
राष्ट्रिय संयकु्त बाष्ट्रषिक प्रगति सतिक्षा
(२०७8/७9)

स्वास््य िन्त्रालय 
प्रदेश नं. १  



प्रस्ििुीकरणका तबषय बस्ि ु

• िखु्य उपलब्धिहरु 

• गर्िविी जााँच सेवा

• ष्ट्रवद्यिुीय स्वास््य अतर्लेख (EHR)/ ष्ट्रवद्यिुीय िेतिकल 
अतर्लेख(EMR) प्रणाली  



आ.ब.२०७८/७९ को स्वास््य बजेट ष्ट्रवतनयोजन (प्रदेश न. १ )

३६०६८६४

२७३०३०१

८७६५६३

०

५०००००

१००००००

१५०००००

२००००००

२५०००००

३००००००

३५०००००

४००००००

बजेट ष्ट्रवतनयोजन ( रू हजारिा)
कूल चालु प ुाँजीगि

आ.ब २०७८/७९ िा प्रदेश नं. १ को 
जम्िा बजेट – ३२.४६ तबतलयन  

स्वास््यिा जम्िा बजेट- ११.१ %  



७४.७

७५.६

७२

७०.

७१ .

७२.

७३.

७४.

७५.

७६.

खचि प्रतिशि

कूल चालु प ुाँजीगि

८६.१

र्ौतिक प्रगति (%)

आ.ब.२०७८/७९ को ष्ट्रवत्तीय िथा र्ौतिक प्रगति



आ.ब.२०७८/७९ का िखु्य उपलधिीहरु
प्रणालीगि सिुार 
• प्रदेश स्वास््य नीति र प्रदेश जनस्वास््य तनयिावलीको िजुििा कायि  शरुु र्एको 
• स्वास््यकिी करारिा र्नाि तलने सम्बन्त्िी कायिष्ट्रवति लागू र्एको
• प्रदेश िािहिका सबै अस्पिालिा न्त्यनुिि स्वास््य सेवा िापदण्ि लागू र्एको 
• प्रदेश िािहिका सबै अस्पिाल र रंगेली अस्पिाल सिेि गरी  १५ वटा अस्पिालिा फोहर व्यवस्थापन प्रणाली व्यवब्स्थि गिरएको
• ष्ट्रवद्यिुीय स्वास््य अतर्लेख (EHR)/ २ वटा अस्पिालिा र ष्ट्रवद्यिुीय िेतिकल अतर्लेख (EMR) प्रणाली ५ वटा अस्पिालिा पूणि 

रुपिा र बााँकी सबै सरकारी अस्पिालिा आंब्शक रुपिा लागू र्एको
• ष्ट्रवद्यिुीय आपिुी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (eLMIS) सबै स्थानीय िहिा लागू र्एको   

पूवाििार ष्ट्रवकास
र्ौतिक पूवाििार 
• पूवािञ्चल क्षेरीय आयवेुद ब्चष्ट्रकत्सालय, लखनपरुको र्वनसष्ट्रहि सम्पूणि जग्गा उपयोग एवं सञ्चालनका लातग नेपाल सरकारबाट  

प्रदेश सरकारलाई उपलधि र्एको लखनपरुिा आयबेुद ब्चष्ट्रकत्सालय उदघाटन र्ई संचालनिा आएको 
• िाप्लेजङु र इलाि अस्पिालिा म्याटतनिटी वेष्ट्रटङ्ग होि तनिािण र्एको।
• िनकुटा, पााँचथर र र्ोजपरु ब्जल्लाका 3 वटा प्राथतिक स्वास््य केन्त्रिा पोष्टिाटिि घर तनिािण र्एको।
• स्वास््य चौकी सवलीकरण कायिक्रििाफि ि ७2 वटा स्वास््य चौकीको सबलीकरण गिरएको।
• प्राथतिक स्वास््य केन्त्र सवलीकरण कायिक्रििाफि ि १5 वटा सबलीकरण गिरएको।



आ.ब.२०७८/७९ का िखु्य उपलधिीहरु
र्ौतिक पूवाििार ष्ट्रवकास ........................
• सदरिकुाि बाष्ट्रहर रहेका स्वास््य संस्थाहरूको िििि सम्र्ार कायिक्रि अन्त्िगिि ५९ वटा स्वास््य संस्थाको िििि सम्र्ार 

गिरएको 
• िाप्लेजङु, पााँचथर, इलाि, िेची, िनकुटा र संखवुासर्ा अस्पिालहरूको र्वन िििि सम्र्ार गिरएको।
• १३ वटा (कूल २६ जना जनशब्क्त) स्थानीय िहिा नागिरक आरोग्य सेवा केन्त्र स्थापना र्एको 
• ब्जल्ला अस्पिाल िनकुटालाई १०० शैयािा स्िरोन्नतिका लातग DPR ियार र्एको।

एम्बलेुन्त्स र शबबाहन सेवा 
“ख” वगिका ९ वटा एम्बलेुन्त्स र २ वटा शव बहान खिरद गरी िािहिका अस्पिालिा ष्ट्रविरण गिरएको

अब्ससजन प्लान्त्ट जिान 
• 9 वटा (सोलखुमु्ब,ु िेह्रथिु, खोटाङ, िाप्लेजङु, ओखलढुङ्गा, उदयपरु, इलाि, इनरूवा अस्पिाल र िदन र्ण्िारी अस्पिाल 

िथा ट्रिा सेन्त्टर) अस्पिालिा अब्ससजन प्लान्त्ट जिान र्एको।
• कोशी अस्पिाल कोतर्ि-१९ उपचार केन्त्रिा स्वीस सरकारको सहयोगिा १५० तसतलन्त्िर क्षििाका २ वटा अब्ससजन 

प्लान्त्ट जिान र्एको। 



आ.ब.२०७८/७९ का िखु्य उपलधिीहरु
आपूतिि/औजार/उपकरण व्यवस्थापन
• तनयतिि औषिी िथा अन्त्य सािग्री व्यवस्थापनका लातग ८ वटा स्वास््य कायािलयका लातग गािी खिरद गिरएको।
• संखवुासर्ा िथा र्ोजपरु अस्पिालिा रक्त संचार सेवा स्थापनाका लातग आवश्यक केही उपकरण/औजार खिरद गिरएको।
• सबै अस्पिालिा टेतलिेतिसन सञ्चालनका लातग उपकरण खिरद गिरएको।
• इलाि अस्पिालिा िायलाइतसस सेवा सञ्चालनका लातग सेट ियार र्एको।

• सबै अस्पिालहरूिा आ.ई.सी.यू.संचालनका लातग औजार उपकरण खिरद र्एको।

• ९ वटा (िाप्लेजङु, पााँचथर, इलाि, िेची, िेह्रथिु, िनकुटा, सोल,ु उदयपरु र िदन र्ण्िारी अस्पिाल िथा ट्रिा सेन्त्टर) अस्पिालिा 

Mortuary (शव गहृ) का लातग ष्ट्रिज खिरद गिरएको।

जनशब्क्त व्यवस्थापन 
• ३६ जना तबद्यालय नसि लगायि अन्त्य ब्चष्ट्रकत्सक र स्वास््यकिी करारिा तनयकु्त  गिरएको ।

• सबै ब्जल्लािा स्वास््यकिीहरूका लातग आिारर्िू िथा आकब्स्िक सेवा अन्त्िगिि आाँखा, नाक, कान, घाटी िथा िखुको स्वास््य 
सम्बन्त्िी प्राथतिक उपचारबारे प्रब्शक्षण प्रब्शक्षक िातलि सम्पन्न र्एको।

• िोरङ, झापा, इलाि िथा उदयपरु गरी चार स्थानिा ३० जना ष्ट्रवतर्न्न पदका लातग करार सेवािा जनशब्क्त तलई पञ्चकिि, क्षारसूर, 
स:शलु्क फािेसी, ष्ट्रफब्जयोथेरापी लगायिका सेवा सञ्चालनिा ल्याइएको । 



आ.ब.२०७८/७९ का िखु्य उपलधिीहरु
स्वास््य सेवा प्रवाह 
• प्रदेशको सबै ब्जल्ला पूणि खोप ब्जल्ला  घोषणा र्एको
• प्रदेशको ६ ब्जल्लाको १२ वटा बतथिंग सेन्त्टरिा ग्रातिण आिा कायिक्रि ष्ट्रवस्िार 
• ५ वटा स्थानीय िहिा घरदैलोिा आिािरि वषृ्ट्रि अनगुिन कायिक्रि लागू र्एको 
• िातलि साइटको ष्ट्रवस्िार [RUCG- कोशी अस्पिाल र नोबेल िेतिकल कलेज, SBA(नोबेल 

िेतिकल कलेज), Implant/IUCD (FPAN झापा)]
• आङ्ग खस्ने सिस्या र्एका २०७ जना िष्ट्रहलाहरूको तनिःशलु्क शल्यष्ट्रक्रया गिरएको।
• ष्ट्रहिाली िथा पहािी ब्जल्लाहरूिा प्रसिुी जष्ट्रटलिाका लातग िरफरल सेवा प्रदान गनि तनिःशलु्क 

यािायािको व्यवस्था तिलाइएको
• क्षयरोगका जोब्खि सिूहिा क्षयरोग ब्स्क्रतनङ िथा सष्ट्रक्रय खोजपड्िाल कायिक्रि सम्पन्न 

गिरएको।
• झापा िोरङ र सनुसरीिा क्षयरोग िकु्त घोषणा अतर्यान सञ्चालन गिरएको।
• िोरङ ब्जल्लािा नसने रोग सम्बन्त्िी पाइलट कायिक्रि सम्पन्न र्एको।
• ४ वटा अस्पिालिा (इलाि, उदयपरु, खोटाङ अस्पिाल र िदन र्ण्िारी अस्पिाल िथा ट्रिा 

सेन्त्टर) िाइक्रोबायोलोजी ल्याव सेवा तबस्िार गिरएको।
• कोतर्ि-१९ परीक्षण िथा तनिःशलु्क उपचारको व्यवस्था तिलाइएको।
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गर्िविी जााँच सेवा सिुारका प्रयासहरु 
ग्रातिण आिा कायिक्रि 
• ष्ट्रवशेष अनदुान अन्त्िगिि आ.ब. २०७६/७७ बाट कायािन्त्वयन र्ई रहेको 
• ९ ब्जल्ला को २२ वटा स्वास््य संस्थाहरुिा (३ ब्जल्लाको १० स्वास््य संस्था-
२०७७/७८ िा र ६ ब्जल्लाको १२ वटा स्वास््य संस्थािा ०७७/७८ िा) कायिक्रि
लागू र्एको 

लब्क्षि स्वास््य संस्थािा संचातलि िखु्य गतिष्ट्रवतिहरु : 

• सिदुायिा आिािरि सन्त्िानका लातग योजना बनाईरहेको दम्पतिलाई फोतलक एतसि ष्ट्रविरण
• ग्रातिण अल्ट्रासाउण्ि कायिक्रि
• प्रयोगशाला सेवाको ष्ट्रवस्िार  
• सबै गर्िविी िष्ट्रहलाहरुलाई ग्रातिण िथा बाल स्वास््य पबु्स्िका ष्ट्रविरण 
• िाि ृप्रतिक्षागहृको स्थापना र संचालन 
• २८ घन्त्टे प्रसूति  सेवा र आकब्स्िक प्रसिुीसेवा को लातग प्रषेण 
• घर दैलोिा आिािरि उिर प्रसूति सेवा(PNC service)
• सरुब्क्षि गर्िपिन सेवा 
• कब्म्ििा पााँच प्रकारको पिरबार तनयोजन सेवाको उपलधििा 
• आिाबाट नवजाि ब्शशिुा एच.आई.र्ी. संक्रिण रोकथाि सेवा(PMTCT)
• र्ी. आ. ए. सेवा िथा आङ्ग खस्ने सिस्या रोकथाि र उपचार सम्बन्त्िी सेवा  



गर्िविी जााँच सेवा सिुारका प्रयासहरु 
आपांगिा रोकथाि  र पनुस्थािपना  कायिक्रि अन्त्िगिि र्एका रचनात्िक कायिहरु 
• प्रदेश सरकार, स्थानीय िह र करुणा फाउन्त्िेसनको संयकु्त ित्वाविानिा 

संचातलि कायिक्रि 
• प्रदेश १ अन्त्िगििको ६ ब्जल्लाको ५८ स्थानीय िहिा कायिक्रि लागू र्एको 

िखु्य गतिष्ट्रवतिहरु 
• सिदुायिा आिािरि सन्त्िानका लातग योजना बनाईरहेको दम्पतिलाई फोतलक

एतसि ष्ट्रविरण
• ग्रातिण अल्ट्रासाउण्ि कायिक्रि
• M-Health कायिक्रि 
• नव दम्पतिलाई शरु्कािना कायि ष्ट्रविरण 
• बतथिंग सेन्त्टर सदुृढीकरण कायिक्रि 



ष्ट्रवद्यिुीय स्वास््य अतर्लेख िथा ष्ट्रवद्यिुीय िेतिकल अतर्लेख प्रणाली  
Electronic Health Record(EHR) and Electronic Medical Record(EMR) system 

o EHR प्रणाली संखवुासर्ा र पााँचथर ब्जल्ला अस्पिालिा लागू र्एको 

o Fully EMR लागू र्एका ब्जल्लाहरु ब्जल्ला अस्पिालहरु 
( इलाि, झापा, िाप्लेजुंग, िनकुटा, र्ोजपरु- ५ वटा )

o आंब्शक EMR सबै सरकारी अस्पिालिा लागू र्एको

o स्वास््य तनदेशनालय, िनकुटाको कायािलयिा केन्त्रीय सर्िर 
जिान र्एको 

o सम्बब्न्त्िि अस्पिाल, स्वास््य तनदेशनालय र NITC को सर्िरिा 
िाटा स्टोर हनेु गरेको 



EMR का िखु्य ष्ट्रवशेषिाहरु 

o एउटै िास्टर दिाि नम्बरिाफि ि सबै अस्पिालिा दिाि हनु सष्ट्रकने 
o अस्पिालबाट प्रत्येक घण्टा िाटा अपलोि गनि सष्ट्रकने  
o सबै कम्प्यटुरलाई तनरन्त्िररुपिा इन्त्टरनेट आपूतिि आवश्यक न र्एको 
o ड्यासबोिि िाफि ि सबै अस्पिालको सारांश िरपोटि हेनि सष्ट्रकने 
o ष्ट्रवतिय र ब्सलतनकल दवैु ष्ट्रकतसिका िाटालाई टेबलुर र चाटि स्वरुपिा हेनि 

सष्ट्रकने 
o औषतिको खपि र एससपारीको आिारिा ष्ट्रवश्लषेण गनि सष्ट्रकने 
o उद्गि ष्ट्रवन्त्द,ु तनदान लगायि तबतर्न्न पारातिटरको आिारिा िाटा ष्ट्रवश्लषेण गनि सष्ट्रकने 



िाटाको प्रयोग- Repository-Use of Data

o क्रस टेबलेुसन र तबतर्न्नकोणबाट ि्यांक ष्ट्रवश्लषेण गनि सकने/ 
SPSS application सिेि रहेको 

o ष्ट्रवरािीको उपचार ट्रयाष्ट्रकंग गनि सष्ट्रकने
o ष्ट्रवद्यिुीय HMIS  र EWARS टूल प्रयोग गनि सष्ट्रकने 
o प्रषेणको लातग सहयोगी (Referrals from individual hospitals)

o िाटाबेसबाट raw  िाटा हेनि सष्ट्रकने
o िाटा ब्सलतनंग र िाटाबेस धयाकअप सतुबिा रहेको



स्वास््य ष्ट्रविा र EHR
EHR Link with Health Insurance

o तबतििको प्रोफाइल हेनि सष्ट्रकने 
(Insuree patient profile display in software)

o ष्ट्रवतििको र्कु्तानी साँग सम्बब्न्त्िि कागजाि, ष्ट्रवल र्पािइ
अपलोि गनि सष्ट्रकने

o र्कु्तानी साँग सम्बब्न्त्िि अतर्लेख सब्जलै साँग हेनि सष्ट्रकने 

o रेतियोलोजी साँग सम्बब्न्त्िि इिेजहरु अपलोि गनि िथा 
सरुब्क्षि राख्न अनकुुल सफ्टवेयर रहेको



EHR िथा EMR को तसकाइ, चनुौिी र  अबको बाटो  

तसकाई
o प्रर्ावकारी कायािन्त्वयनका लातग सेवा प्रदायक संस्थाको नेितृ्व र शशुासन आवश्यक रहेको
o EHR/ EMR को प्रयोग र प्रर्ावकारी कायािन्त्वयनका लातग तनरन्त्िर सिुारको आवश्यकिा रहेको
o अस्पिालका स्वास््यकिी र ब्चष्ट्रकत्सकलाई सफ्टवेयर सम्बन्त्िी क्षििा ष्ट्रवकास गनुि पने  

चनुौिी 
o प्रदेश र्िरको सबै अस्पिालिा सेवा ष्ट्रवस्िार गनि बजेटको आर्ाव 
o स्वास््यकिीहरुले EHR प्रणाली संचालन झन्त्झष्ट्रटलो िान्ने गरेको 
o इन्त्टरनेटको तनयतिि आपूतिि  र धयाकअपको सिस्या 

अबको बाटो
o सबै सरकारी अस्पिालका कायिक्रि ष्ट्रवस्िार गने
o EHR/EMR प्रणालीलाई ष्ट्रवरािीको रेफरल साँग जोड्ने 
o ष्ट्रवरािीहरुलाई यजुरआइिी ददने 
o टेतलिेतितसन सेवा संचालन गने 



रचनात्िक प्रयासहरु 
o ६ ब्जल्लाको १२ वटा स्वास््य संस्थािा ग्रातिण आिा कायिक्रि लागू र्एको

o ५८ स्थानीय िहिा ग्रातिण अल्ट्रासाउण्ि कायिक्रि लागू र्एको

o िाप्लेजङु र इलाि अस्पिालिा िथा संखवुासर्ा ब्जल्लाको १० वटा स्वास््य संस्थािा
म्याटतनिटी वेष्ट्रटङ्ग होि तनिािण र्एको

o िोरङ ब्जल्लािा नसने रोग सम्बन्त्िी पाइलट कायिक्रि संचालन र्एको

o सिदुायिा आिािरि सन्त्िानका लातग योजना बनाईरहेको दम्पतिलाई फोतलक एतसि
ष्ट्रविरण

o घरदैलोिा आिािरि वषृ्ट्रि अनगुिन कायिक्रि शरुु र्एको



िखु्य तसकाईहरु 
o प्रदेश स्वास््य नीति, प्रदेश स्वास््य सेवा तनयिावली लगायिका नीतिगि दस्िाबेजको अर्ाविा दरुगािी र

पिरणाििखुी स्वास््य कायिक्रिहरु सम्पादनिा कदिनाई रहेको ।

o स्वास््य कायिक्रिहरुको प्रर्ावकारी कायािन्त्वयनका लातग संघ, प्रदेश र स्थानीय िह बीच सिन्त्वयकारी संयन्त्र
आवश्यकिा रहेकोले सो सम्बन्त्िी कानूनी व्यवस्था गनुि पने ।

o प्रदेश र्िरको अस्पिालहरुिा सूिार ल्याउन सिग्र अस्पिाल क्षेर सिुार योजनाको आवश्यकिा रहेको ।

o स्वास््य िन्त्रालय र िािहिका तनकायको स्पष्ट कायि क्षेरगि ष्ट्रववरण नहुाँदा कायि सम्पादनिा कदिनाई रहेको ।

o संघ, प्रदेश र स्थानीय िह बीच स्वास््य कायिक्रिको बाष्ट्रषिक योजना र बजेट िजुििा सन्त्दर्ििा सिन्त्वय हनुु पने ।

o प्रदेश र्िरको सबै स्थानीय िहिा eLMIS लागू र्एको र अब सबै स्वास््य संस्थािा eLMIS लागू गनुि पने । eLMIS

प्रणालीिा सियिै अनलाईन प्रष्ट्रवष्ट्रष्ट नहुाँदा औषति लगायि स्वास््य सािग्रीको खपि, िौज्जाद र आवश्यकिा
सम्बन्त्िी live update उपलधि गराउन कदिनाई रहेको ।




