प्रवाह तिा गुणस्ति अचभबृचद्ध गनवको िाचग कायवक्रम 

चवशेर्         QI tools ि checklist प्रयोग गरि सेवाको गुणस्ति अचभबृचद्ध कायम गने योिना 

िहकेो छ । 

 समुदाय स्तिमै मात ृ तिा नविात चशशु सेवािाई िप सबि बनाउन चवचभन्न सिोकािवािा 

चनकायहरु साँग समन्वय गरि बर्ििंग सेन्टि स्िापनाको कायव अचघ बढाउने योिना िहकेो छ । 

 हाि नेपािमा वर्ेनी ११ सय भन्दा वढी आमाहरूि े गभववती भएकै कािणिे मृत्यु हनु पिेको 

अवस्िामा चवर्श् स्वास््य संगठनको प्रत्येक मृत्युिाई गणना गने (Count Every Death) 

िणनीचत अनुसाि सब ैमातृ मृत्यु सुचित गने, अध्ययन गने ि त्यस्त ैप्रकृतीका कािणिे िप मृत्यु हन 

नकदन कृयाकिापहरू सन्िािन गने िस्ता कृयाकिापहरू संिािन गरि कदगो चवकास िक्ष्य प्राप्त 

गनव MPDSR  कायवक्रम सन्िािन गने योिना िहकेो छ । 

 

सूिना व्यवस्िापन तिा उपयोग सम्बचन्ध नीचतगत व्यवस्िा तिा योिना 

 सूिना प्रणािीबाट आउने त्यांकहरुको गुणस्ति परिक्षण गनव ि समग्र सूिना प्रणािी 

व्यवस्िापनको अनुगमन तिा मुल्यांकनको संििना, सुिकहरुको परिभार्ा, अचभिेि तिा 

प्रचतवेदन सामाग्री, त्याकं व्यवस्िापन प्रकक्रया एवम त्यांक प्रयोग िस्ता चवचवध पक्षहरुको 

मापन गरि सुधािका कायवक्रमहरु अचघ बढाउन चनयचमत त्यांक गुणस्ति परिक्षण प्रणािी  

(Routine Data Quality Assessment System) प्रयोग गने योिना िहकेो छ । 

 िाचिय स्वास््य नीचत २०७६ को ममव अनुरुप स्वास््य सम्बचन्ध योिना तिुवमा साि ै चनणवय 

प्रकक्रयामा त्य पिक सूिनाको प्रयोग गने नीचतगत व्यवस्िा िहकेो छ ।  

 समुदायमा भएका मातृ मृत्यु सुचित गनव, अध्ययन गनव, पचहिान गनव, सचमक्षा गरि मृत्युको 

कािणको पचहिान गनव ि भचवष्यमा त्यस्ता मृत्युहरु हन नकदन MPDSR कायवक्रम सुिारु गन े

योिना िहकेो छ । 

 

िनशचि व्यवस्िापन सम्बचन्ध नीचतगत व्यवस्िा तिा योिना 

 आधािभूत स्वास््य केन्रहरुमा स्वास््य सेवा प्रवाह गनव कमविािी किािमा िटाउने व्यवस्िा िहकेो 

छ । 

 पाचिका अन्तगवतका स्वास््य संस्िामा दिवन्दी अनुसािका कमविािीहरुिाई कामको भाि एवम् 

सेवाग्राहीको िाप हिेी परििािन गने व्यवस्िा िहकेो  छ । 

 समय अनुसाि परिवर्तवत िोगको प्रवृचत तिा चवचभन्न स्वास््य समस्याहरुिाई समाधान/सम्बोधन 

गनव सक्षम बनाउने सोि अनुसाि स्वास््य कर्मवहरुिाई चवचभन्न चसपमुिक ताचिम प्रदान गने 

योिना िहकेो छ ।   

 स्वास््य कर्मविे उच्च मनोविका  साि कामकाि गन ेवाताविण बनाउन चवचभन्न समयमा प्रोत्साहन 

भत्ता उपिव्ध गिाउने समेत व्यवस्िा िहकेो छ ।  
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और्धी तिा उपकिणको व्यवस्िापन सम्बचन्धत नीचतगत व्यवस्िा तिा योिना 

 नेपाि सिकाििे तोकेको चन:शुल्क और्चधहरु स्वास््य संस्िा स्तिबाट चनिन्ति उपिब्ध हन े

व्यवस्िा िहकेो छ ।  

 पाचिकािे िरिद गिेको और्चध तिा उपकिणको उचित भण्डािण गनव आधुचनक मेचडकि स्टोि 

बनाउने योिना िहकेो छ  । 

 चनिन्ति स्वास््य सेवा प्रवाहिाई सुचनचस्ित गनव और्चध तिा उपकिणको िरिदका िाचग 

पाचिकािे िप बिेट व्यवस्िा गने गिेको छ । 
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क्र.स. िातिाचत िनसखं्या प्रचतशत 

१ क्षेत्री ९३ ०.१९  

२ ब्राहमण- पहाड  ६३४ १.३६ 

३ मगि  ५४ ०.११ 

४ िारु  १८३ ०.३९  

५ तामांग १६ ०.०३ 

६ नेवाि  ४९२ १.०५  

७ मुसिमान  ८,९०१ १९.१३ 

८ काचम  १४ ०.०३ 

९ यादव  १२,१०४ २६.०२ 

१०  दमाई/ढोिी १३ ०.०२ 

११  चिम्बु  १२ ०.०३ 

१२  तेिी  २,६९१ ५.८ 

१३  िमाि/हरििन/िाम १,३६७ २.९३ 

१४ कोइिी/कुसवाहा  १,४३२ ३.०७ 

१५ कुमी ३७० ०.८ 

१६ सन्यासी/दसनामी   २३३ ०.५० 
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१७ धानुक  १९८ ०.४२ 

१८ दसुाद/पासवान/पासी १,७१४ ३.७ 

१९ सोनाि  १,२९६ २.७८ 

२० केवट  २१ ०.०४ 

२१ ब्राहमण/तिाई   १,०६२ २.३ 

२२ कठबचनयााँ  ८८७ १.९१ 

२३ घर्तव/भुिेि  १४ ०.०३ 

२४ मल्िाह ९५० २.०४ 

२५ किवाि  २,१७९ ४.६८ 

२६ हिाम/ठाकुि   ५०५ १.०८ 

२७ कानु  ६०७ १.३० 

२८ सुचध  ९१२ १.९६ 

२९ िोहाि  ६९५ १.४८ 

३० तटमा/तत्वा   ६१५ १.३२ 

३१ िातव े ५३६ १.१५ 

३२ धोबी  ५४९ १.१८ 

३३ नुचनया  ८९२ १.९१ 

३४ कुम्हाि  ८१९ १.७६ 

३५ दनुवाि  ४२ ०.१ 

३६ हिुवाई  ३८२ ०.८२ 

३७ िािपुत  ३३९ ०.७२ 

३८ कायस्ि  ६७७ १.४५ 

३९ बढई  १७८ ०.३८ 

४० मािवाडी २१४ ०.५० 

४१ बिई ५८१ १.२४ 

४२ चबन  २३४ ०.५० 

४३ गडिेी  ५३ ०.११ 

४४ मािी  १५५ ०.३३ 

४५ डोम  ५६ ०.१२ 

४६ हििोि  १६१ ०.३४ 

४७ धुचनया  ३४ ०.०७ 

४८ हयिोमो १७१ ०.३६ 

४९ पत्िकव ट्टा/कुशवडीया  २२ ०.०४ 

५० अमट १७ ०.०३ 

५१ अन्य  ८१ ०.२ 

५२ तिाई अन्य  ११ ०.०२ 

५३ अपरिभाचसत अन्य ४८ ०.१० 

 िम्मा  ४६,५१६  १०० 

     श्रोत:  िाचिय िनगणना २०६८  
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३.३ उमेि समुह अनुसाि िनसंख्याको चवविण 

उमिे समहु मचहिा पुरुर् िम्मा 

कुि िनसखं्या २२,६९५ २३,८२१ ४६,५१६ 

०-४ वर्व २,५०६ २,८२१ ५,३२७ 

५-९ वर्व ३,३१० ३,५०४ ६,८१४ 

१०-१४ वर्व ३,०९६ ३,३७१ ६,४६७ 

१५-१९ वर्व २,१५१ २,६०० ४,७५१ 

२०-२४ वर्व १,६९६ १,६६० ३,३५६ 

२५-२९ वर्व १,७८१ १,५१९ ३,३०० 

३०-३४ वर्व १,७४० १,३७३ ३,११३ 

३५-३९ वर्व १,४७० १,५५० ३,०२० 

४०-४४ वर्व १,१६९ १,२६८ २,४३७ 

४५-४९ वर्व ९८४ १,०६८ २,०५२ 

५०-५४ वर्व ६६५ ८२८ १,४९३ 

५५-५९ वर्व ६२४ ६५९ १,२८३ 

६०-६४ वर्व ५५७ ६२३ १,१८० 

६५ वर्व भन्दा माचि १,०४६ ९७७ १,९२३ 

श्रोत: िाचिय िनगणना २०६८ 

 

 

 

 

३.४ स्वास््य कायवक्रम सबंद्द िचक्षत िनसखं्याको चवविण (२०७७/७८) 

िचक्षत समहु  िम्मा 

कुि िनसखं्या  ५४,३०५ 

१ वर्व मचुनका वािवाचिकाहरुको सखं्या  १,०५७ 

५ वर्व मचुनका वािवाचिकाहरुको सखं्या ५,५९६ 

०-२३ मचहना सम्मका वािवाचिकाहरुको सखं्या २,१६४ 

१२-५९ मचहना सम्मका वािवाचिकाहरुको सखं्या ४,५३९ 

अनमुाचनत िीचवत िन्मको सखं्या १,०९४ 

अनमुाचनत गभववती मचहिाहरुको सखं्या १,२९१ 

१५-४९ वर्वका चववाचहत मचहिाहरुको सखं्या ११,४३६ 

१०-१९ वर्वका ककशोिककशोिीहरुको सखं्या १०,८५६ 

६० वर्व भन्दा माचिको िनसखं्या ४,१५९ 

श्रोत: स्वास््य व्यवस्िापन सिूना प्रणािी (एि.एम.आइ.एस.) 
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४ स्वास््य संस्िा सम्बन्धी सुिकहरु 

४.१ स्वास््य संस्िाहरुको चवविण 

क्र.सं. संस्िाको प्रकाि संख्या /नाम स्िान/वडा नं. कैकफ

यत 
सिकािी स्वास््य संस्िाहरु 

१ प्रािचमक अस्पताि ०   

२ प्रािचमक स्वास््य केन्र ०     

३ स्वास््य िौकी भााँड़सि स्वा.िौ ,.गम्हरिया स्वा.िौ, 

मुसैिी  स्वा. िौ ,.िुटौना  स्वा. िौ. 

 

भााँड़सि 

स्वा. िौ.- ५, 

िुटौना 

स्वा. िौ.- ६, 

मुसैिी 

स्वा. िौ.-७, 

गम्हरिया 

स्वा. िौ.-१२ 

 

 

४ सामुदाचयक स्वास््य केन्र ६/आधािभूत स्वास््य सेवा केन्र १, आधािभूत 

स्वास््य सेवा केन्र २, आधािभूत स्वास््य सेवा 

केन्र ४, आधािभूत स्वास््य सेवा केन्र ९, 

आधािभूत स्वास््य सेवा केन्र १०, आधािभतू 

स्वास््य सेवा केन्र ११   

१, २, ४, ९, 

१०, ११  
 

५ शहिी स्वास््य केन्र ०   

६ प्रसुचत केन्र भएका स्वास््य 

संस्िा 

१/ मिंगवा अस्पताि ८  

७ आयुवेकदक 

और्धािय\चक्िचनक 

०   

८ गाउाँघि चक्िचनक २१/  

 

  

९ िोप चक्िचनक  ३३ 

 
  

१० ककशोि ककशोिी मैत्री सेवा 

भएका संस्िा 

१/ मिंगवा अस्पताि ८  

११ चब.ई.ओ.एन.सी (आधािभुत) 

सेवा उपिब्ध संस्िा 

०   

१२ चस.ई.ओ.एन.सी (अपिेसन 

सेवा) उपिब्ध 

 संस्िा 

१/ मिंगवा अस्पताि ८  
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१३ सुिचक्षत गभवपतन सेवा भएका 

संस्िा 

२/मिंगवा अस्पताि, परिवाि चनयोिन सघं मिंगवा 

अस्पताि- ८, 

परिवाि 

चनयोिन संघ-  

 

१४ प्रयोगशािा सेवा भएका संस्िा १/ मिंगवा अस्पताि ८  

१५ परिवाि चनयोिनका ३ चवचध  

(कण्डम, चपल्स, चडपो) 

उपिब्ध संस्िा 

११/ भााँड़सि स्वा. िौ., गम्हरिया स्वा. िौ., 

मुसैिी  स्वा. िौ., िुटौना  स्वा. िौ., आधािभतू 

स्वास््य सेवा केन्र १, आधािभूत स्वास््य सेवा 

केन्र २, आधािभूत स्वास््य सेवा केन्र ४, 

आधािभूत स्वास््य सेवा केन्र ९, आधािभूत 

स्वास््य सेवा केन्र १०, आधािभूत स्वास््य सेवा 

केन्र ११, मिंगवा अस्पताि ८ 

१, २, ४, ५, 

६, ७, ८,९, 

१०, ११, १२ 

 

१६ परिवाि चनयोिनका ५ चवचध 

(आई.यु.चस.डी., ईम्पिान्ट 

समेत) उपिब्ध संस्िा 

३/ भााँड़सि स्वा. िौ., मिंगवा अस्पताि, 

परिवाि चनयोिन संघ  

५, ८  

१७ एक्सिे सेवा भएका संस्िा १/ मिंगवा अस्पताि ८  

१८ अल्रासाउन्ड सेवा भएका 

संस्िा 

१/ मिंगवा अस्पताि ८  

१९ क्षयिोग उपिाि केन्र ११/ भााँड़सि स्वा. िौ., गम्हरिया स्वा. िौ., 

मुसैिी  स्वा. िौ., िुटौना  स्वा. िौ., आधािभतू 

स्वास््य सेवा केन्र १, आधािभूत स्वास््य सेवा 

केन्र २, आधािभूत स्वास््य सेवा केन्र ४, 

आधािभूत स्वास््य सेवा केन्र ९, आधािभूत 

स्वास््य सेवा केन्र १०, आधािभूत स्वास््य सेवा 

केन्र ११, मिंगवा अस्पताि ८ 

  

२० मचहिा स्वास््य 

स्वयंसेचवकाको संख्या 

६६, भााँड़सि स्वा. िौ.-, गम्हरिया स्वा. िौ.-

(४), मुसैिी  स्वा. िौ.-(९), िुटौना  स्वा. िौ.-, 

आधािभूत स्वास््य सेवा केन्र १- (२), 

आधािभूत स्वास््य सेवा केन्र २-, आधािभूत 

स्वास््य सेवा केन्र ४-(३), आधािभूत स्वास््य 

सेवा केन्र ९-, आधािभूत स्वास््य सेवा केन्र 

१०-, आधािभूत स्वास््य सवेा केन्र ११-(६), 

१, २, ४, ५, 

६, ७, ९, १०, 

११, १२ 

 

 

२१ सिकािी स्वास््य संस्िा 

नभएका वडा (संख्या) 

१ ३  

२२ नचिकको िेफिि अस्पतािको 

नाम 

मिंगवा अस्पताि ८  

चनिी स्वास््य ससं्िाहरु 

१ चवचशचिकृत अस्पताि  ०   
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२ िनिि अस्पताि /मेचडकि 

किेि  

०   

३ पोचिचक्िचनक  ०   

४ चक्िचनक (िम्मा) १   

५ डने्टि चक्िचनक   ०   

६ आाँिा चक्िचनक  ०   

७ आयुवेकदक चक्िचनक  ०   

८ प्रयोगशािा  ०   

९ और्चध पसि (फामेसी) ०   

श्रोत: मिंगवा  न. पा. स्वा. शा. 
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४.२ स्वास््य संस्िाहरुको भौचतक पूवावधािको चवविण 

चवविण 

क्र. 

स.ं 

स्वास््य 

ससं्िाको 

नाम 

िग्गाको 

स्वाचमत्व 

आफ्न ै

भवन 

कोठा

को 

सखं्या 

पयावप्त 

प्रशचुत 

केन्र भए 

कोठाको 

सखं्या 

कमविािी 

आवास

को 

व्यवस्िा 

तािवाि 

तिा 

पिाविको 

व्यवस्िा 

िान े

पानीको 

व्यवस्िा 

२४ स ै 

घण्टा 

चबद्यतु\ 

सौयव 

उिावको 

व्यवस्िा 

फोहोि 

व्यवस्िापन 

सवेाग्राचह

का िाचग 

शौिािय 

शौिािय

मा 

पानीको 

व्यवस्िा 

एम्बिुने्स 

िान े

वाटोको 

सचुबधा 

१ गम्हरिया 

स्वास््य 

िौकी  

 

वडा 

कायाविय 

नभएको 

(वडा 

कायाविय) 

२ ० ० छ छ छ, 

वडाको 

इन्भटवि 

डस्टचबन छ, 

चबहान 

िाल्डो मा 

पुने 

छ छ छ 

२ मुसैिी  

 स्वास््य 

िौकी 

वडा 

कायाविय 

नभएको 

(वडा 

कायाविय) 

२ ० ० छ छ छ, 

इन्भटवि  

डस्टचबन छ, 

चबहान 

िाल्डो मा 

पुने 

छ छ छ 

 

३ िुटौना   

स्वास््य 

िौकी 

वडा 

कायाविय 

नभएको 

(वडा 

कायाविय) 

२ ० ० छ  छ, 

वडाको 

इन्भटवि 

डस्टचबन छ, 

चबहान 

िाल्डो मा 

पुने 

छ छ छ 

४ भााँड़सि 

स्वास््य 

िौकी 

वडा 

कायाविय 

नभएको 

(वडा 

कायाविय) 

३ ० ० छ छ छैन डस्टचबन छ, 

चबहान 

िाल्डो मा 

पुने 

छ छ छ 

 

 

 

५ आधािभूत 

स्वास््य सेवा 

धमव 

शािा 

धमवशािा  १ ० ० छैन छ छ, 

वडाको 

डस्टचबन छ, 

चबहान 

छ छ  



स्वास््य क्षते्रको पार्श्व चित्र  २०७७  

 

 
14 

केन्र १  को िग्गा  इन्भटवि िाल्डो मा 

पुने 

छ 

६ आधािभूत 

स्वास््य सेवा 

केन्र २ 

वडा 

कायाविय 

नभएको 

(वडा 

कायाविय) 

१ ० ० छ छ छ, 

वडाको 

इन्भटवि 

डस्टचबन 

छैन, चबहान 

िाल्डो मा 

पुने 

छ छ  

छ 

७ आधािभूत 

स्वास््य सेवा 

केन्र ४ 

वडा 

कायाविय 

नभएको 

(वडा 

कायाविय) 

१ छैन छैन छैन छ छैन डस्टचबन छ, 

चबहान 

िाल्डो मा 

पुने 

छ छ  

छ 

 

८ आधािभूत 

स्वास््य सेवा 

केन्र ९ 

बहािमा 

चिएको  

बहािमा 

चिएको  

१ छैन छैन छैन छैन छ, 

वडाको 

इन्भटवि 

डस्टचबन छ, 

चबहान 

िाल्डो मा 

पुने 

छ छ  

छ 

 

९ आधािभूत 

स्वास््य सेवा 

केन्र १० 

बहािमा 

चिएको 

बहािमा 

चिएको 

१ छैन छैन छैन छैन छ, 

वडाको 

इन्भटवि 

छ, चबहान 

नगिपाचि

का को गाडी 

मा हाल्ने 

गिेको 

छ छ छ 

१

० 

आधािभूत 

स्वास््य सेवा 

केन्र ११ 

बहािमा 

चिएको  

बहािमा 

चिएको  

१ छैन छैन छ छ छ , 

सोिाि ि 

इन्भटवि 

डस्टचबन छ, 

चबहान 

िाल्डो मा 

पुने 

छ छ  

छ 

श्रोत:: मिंगवा न. पा. स्वा. शा. 
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५. स्वास््यका क्षेत्रको मानव संशाधनको अवस्िा 

 

क्र. 

स.ं 

 

स्वास््य ससं्िाको 

नाम 

स्वीकृत 

दिबन्दी 

सखं्या 

पदपरु्तव 

सखं्या 

कायवित 

स्िायी 

दिबन्दी 

किाि 

(केन्र 

वा 

प्रदशे 

स्रोत) 

स्िायी 
(फाचिि

) 

किाि 

(स्िानी

य श्रोत) 

िम्मा कैकफयत 

१ गााँउ\नगिपाचिका 

स्वास््य 

चवभाग\शािा 

३ ३ ३ - - - ३  

२ गम्हरिया स्वास््य 

िौकी  

 

७ ९ ६ - २ १ ७ २ िना 

कािमा 

गएको 

३ मुसैिी  स्वास््य 

िौकी 

७ ८ ६ - १ १ ८ १ िना 

कािमा 

आएको   

४ िुटौना  स्वास््य 

िौकी 

७ ६ ६ - - १ ७  

५ भााँड़सि स्वास््य 

िौकी 

७ ७ ४ - - १ ५ २ िना 

कािमा 

गएको  

६ आधािभूत स्वास््य 

सेवा केन्र १  

३ ८ २ - - ६ ८ १ िना 

कािमा 

आएको  

७ आधािभूत स्वास््य 

सेवा केन्र २ 

३ ३ - - - ३ ३  

८ आधािभूत स्वास््य 

सेवा केन्र ४ 

३ ३ ० - - ३ ३  

 आधािभूत स्वास््य 

सेवा केन्र ९ 

३ ३ ० - - ३ ३  

९ आधािभूत स्वास््य 

सेवा केन्र १० 

३ ३ ० - - ३ ३  

१० आधािभूत स्वास््य 

सेवा केन्र ११ 

३ ६ २ - - ४ ६ २ िना 

कािमा 

आएको  

श्रोत:: मिंगवा न. पा. स्वा. शा. 
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६. स्वास््य सूिना व्यवस्िापन प्रणािी (२०७७/७८) 

६.१ स्वास््य सूिना व्यवस्िापनको अवस्िा 

 

क्र. 

स.ं 

 

ससं्िाको 

नाम 

HMIS 

रिपोर्टवङ

को िाचग 

फोकि 

व्यचि 

तोकेको 

HMIS 

प्रचतवदे

न ई-

रिपोर्टव

ङ गन े

गिेको 

e-LMIS 

प्रचतवदेन 

िाग ु

भएको 

HMIS इ-

प्रचतवदेनको 

माचसक 

वैठकमा 

सचमक्षा गन े

गिेको 

माचसक बठैकमा 

माचसक िक्ष्य 

तिा प्राचप्तको 

सचमक्षा गरि 

कायवयोिना 

तयाि गन े

गिेको 

त्याङ्क

को डाटा 

पुणवता 

प्रचतशत 

HMIS को 

समयम ै

प्रचतवदेन 

बझुाइएको 

को 

प्रचतशत 

कैकफयत 

१ नगिपाचि

काको समग्र 

अवस्िा 

छ छ छ छ छैन १०० ८८  

२ गम्हरिया 

स्वास््य 

िौकी  

छ छैन छैन छैन छैन १०० १००  

३ मुसैिी   

स्वास््य 

िौकी 

छ   छैन छैन छैन छैन १०० ९१.७  

४ िुटौना       

स्वास््य 

िौकी 

छ छैन छैन छैन छैन १०० १००  

५ भााँड़सि 

स्वास््य 

िौकी 

छ छैन छैन छैन छैन १०० ९१.७  

६ आधािभूत 

स्वास््य 

सेवा केन्र 

१  

छ छैन छैन छैन छैन १०० १००  

७ आधािभूत 

स्वास््य 

सेवा केन्र २ 

छ छैन छैन छैन छैन १०० ९१.७  

 

८ आधािभूत 

स्वास््य 

सेवा केन्र ४ 

छ, 

आधािभूत 

स्वा.स.ेके 

२ बाट 

समग्र 

गरिन्छ 

छैन छैन छैन छैन NA NA  

९ आधािभूत 

स्वास््य 

सेवा केन्र ९ 

छ, 

आधािभूत 

स्वा.स ेके 

छैन छैन छैन छैन NA NA  
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२ बाट 

समग्र 

गरिन्छ 

१

० 

आधािभूत 

स्वास््य 

सेवा 

केन्र १० 

छ, 

आधािभूत 

स्वा.से के 

२ बाट 

समग्र 

गरिन्छ 

छैन छैन छैन छैन NA NA  

 

 

 

 

१

१ 

आधािभूत 

स्वास््य 

सेवा केन्र 

११ 

छ छैन छैन छैन छैन १०० १००  

श्रोत: DHIS 2 and eLMIS reporting system 
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७. सेवा प्रवाह तिा उपयोगको अवस्िा 

७.१ िोप कायवक्रम 

 

श्रोत: DHIS 2 reporting system  

तीन वर्वको िोपको प्रवृचत हदेाव प्रत्येक वर्व चब.चस.चि, पोचियो-३, दादिुा- रुबेिा २, िे.ई, िोपको कभिेि 

उल्िेिचनय रुपमा वृचद्ध हद ैगएको दचेिन्छ भने पेन्टा-३ ि रट.चड/रट.चड प्िस िोपको कभिेि गत वर्व भन्दा 

केचह कम भएको दचेिन्छ । पेन्टा-३ ड्रपआउट प्रचतशत गत वर्व भन्दा बढेको दचेिन्छ ।  पूणव िोपको प्रचतशत 

पचछल्िो वर्वहरु भन्दा दोब्बििे वृचद्ध भएको दचेिन्छ । समग्र रुपमा िोप कायवक्रमको प्रगचत सन्तोर् िनक 

दचेिन्छ । 

 

 

59.5

57.4

30.4

51

52.9

39.4

10.1

6

51.6

12.8

89.4

73

42.7

65.6

78.1

46.7

9.8

21

65.1

19

121.9

71.5

62.7

68.5

73.2

59.8

19.2

34

63.7

-17.4

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140

चब. चस.चि कभिेि प्रचतशत

चड.चप.रट. हपे. चब. चहब.-३ कभिेि प्रचतशत

दादिुा-रुबेिा-२ कभिेि प्रचतशत 

पोचियो-३ कभिेि प्रचतशत

रट.चड.\रट.चड प्िस कभिेि प्रचतशत

िे.ई. कभिेि प्रचतशत

पुणव िोप कभिेि प्रचतशत

चड.चप.रट. हपे. चब. चहब.-३ ड्रप आउट प्रचतशत

चब. चस.चि भ्याचक्सनको िेि िाने दि

चड.चप.रट. पेन्टा भ्याचक्सनको िेि िाने दि

2077/78 2076/77 2075/76
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७.२ आमा सुिक्षा तिा परिवाि चनयोिन कायवक्रम 
 

 

श्रोत: DHIS 2 reporting system 

आमा सुिक्षा कायवक्रम अन्तगवत प्रोटोकि अनुसाि ४ पटक पुवव प्रसुती गभव िांि गिाउने मचहिाहरुको 

प्रचतशत, स्वास््य संस्िामा सुत्केिी हने मचहिाहरुको प्रचतशत, चववाचहत मचहिािे परिवाि चनयोिनको 

साधन प्रयोग गने दि िस्ता सूिकहरू आ.व २०७६\७७ मा भन्दा बढेको छ भने १८० आइिन ि फोचिक 

एचसड प्राप्त गने गभववती मचहिोको प्रचतशत ि प्रोटोकि अनुसाि ३ पटक उत्ति प्रसुचत िााँि गिाउन े

मचहिाहरुको प्रचतशत िस्ता सूिकहरू आ.व २०७६\७७ मा भन्दा घटेको छ । 

 

58.3

33.1

56.8

13.4

39.9

26.5

137.8

5.1

161.9

5.8 8 4.9
0 0 10

6
0

15.4 11.55
19.2

0 0 0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2075/76 2076/77 2077/78

आमा सुिक्षा कायवक्रम सुिकहरु

प्रोटोकि अनुसाि ४ पटक पुवव- प्रसुचत  गभव िााँि गिाउने मचहिाको प्रचतशत

१८० कदनको आइिन ि फोचिक एचसड प्राप्त गने गभववचत मचहिाको प्रचतशत

स्वास््य संस्िामा सुत्केिी हने मचहिाको प्रचतशत

प्रोटोकि अनुसाि ३ पटक उत्ति- प्रसुचत िााँि गिाउनेको प्रचतशत

गभववतीको कािणिे हने मचहिाको िम्मा मृत्यु संख्या

िन्मेको २८ कदन चभत्र हने बच्चाको िम्मा मृत्यु संख्या

चबवाचहत मचहिािे पिीवाि चनयोिनका साधन प्रयोग गने दि प्रचतशत (CPR)

प्रसुचत अवस्िाका सुत्केिी मचहिाहरुिे आइ.यु.चस.चड तिा इम्प्िान्ट प्रयोग गने दि (प्रचतशत)
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७.३ एकककृत बािस्वास््य कायवक्रम ि पोर्ण कायवक्रम 

श्रोत: DHIS 2 reporting system 

एकककृत बाि स्वास््य कायवक्रम ि पोर्ण कायवक्रमका सूिकहरुका अनुसाि गत आ. व. को तुिनामा यस 

आ.व मा बाि िोग सूिक िस्त ै ५ वर्व मुचनका बाि बाचिकाहरुमा झाडािािाको प्रकोप ि चशघ्र र्श्ास 

प्रर्श्ासको संक्रमणको प्रकोप घट्दो दचेिएको छ ि साि ैकम तौि (<2.5 kg) भएका नव चशशुहरुकोको 

रिपोर्टिंग भएको दचेिन्छ ।  यद्यचप ५ वर्व मुचनका बािबाचिकाि ेझाडापिािाको और्चध, िुकाको औसचध 

प्राप्त गने प्रचतशत चबगत भन्दा कम दचेिएकोिे सुधाि गनुवपने दचेिन्छ ।    

 

 

५ वर्व मुचनका 

वािवाचिका

मा 

झाडापिािा

को प्रकोप per 

1000

५ वर्व मुचनका 

वािवाचिका

मा चशघ्र 

र्श्ासप्रर्श्ास 

संक्रमण 

(ARI) को 

प्रकोप per 

1000

५ वर्व मुचनका 

वािवाचिका

िे 

झाडापिािा

को और्चध 

(ORS/Zinc) 

प्राप्त गने

प्रचतशत

१-५ वर्वका 

वािवाचिका

िे िुकाको

और्चध प्राप्त 

गने प्रचतशत

कम तौि 

भएका  (२.५ 

के.िी. भन्दा

कम) नविात 

चशशुहरुको

प्रचतशत

वृचद्ध 

अनुगमनमा 

दताव गरिएका 

०-२ वर्वका 

नयााँ 

बािवाचिका

को प्रचतशत

६ मचहना 

दचेि ५ वर्वका 

वािवाचिका

िे चभटाचमन 

ए प्राप्त गने 

प्रचतशत

२०७५\७६ 148.3 280.7 73.5 0 9.1 29.4 0

२०७६\७७ 224.9 345.6 96.8 83.4 0 46.1 103.6

२०७७\७८ 160.1 342.2 93.8 68.45 14.1 52.5 88.2

0

50

100

150

200

250

300

350

400

एकककृत बािस्वास््य कायवक्रम ि पोर्ण कायवक्रम सुिकहरु



स्वास््य क्षते्रको पार्श्व चित्र  २०७७  

 

 
21 

७.४ सरुवा िोग चनयन्त्रण कायवक्रम 
 

श्रोत: DHIS 2 reporting system 

Table: यस टेबि अनुसाि क्षयिोग चबिामीको परिक्षणको वृचद्ध संग ैक्षयिोग चबिामीको संख्यामा पचन 

वृचद्ध भएको दचेिन्छ। 

 

७.५ ओ.चप.चड िााँिको त्याङ्क 

क्र.सं.  ओ.चप.चड िााँिका सिुकहरु आ.व. 

२०७५\७६ 

आ.व. 

२०७६\७७ 

आ.व. 

२०७७\७८ 

१ ओ.चप.चड सेवा चिने िनसंख्याको प्रचतशत ३६.२ ६१.७ ६७.१ 

२ ओ.चप.चड िााँि गरिएका िम्मा चबिामीको 

संख्या  

Not 

Available 

Not 

Available 

Not 

Available 

३ ओ.चप.चड िााँि गरिएका नयााँ चबिामीको 

िम्मा संख्या 

१९०३२  

३२९८९ 

३६४६५ 

४ ओ.चप.चड िााँि गरिएका रुर् नयााँ चबिामीको 

िम्मा संख्या 

९२६७ १५२१३ १६०४८ 

५ ओ.चप.चड िााँि गरिएका मचहिा नयााँ 

चबिामीको िम्मा संख्या 

९७६५ १७७७६ 

 

२०४१७ 

 

श्रोत: DHIS 2 reporting system 

यस टेबि अनुसाि ओ. पी. चड मा िााँिको िाचग आएका चबिामीहरुको त्यांकको चवशे्लर्ण गदाव चबगतको  

आ. व. मा भन्दा यस आ. व.मा ओ. पी. चड. सेवा को सदपुयोगमा वृचद्ध भएको दचेिन्छ ।   

क्र.स. कायवक्रम सुिकहरु आ.व. 

२०७५\७६ 

आ.व. 

२०७६\७७ 

आ.व. 

२०७७\७८ 

१ दताव गरिएका नयााँ क्षयिोगी चबिामीको संख्या  २४ ३२ ९४ 

२ एि.आइ.चभ.पिीक्षण चबिामीको संख्या ० २७१६ ४१८० 

३ नयााँ एि.आइ.चभ.पोचिरटभ चबिामीको संख्या ० ३८ ३१ 

४ नयााँ कािािाि चबिामीको सखं्या ० ० ० 

५ नयााँ कुष्ठिोगी चबिामीको संख्या १३ २ ५ 

६ नयााँ डङे्गु चबिामीको संख्या ० ० ० 

७ नयााँ मिेरिया चबिामीको संख्या ५ २ ० 
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७.६ प्रमुि दश िोगहरुको अवस्िा 

तह प्रमुि दश िोगहरु 

२०७५/७६ 

संख्या प्रमुि दश िोगहरु 

२०७६/७७ 

संख्या प्रमुि दश िोगहरु 

२०७७/७८ 

संख्या 

१ Intestinal worms 2,038 Intestinal worms 2293 Intestinal 

worms 

2682 

२ URTI 1,885 Headache 1848 Headache 2103 

३ gastritis 1,443 Typhoid 1755 URTI 1989 

४ Headache 1,407 PUO 1722 PUO 1693 

५ Abscess 835 Scabies 1568 Gastritis 1548 

६ Presumed non-

infectious diarrhea 

822 LRTI 1535 Scabies 1449 

७ Amoebic 

dysentery 

585 URTI 1499 Amoebic 

Dysentry 

1225 

८ Osteoarthritis 583 Amoebic 

Dysentry 

1341 Typhoid 1141 

९ Pyrexia of 

unknown origin 

627 Gastritis 1324 Dermatitis 1123 

१० Scabies 621 Hypertension 1198 Hypertension 1013 

श्रोत: DHIS 2 reporting system 

Table: तीन आ. व. को त्यांक चवशे्लर्ण गदाव चय ५ िोगहरु प्रमुि िहकेो दचेिन्छ:  िुकाको संक्रमण, 

टाउको दखु्ने समस्या, माचिल्िो र्श्ासप्रर्श्ास को निी मा संक्रमण, ग्यास्राइरटस ि अज्ञात िोग को कािण हन े

ज्विो ।   
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७.७ समावेशी सम्बन्धी त्याङ्क (चवशेर् उमेि समुह, िनिाचत, सामाचिक अवस्िा) 

क्र.स.  सुिकहरु आ.व. 

२०७५\७६ 

आ.व. 

२०७६\७७ 

आ.व. 

२०७७\७८ 

१ नयााँ ओ.चप.चड सेवा चिनेहरुको चिचङ्गय अनुपात 

(पुरुर्/मचहिा) 

०.९५ ०.८६ ०.७७ 

२ ६० बर्व भन्दा माचिका िनसंख्यािे नयााँ ओ.चप.चड सेवा प्राप्त 

गनेको संख्या 

५८९७ 

 

४२७७ 

 

५०४४ 

३ पाचिकामा बसोबास गने प्रमुि तीन िनिाचतिे स्वास््य 

सेवा प्राप्त गनेको नयााँ िााँि संख्या   

१३८ ४७८ ५०३ 

४ स्वास््य संस्िाहरु नभएका वडाहरुको िम्मा संख्या   ६ ४ २ 

५ स्वास््य संस्िाहरु नभएका वडाहरुमा संिािन गरिएका 

आउटरिि चक्िचनकको संख्या 

२ २ - 

श्रोत: DHIS 2 reporting system 

Table: यस टेबि अनुसाि पचछल्िो आ. व. भन्दा यस आ. व. मा पुरुर् भन्दा मचहिाको नयााँ ओ.चप.चड 

सेवा चिनेको अनुपात ि पाचिकामा बसोबास गने प्रमुि तीन िनिाचतिे स्वास््य सेवा प्राप्त गनेको नयााँ 

िााँि संख्या   

 बढ्दो दचेिन्छ । त्यसै गिी १२ वडा मध्ये १० वडाहरुमा स्वास््य संस्िा संिािनमा आइसकेको अवस्िा 

दचेिन्छ ।  
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७.८ स्वास््य संस्िा अनसुाि स्वास््य सुिकहरुको अवस्िा (आ.व.२०७७\७८) 

सुिकहरु (२०७७\७८) 

क्र. 

सं. 

स्वास््य 

ससं्िाको 

नाम 

चड.चप.

रट. हपे. 

चब. 

चहब.-३ 

कभिेि 

% 

पुणव िोप 

कभिेि 

% 

चड.चप.

रट. हपे. 

चब. 

चहब.-३ 

ड्रप 

आउट 

% 

चब. 

चस.चि 

भ्या

चक्सन

को ििे 

िान े

दि 

प्रोटोकि 

अनसुाि ४ 

पटक पवुव- 

प्रसचुत  गभव 

िााँि 

गिाउन े

मचहिाको 

% 

प्रोटोकि 

अनसुाि 

३ पटक 

उत्ति- 

प्रसचुत 

िााँि 

गिाउने

को % 

उत्ति प्रसचुत 

अवस्िाका 

सतु्केिी 

मचहिाहरुि े

आइ.य.ुचस.

चड तिा 

इम्प्िान्ट 

प्रयोग गन े

दि % 

स्वास््य 

ससं्िामा 

सतु्केिी 

हन े

मचहिा

को % 

५ वर्व 

मचुनका 

वािवाचिका

ि े

झाडापिािा

को और्चध 

(ORS/Zinc) 
प्राप्त गन े% 

वचृद्ध 

अनगुमनमा 

दताव गरिएका 

०-२ वर्वका 

नयााँ 

बािवाचिका

को % 

दताव 

गरिएका 

नयााँ 

क्षयिोगी 

चबिामी

को सखं्या 

ओ.चप.चड 

िााँि 

गरिएका 

नयााँ 

चबिामीको 

िम्मा 

सखं्या 

१ पाचिकाको 

समग्र 

अवस्िा 

७१.५ १९.२ ३४ ६२.७ ५६.८ ४.९ ०.४८ १६१.९ ९३.८ ५२.५ ९४ ३६४६५ 

 

२ गम्हरिया 

स्वास््य 

िौकी 

५४.५ ० ४२.९ ७९.४ १०२.९ ० ० ० ८८.७ १३९.१ ६ २७९० 

३ मुसैिी 

स्वास््य 

िौकी 

१०७.७ ० १८.२ ५१ ४४.६ ० ० ० ९२ २१.६ ४ १२६८ 

४ िुटौना  

स्वास््य 

िौकी 

९०.८ १००.९ ३४.९ ६४.९ २५.७ ५.३ ० ० ९१.९ १०७.९ ९ ३२९७ 

 

५ भााँड़सि  

स्वास््य 

िौकी 

९२.२ १०३.३ १७.८ ८८.८ ८३.९ १४ ० ० ९८.८ ४४.७ ९ ४४२८ 
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श्रोत: DHIS 2 reporting system

६ आधािभूत 

स्वास््य 

सेवा केन्र 

१ 

५६.७ ० ५० ८८.७ ० ० ० ० ११२.१ ० ० १७२५ 

७ आधािभूत 

स्वास््य 

सेवा केन्र 

२ 

२०९.६ ० ४७.८ -३३ २१.१ ४६.१ ० ३५.५ १०३.६ १९०.३ ० 

 

 

४८७१ 

८ Shree 

Ram 

Hospital 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA १२९२ 

९ मिंगवा 

अस्पताि 

० ० ० ० ६३१.४ ० ० ३४१९.६ ० ० ५७ ५९९० 

१० Om 

nursing 

home 

१० 

० ० ० ० ० ० ०.४८ ० ० ० ० ६३४० 

११ आधािभूत 

स्वास््य 

सेवा केन्र 

११ 

७० ० ४१.२ ७९.३ ५०.५ ० ० ० ६९.७ १०१.८ ८ ४४६४ 
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८. चवत्तीय श्रोत, स्वास््य चबमा तिा अन्य व्यवस्िापकीय पक्ष 

८.१ स्वास््य क्षेत्रको बार्र्वक बिेट तिा ििवको अवस्िा 

स्रोत आ.व. २०७६।७७ आ.व. २०७७।७८ 

 बिेट (रु) ििव (%) बिेट (रु) ििव (%) 

संघीय सशतव अनुदान ३,८५,३०,०० ०/- ६५.५ ३,१९,५९,०००/- ८९.५३ 

प्रदशे सशतव अनुदान ०/- - ०/- - 

संघीय चवत्तीय समाचनकिण 

अनुदान 

१,५०,०००/- १०० ४,५०,०००/- ९९.८३ 

प्रदशे चवत्तीय समाचनकिण 

अनुदान 

०/- - ०/- - 

गााँउ/नगिपाचिकाको आन्तरिक 

आम्दानी 

०/- - ०/- - 

अन्य आम्दानी २७,४१,०००/- १०० ४,९२,०००/- १०० 

िम्मा ४,१४,२१,०००/- ८८.५ ३,३९,०१,०००/- ९६.४५ 

श्रोत: िेिा शािा (SuTRA) 

Table: यस टेबिको त्याकं अनुसाि समग्रमा मिंगवा न. पा. को स्वास््य क्षेत्रको बिेट कम भएको 

दचेिन्छ। 

 

८.२ स्वास््य चबमा कायावन्वयनको अवस्िा 
नेपाि सिकाििे स्वास््य सेवा उपयोगको क्रममा हने अनपेचक्षत ि अचनयोचित ििवको िोचिमिाई 

व्यवस्िापन गनव सामाचिक सुिक्षा अन्तगवत स्वास््य चवमाको कायवक्रम संिािन गिेको छ। २०७२ सािमा 

सामाचिक स्वास््य सिुक्षा अन्तगवत सुरुवात भएको यस कायवक्रम हाि स्वास््य चवमा बोडविे संिािन गद ै

आएको छ। समग्रमा यस कायवक्रमिे नेपाििाई Universal Health Coverage को अचभिार्ा हाचसि 

गरि कदगो चवकास िक्ष्य प्राचप्त मा टेवा पुयावउने सम्भावना दचेिएको छ ।  
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नेपािमा २०७२ साि दचेि चवमाको कायवक्रम को सुरुवात भएता पचन सिावहीको हकमा २०७७/१२/२५ 

गते दचेि दताव ि २०७८/२/१ गते दचेि सेवाको सुरुवात भएको हो। त्यसै गरि मिंगवा नगिपाचिकाको 

सन्दभवमा आ. व.२०७७/७८ मा १२ वडा मध्ये सब ैवडामा दताव सुरु हन बााँकी िहकेो अवस्िा छ । 

स्रोत: स्वास््य चवमा बोडव आ.व. २०७७/७८को वार्र्वक प्रचतवेदन, नेपाि सिकाि स्वास््य चवमा बोडव  

website।  

८.३ और्धी तिा स्वास््य सामग्री िरिद तिा आपुर्तव व्यवस्िापनको चस्िचत 

कायवहरु आ.व. 

२०७६।७७ 

आ.व. 

२०७७।७८ 

आ.व. 

२०७८।७९ 

कैकफयत 

िरिद सचमचतको गठन भएको छ भएको छ भएको छ  

िरिद प्रकृयाको प्रकाि अमानत, 

उपभोिा 

सचमचत, ठेक्का 

पट्टा बढाबढ- 

घटाघट, 

(कोटेसन) 

अमानत, 

उपभोिा 

सचमचत, ठेक्का 

पट्टा बढाबढ- 

घटाघट, 

(कोटेसन) 

अमानत, 

उपभोिा 

सचमचत, ठेक्का 

पट्टा बढाबढ- 

घटाघट, 

(कोटेसन) 

 

िम्मा िरिद िकम - ५६,१९,००० ३५,६४,५७४  

पाचिकामा स्वास््य सामग्री भण्डािणको िाचग 

उचित कोठाको व्यवस्िा भएको 

छ छ छ  

पाचिकामा ASL ि EOP उचित व्यवस्िापन 

गरिएको  

छ छ छ  

सामग्री प्राचप्त पिात गुणस्ति िााँि गने व्यवस्िा छ छ छ  

पाचिकामा स्वास््य सामग्री भण्डािणको चनयचमत 

स्टक इन्भेन्टिी िााँि गने गिेको  

छ छ छ  

पाचिकामा स्वास््य सामग्री भण्डािणको िाचग 

चिम्मेवाि व्यचि तोककएको 

छ छ छ  

स्वास््य सामग्री भण्डािणको चनयचमत िेकर्डवङ् ि 

रिपोर्टवङ् गने गिेको 

छ छ छ  

स्वास््य संस्िाहरुसम्म सामग्री ढुवानीको व्यवस्िाको 

िाचग साधनको व्यवस्िा 

छ छ छ  

स्वास््य संस्िाहरुमा स्वास््य सामग्री भण्डािणको 

िाचग उचित कोठाको व्यवस्िा भएको 

छैन छैन छैन  

स्वास््य संस्िाहरुमा माग अनुसािको और्धी तिा 

सामग्रीको आपुर्तवको व्यवस्िा भएको 

छैन छैन छैन  

स्वास््य संस्िाहरुबाट चनयचमत स्टक प्रचतवेदन गने 

गिेको 

छ छ छ  
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८.४ अन्य व्यवस्िापकीय तिा िवाफदचेहता सम्वन्धी व्यवस्िा (७७/७८) 

क्र.सं. चवविण अवस्िा कैकफयत 

१ स्वास््य क्षेत्रका िाचग आवश्यक नीचत, योिना, िणनीचत तिुवमा गरिएको  छैन  

२ आधािभुत स्वास््य सेवा प्रवाहको िाचग आवश्यक चनदचेशका तयाि 

गरिएको 

छैन  

३ गााँउ\नगिपाचिकाको चनयचमत कायवहरुको सूिना तिा प्रचतवेदन वेवसाइट 

माफव त सावविचनक गने गिेको 

छैन  

४ गााँउ\नगिपाचिकािे सूिना प्रवाहका िाचग मोवाइि एप सञ्चािनमा िहकेो छैन  

५ सवै स्वास््य संस्िाहरुमा आर्िवक वर्वको अचन्तम िेिा पिीक्षण गरिएको छ  

६ सवै स्वास््य संस्िाहरुमा सामाचिक पिीक्षण गरिएको छैन  

७ सवै स्वास््य संस्िाहरुमा नागरिक वडापत्रको व्यवस्िा गरिएको छैन  

८ सवै स्वास््य संस्िाहरुमा सिुना अचधकृत तोककएको छैन  

९ चनयचमत रुपमा गााँउ\नगिपाचिकाका िनचनवावचित प्रचतचनचधहरु ि 

स्वास््य संस्िाका प्रमुिहरुको संयुि वैठक बस्ने गिेको ि चनणवयहरु 

कायावन्वयन भएको 

छैन  

१० प्रदशे तिा संघीय सिकाि तिा अन्तगवतका चनकायहरु वीि आवश्यक 

समन्वय गरिएको 

छैन  
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८.५ स्िानीय तहमा कायवित चवकासका साझेदाि संस्िाहरुको चवविण 

क्र.सं. संस्िाको नाम कायवक्षेत्र ठेगाना सम्पकव  व्यचि फोन नं. 

१ युचनसेफ बहक्षेत्रीय पोर्ण 

िोप 
मिंगवा न. पा. शांकुक भट्ट ९८४९३२१२६९ 

२ य.ुएन.एफ.पी.ए सुिचक्षत मातृत्व चिल्िा समन्वय 

सचमचत 

बिािाि 

महतो 

९८५४०३५९७१ 

 
३ सिावही प्िस एि.आइ.भी/ 

एड्स 

मिंगवा न. पा.- ९, 

रिंग िोड 

िाकेश चमश्र ९८४४१५२७५८ 

४ ब्िु डायमण्ड सोसाइटी एि.आइ.भी/ 

एड्स 

मिंगवा न. पा.- ९ अब्दिु अहमद ९८४४५९५३४५ 

५ ओिेक नेपाि िैंचगक हहसंा/ 

मचहिा अचधकाि 

मिंगवा न. पा.- १० दगुाव िापा ९८०४७०४३४८ 

६ वान हाटव वल्डव वाईड सुिचक्षत मातृत्व स्वास््य कायाविय, 

सिावही 

अमिेन्र िाय ९८४५२६५२८४ 

 

७ सेभ द चिल्ड्रने सुिचक्षत मातृत्व चि.स.स, मिंगवा न. 

पा.- १० 

पिमानन्द 

मण्डि 

 

०४६-५२०९५३ 

८ िेड क्रस सोसाइटी महामािी तिा 

प्रकोप 
मिंगवा न. पा.- ९ ऋचर् शमाव ९८४३९६६२६६ 

९ बागमती सेवा समाि क्षयिोग हरिओन अमिद 

चमकिानी 

 

९८४४०१८८७८ 

१० पे्रिणा पुनस्िावपना केन्र अपांगता मिंगवा न. पा.-८ िाम िन्र 

िौधिी 

९८४२९४५०८५ 

 

९. प्रमुि उपिब्धीहरु, समस्या तिा प्रािचमकताका क्षेत्रहरु 

९.१ चवगत तिा यस आ.ब. का प्रमिु प्रगचत तिा उपिब्धीहरु 
 

आ. ब. २०७६/७७ का प्रगचत तिा उपिब्धीहरु 

भौचतक पवूावधाि तिा ससं्िागत सधुाि 

 आधािभूत स्वास््य सेवा केन्र १ ि ११ स्िापना गरिएको  

सवेा प्रवाह तिा गणुस्ति अचभबकृद्द 
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 शसतवका अचधकांस स्वास््य कायवक्रमहरु चनदचेशका अनुरुप प्रभावकािी ढंगिे गुणस्ति कायम गद ैसम्पन्न 

गरियो   

सिूना व्यवस्िापन तिा उपयोग  

 MPDSR roll-out गरिएको  

िनशचि व्यवस्िापन 

 स्िापना गरिएका आधािभूत स्वास््य सेवा केन्रहरुको िाचग  स्वास््य कमविािी किाि सेवामा चिएको 

और्धी तिा उपकिणको व्यवस्िापन 

  आकचस्मक तिा आधािभूत औसचधहरु िरिद गरिएको  

आ.ब. २०७७/७८ का प्रगचत तिा उपिब्धीहरु 

भौचतक पवूावधाि तिा ससं्िागत सधुाि 

 आधािभूत स्वास््य सेवा केन्र २ ि ४ स्िापना गरिएको  

सवेा प्रवाह तिा गणुस्ति अचभबकृद्द 

 कोभीड-१९ चवरुद्ध स्वास््य सेवा प्रवाहको िाचग अस्िाई  कोभीड अस्पताि ि आइसोिेसन सेन्टि 

स्िापना गरिएको 

 पूणव िोप को सुचनचितताको िाचग प्रत्येक वडामा घिधुिी सवेक्षण गरिएको  

सिूना व्यवस्िापन तिा उपयोग  

 कुष्ठ िोग सम्बचन्ध Data Verification कायवक्रम गरिएको 

 माचसक बैठक मा चवचभन्न त्यांक सम्बचन्ध छिफि गने गिेको  

िनशचि व्यवस्िापन 

 स्िापना गरिएका आधािभूत स्वास््य सेवा केन्रहरुको िाचग  स्वास््य कमविािी किाि सेवामा चिएको 

 

और्धी तिा उपकिणको व्यवस्िापन 

 कोभीड़-१९ सम्बचन्ध साि ैप्रािचमक उपिािमा आवश्यक और्चध उपकिण को िरिद गरिएको िस्तै: 

PCR- antigen test kit िरिद, ventilator िरिद, आकद  
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९.२ चवद्यमान समस्या तिा िुनौचतहरु  

समस्याहरु   

भौचतक पवूावधाि तिा ससं्िागत सधुाि 

 मापदण्ड अनुसािको भवन नभएको  

 सेवा प्रदान गनव प्रयाप्त कोठा नभएको  

 भौचतक संििनाको ममवत सम्भाि नभएको 

 गाउाँघि चक्िचनक तिा िोप चक्िचनकको िाचग भवन नभएको 

 िानेपानी तिा सिसफाईको उचित व्यवस्िा (शौिाियमा) 

 अपाङ्ग तिा ककसोिककशोिी मैत्री संस्िा नभएको    

 स्तनपान कक्ष नभएको   

सवेा प्रवाह तिा गणुस्ति अचभबकृद्द 

 सेवाग्राही बचहगवमन अन्तिबाताव (client exit interview) हने नगिेको  

 सेवाग्राहीका िाचग प्रचतक्षा हिको व्यवस्िा नभएको  

 गुणस्ति सुधाि सचमचत तिा व्यवस्िापन सचमचतबाट प्रयाप्त अनुगमन नहने गिेको   

 प्रयाप्त स्ििगत कोचिङ्ग नहने गिेको  

सिूना व्यवस्िापन तिा उपयोग  

 सूिनाहरुको सदपुयोग गरि चवचभन्न शुक्ष्म योिना तयाि गनुवपने    

 सिोकािवािाहरुबाट स्वास््य सम्बन्धी चवचभन्न चनणवय गदाव सूिनाको प्रयोग गनुवपने    

 स्वास््य संस्िाहरुमा प्रदान गरिने सेवा, चनशुल्क और्चधहरु, कायवित कमविािी, म.स्वा.स्व.से, 

व्यवस्िापन सचमचत सम्बचन्ध अध्यावचधक चवविण उपिब्ध निहकेो  

 सूिनाहरुको सदपुयोग गरि चवचभन्न कायवक्रमको सुधाि गनुवपने  (िस्तै: िोपको Dropout संख्या बढी 

भएमा, ANC coverage कम भएमा सोको सुधाि गनुवपने ) 

िनशचि व्यवस्िापन 

 दिबन्दी अनुसाि नभएको (कतै कम कतै बढी िहकेो) 

 रिि दिबन्दीमा किािबाट पदपूर्तव नभएको  

 इम्प्िाण्ट तिा आई. यु. सी. चड. ताचिम प्राप्त कमविािीको अभाव  

 

और्धी तिा उपकिणको व्यवस्िापन 

 वर्वभरि चनशुल्क और्चधको उपिव्धता नभएको  
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 Autoclave, Otoscope, proctoscope तिा अन्य औिाि उपकिणको उपिव्धता नभएको 

अन्य 

 पाचिकाको स्वास््य सम्बचन्ध ऐन, नीचत तिा कदघवकाचिन िणनीचत नभएको  

िुनौतीहरु   

भौचतक पवूावधाि तिा ससं्िागत सधुाि 

 स्वास््य संस्िाको िाचग मापदण्ड अनुसािको भवन चनमावण गनव आवश्यक समन्वय तिा बिेट 

व्यवस्िापन    

 भौचतक संििनाको ममवत सम्भाि तिा आवश्यक Partition गनव बिेटको व्यवस्िा गनुवपने    

 गाउाँघि चक्िचनक तिा िोप चक्िचनक संिािनको िाचग भवन भाडामा चिनुपने  

 अपाङ्ग तिा ककशोिककशोिी मैत्री संस्िा बनाउन पाचिका तिा स्वास््य कायाविय संग आवश्यक 

समन्वय गनुवपने   

 स्वास््य संस्िा नभएका वाडवमा आधािभूत स्वास््य केन्र स्िापना  

सवेा प्रवाह तिा गणुस्ति अचभबकृद्द 

 बर्ििंग सेन्टि स्िापनाको िाचग आवश्यक समन्वय तिा बिेट व्यवस्िापन    

 गुणस्ति सुधाि सचमचत तिा व्यवस्िापन सचमचतको गठन/पूणवगठन तिा परििािन  

 आवश्यकता अनुसाि स्ििगत कोचिङ्गको व्यवस्िा  

 न्युनतम सेवा मापदण्ड कायवन्वयन 

सिूना व्यवस्िापन तिा उपयोग  

 HMIS/DHIS/e-LMIS ताचिम उपिब्ध गिाउने  

 शुक्ष्म योिना तिा  चनणवय चिन मा सूिनाको सदपुयोग गने  

 अचभिेि दरुुस्त गने  

 Online reporting को व्यवस्िा  

 डाटा प्रमाणीकिण व्यवहािमा िागु गनुवपने   

िनशचि व्यवस्िापन 

 Budget allocation for local hiring  

 इम्प्िाण्ट तिा आई. यु. सी. चड. ताचिमको व्यवस्िा 

 कमविािीको मनोबि बढाउन तिा सहि रुपिे कम गनव उचित वाताविण चनमावण   
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और्धी तिा उपकिणको व्यवस्िापन 

 और्धी तिा उपकिणको व्यवस्िापनको िाचग प्रयाप्त बिेट नछुट्याइएको 

 और्धी तिा उपकिणको भण्डािण तिा व्यवस्िापनको िाचग ताचिम प्राप्त िनशचि तिा मापदण्ड 

अनुरुपको स्टोिको चनमावण (स्वास््य िौकी तिा पाचिकामा) 

अन्य 

 स्वास््य सम्बचन्ध ऐन, नीचत तिा िणनीचत चनमावण    

 

९.३ प्रािचमकताका कायवके्षत्रहरु  
 

भौचतक पवूावधाि तिा ससं्िागत सधुाि 

 बर्ििंग सेन्टि चनमावण  

 भौचतक संििनाको ममवत सम्भाि तिा आवश्यक चवभािन गनव बिेटको व्यवस्िा गने   

 गाउाँघि चक्िचनक तिा िोप चक्िचनक संिािनको िाचग भवन भाडामा चिने   

 अपाङ्ग तिा ककसोिककशोिी मैत्री संस्िा बनाउन पाचिका तिा स्वास््य कायाविय संग आवश्यक 

समन्वय  

 स्वास््य संस्िा नभएका वाडवमा आधािभूत स्वास््य केन्र स्िापना बार्र्वक कायवयोिना तिा बिेटको 

तिुवमा तिा कायावन्वयन 

 बार्र्वक कायवयोिना तिा बिेटको तिुवमा गदाव स्वास््यका सिोकािवािाहरुको सहभाचगता  

 त्यमा आधारित िही बार्र्वक कायवयोिना तिा बिेटको तिुवमा तिा कायावन्वयन गने  

 

सवेा प्रवाह तिा गणुस्ति अचभबकृद्द 

 सेवाग्राही बचहगवमन अन्तिबाताव (client exit interview) गरिने  

 सेवाग्राहीका िाचग (waiting hall) को व्यवस्िा  

 गुणस्ति सुधाि सचमचत तिा व्यवस्िापन सचमचतबाट प्रयाप्त अनुगमन  

 स्ििगत कोचिङ्ग 

 सामाचिक परिक्षण गन े 



स्वास््य क्षते्रको पार्श्व चित्र  २०७७  

 

 
34 

सिूना व्यवस्िापन तिा उपयोग  

 HMIS/DHIS ताचिम उपिब्ध गिाउने  

 शुक्ष्म योिना तिा  चनणवय चिन मा सूिनाको सदपुयोग गने  

 अचभिेि दरुुस्त गने  

 Online reporting को व्यवस्िा  

 डाटा प्रमाणीकिण व्यवहािमा िागु गनुवपने     

िनशचि व्यवस्िापन 

 आवश्यक िनशचि माग गने  

 किािमा आवश्यक िनशचि भनाव गने  

 दिबन्दी भन्दा बढी भएका कमविािी आवश्यक ठाउाँमा परििािन गने  

और्धी तिा उपकिणको व्यवस्िापन 

 और्धी तिा उपकिणको व्यवस्िापनको िाचग प्रयाप्त बिेट व्यवस्िा गने  

 और्धी तिा उपकिणको भण्डािण तिा व्यवस्िापनको िाचग ताचिम प्राप्त िनशचि तिा मापदण्ड 

अनुरुपको स्टोिको चनमावण (स्वास््य िौकी तिा पाचिकामा) गने  

अनगुमन तिा मलु्याङ्कन 

 वार्र्वक कायवताचिका अनसुाि अनुगमन तिा सुपरिवेक्षण (Supportive supervision) 

 MSS स्कोि अनसुाि मुल्याङ्कन 
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अनुसूिीहरु 

अनसुिुी १. स्वास््य ससं्िा सिंािन तिा व्यवस्िापन सचमचतका सदस्यहरुको नामाविी 

आधािभतू स्वास््य केन्र १ 

चस न ं नाम पद 

१ चनिसि साह संिक्षक 

२ िािककशोि िाय यादव अध्यक्ष 

३ गीता दवेी उपाध्यक्ष 

४ भूपनािायन  कापड िनप्रचतचनचध 

५ चबन्दरे्श्ोि िाय बुचद्धचिबी 

६ चितेन्र कुमाि यादव वडासचिव 

७ चबष्णुकान्त साह सदस्य सचिव 

८ उपेन्र िाय स्कूि प्र अ 

 

 

आधािभतू स्वास््य केन्र २ 

चस न ं नाम पद 

१ चनिसि साह संिक्षक 

२ िाम उिैन िाय अध्यक्ष 

३ इन्दि साह उपाध्यक्ष 

४ भोिा साह सदस्य (समािसेवी) 

५ सुभास साह सदस्य  (चशक्षा) 

६ शंकि िाि सदस्य (व्यापाि) 

७ संिय कुमाि िाय सदस्य (व्यापाि) 

८ सीता दवेी मचहिा सदस्य 

९ संिय कुमाि यादव सदस्य सचिव 
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भााँड़सि स्वा. िौ. (वडा ५) 

चस. न.ं नाम पद 

 चनिसि साह संिक्षक 

१ मनोि कुमाि सहनी अध्यक्ष 

२ िक्ष्मी सहनी सदस्य सचिव 

३ आचिशान अख्ति सदस्य सचिव 

४ मो. मेिािुद्दीन चमकिानी सदस्य 

५ पिवेि अहमद सदस्य 

६ पवन कुमाि यादव सदस्य 

७ पािो दवेी मचहिा सदस्य 

 

िुटौना स्वा. िौ. (वडा ६) 

चस. न.ं नाम पद 

१ चनिसि साह संिक्षक 

२ तैयब मुकेिी अध्यक्ष 

३ मो. नसारुि हक चमकिानी सदस्य सचिव 

४ िाम िन्र िाय सदस्य 

५ फूल्िुम आिा मचहिा सदस्य 

६ िाि कचि िाम मचहिा सदस्य (म स्वा स्व से) 

७ िाम पुकाि िाय सदस्य 

८ पणीिाि िाय सदस्य 

 

मसुिैी स्वा. िौ. (वडा ७) 

चस. न.ं नाम पद 

१ चनिसि साह संिक्षक 
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२ प्रमोद कुमाि यादव अध्यक्ष 

३ िािककशोि िाय उपाध्यक्ष 

४ बुचद्ध िाि महतो सदस्य  (व्यापाि) 

५ िाम चविास िाय सदस्य  (चशक्षा) 

६ श्रीपचत दवेी यादव मचहिा सदस्य 

७ मो. सचिम चमकिानी सदस्य सचिव 

 

गम्हरिया स्वा. िौ. (वडा १२) 

चस. न.ं नाम पद 

१ चनिसि साह संिक्षक 

२ िाम दिेश िाय अध्यक्ष 

३ भोिा िाय उपाध्यक्ष 

४ मोिन प्रसाद यादव सदस्य  (चशक्षा) 

५ शाचन्त दवेी िाय सदस्य  (व्यापाि) 

६ सुचनता साह मचहिा सदस्य (म स्वा स्व से) 

७ िाम प्रवेश िाय सदस्य (िािनीचत) 

८ िािा िाम िाय सदस्य सचिव 

 

 

अनसुिुी २. वडा अनसुाि मिगंवा नगिपाचिका अन्तगवतका स्वास््यकमीहरुको नामाविी 

चस. न.ं नाम पद चनयचुि 

आधािभतू स्वास््य सवेा केन्र १ 

१ चबष्णुकान्त साह  ि. स्वा. चन.  स्िाई 

२ िचबता कुमािी साह चस. अ. न. चम.  स्िाई 

३ चनभा यादव  अ. न. चम. किाि 

४ चप्रयंका कुमािी यादव  अ. ह.े ब. किाि 
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५ अरुण यादव  अ. ह.े ब.  किाि 

६ कचवता कुमािी मचल्िक  अ. ह.े ब.  किाि 

७ कमिेश यादव  का. स. किाि 

८ सुभार् कुमाि मचल्िक का. स. किाि  

आधािभतू स्वास््य सवेा केन्र २ 

१ संिय यादव  अ. ह.े ब. किाि 

२ कदव्या आशा कुमािी साह अ. न. चम. किाि 

३ अरुण कुमाि साह का. स. किाि 

आधािभतू स्वास््य सवेा केन्र ४ 

१ मचनर् िौधिी अ. ह.े ब. किाि 

२ कृष्ण कुमािी ठाकुि अ. न. चम. किाि 

३ िाि ुकुमाि साह का. स. किाि 

भााँड़सि स्वा. िौ. (५) 

१ अचि सन अख्ति  ि. स्वा. चन. स्िाई 

२ सीता भट्ट चस. अ. न. चम. स्िाई 

३ श्याम ककशोि यादव अ. ह.े ब. स्िाई  

४ इन्द ुकुमािी यादव अ. न. चम. स्िाई 

५ सुिेश बैठा का. स. किाि 

िुटौना स्वा. िौ. (६) 

१ नसारुि हक चमकिानी  ि. स्वा. चन. स्िाई 

२ नागेर्श्ोि प्रसाद यादव चस.अ.ह.ेब स्िाई 

३ िाम इर्श्ि साह  ह े.अ. स्िाई  

४ गीता दवेी यादव  अ. न. चम. स्िाई 

५ िंचििा कुमािी साह अ. न. चम. स्िाई 

६ िाम नािायण िाय अ. ह.े ब. स्िाई 

७ मंिु दवेी यादव का. स. किाि 

मसुिैी स्वा िौ  (७) 

१ मो. सचिम चमकिानी  ि. स्वा. चन. स्िाई 

२ कुशेर्श्ोि साह  ह े.अ. स्िाई  
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३ मुकेश कुमाि यादव  ह े.अ. स्िाई 

४ सुचित गुप्ता  चस. अ. ह.े ब. स्िाई 

५ प्रचमिा गुप्ता चस. अ. न. चम. स्िाई 

६ पुनम कुमािी यादव अ. न. चम. स्िाई 

७ प्रभु महतो      का. स. किाि 

आधािभतू स्वास््य सवेा केन्र ९ 

१ फेकन महतो अ.ह.ेब. किाि 

२ अंगुिी चमकिानी अ.न.चम. किाि 

३ अचनकेश यादव का.स. किाि 

आधािभतू स्वास््य सवेा केन्र १० 

१ िाि अचधकािी अ. ह.े ब. किाि 

२ हपंकी अचधकािी अ.न.चम. किाि 

३ िणधीि पचण्डत का.स. किाि 

आधािभतू स्वास््य सवेा केन्र ११ 

१ िगदीश झा चस.अ.ह.ेब स्िाई 

२ नज्मा नेशा अ.न.चम. स्िाई 

३ बबी कुमािी यादव अ.ह.ेब. किाि 

४ बौवावती साह अ.न.चम. किाि 

५ चबचनता साह अ.ह.ेब. किाि 

६ धनिाि िाय का.स. किाि 

गम्हरिया स्वा िौ १२ 

१ िािािाम िाय ि.स्वा.चन. स्िाई 

२ अन्िु कुमािी यादव  ह.ेअ. स्िाई 

३ ज्ञानेन्र झा ह.ेअ. स्िाई 

४ ममता कुमािी अ.ह.ेब. स्िाई 

५ सामपचत दवेी अ.न.चम. स्िाई 

६ चवभा दवेी चमश्र अ.न.चम. स्िाई 

७ चवनोद िौधिी का.स. किाि 
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अनसुिी  ३. वडा अनसुाि मचहिा स्वास््य स्वयसंचेवकाहरुको नामाविी 

चस  न ं वडा न ं म. स्वा.  स्व. स.े  नामाविी 

१ १  चनत ु कणव  

२ िेणु  झा  

३ २ मंिु  साह 

४ दगुाव  शे्रष्ठ  

५ इचन्दिा  झा 

६ प्रचतमा  कणव 

७ ३ श्री अमात्य 

८ नाचिया प्रचवन 

९ पचवत्री यादव 

१० चशप्रा यादव 

११ मेहनुि बेगम 

१२ पुष्पाञ्जचि 

१३ टेक कुमािी 

१४ िोमा गुप्ता 

१५ ४  िचिता  महतो  

१६ पूिा  िौधिी 

१७ शोभा  िौधिी  

१८ ५ पुन्किा  दवेी  यादव 

१९ रिता  कुमािी  यादव 

२० िािकिी  दवेी  सहनी 

२१ मेसि  िातुन 

२२ रुक्साना  पिचवन 

२३ अन्िु  दवेी  महतो  

२४ िािकुमािी  ठाकुि  

२५ सुयव  कुमािी 

२६ चसककचिया  दवेी  सहनी 

२७ चमना दवेी साह 

२८ ६  चनत ुयादव 

२९ चबल्ि ुदवेी यादव 

३० चनिम िौिचसया 

३१ उर्मविा दवेी यादव 

३२ चशिा महतो 

३३ िन्रावती दवेी साह 

३४ शकुन्तिा दवेी साह 

३५ िामदिुािी दवेी साह 

३६ िािकिी िाम 

३७ अिमचत नेशा 

३८ ७ सुचनता दवेी यादव 
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३९ शािदा दवेी महतो 

४० अचम्बका दवेी पासवान 

४१ कौसि पिचवन 

४२ श्रीपचत दवेी 

४३ िामदिुािी दवेी सुदी 

४४ साचवत्री दवेी यादव 

४५ तािा दवेी 

४६ सुचनता दवेी यादव 

४७ ८ मंिु शे्रष्ठ 

४८ िामकुमािी शे्रष्ठ 

४९ साचवत्री िापा 

५० ९ रुकमचण कणव 

५१ श्रीमती मृदिुा कणव 

५२ साचवत्री दवेी 

५३ रिता दवेी शे्रष्ठ 

५४ १० िाकेश यादव 

५५ चवभा कणव 

५६ धमवशीिा शे्रष्ठ 

५७ ११ संि ुदवेी साह 

५८ सुचशिा दवेी साह 

५९ िाम कुमािी दवेी यादव 

६० सुचनता दवेी साह 

६१ सरिता कुमािी 

६२ चशवा दवेी पासवान 

६३ १२ िाम दिुािी दवेी यादव 

६४ समुन्री दवेी दास 

६५ िगतािण दवेी 

६६ िाम दिुािी िौधिी 

 


