
 सामाजिक विकास मंत्रालयबाट आि २०७५/७६ मा सम्पादित प्रमुख कायय एिं उपलब्धीहरू     

स्िास््य के्षत्रमा सम्पादित प्रमुख कायय एिं उपलब्धीहरू 

• जटिल प्रसुती तथा आकस्मिक अवमथािा जीवन रक्षाको लागि हवाइ तथा मथलित उद्धार (१५ विा हवाइ 
उद्धार) िरी जीवन रक्षा िररएको 

• िात ृितृ्यु (ित १९ हाल ९), नवजात (ित ७० हाल ६५) ितृ्युिा किी आएको 

• २ स्जल्ला (दैलेख, सुखेत) र ५७ मथानीय तहहरू पूर्णखोप घोषर्ा भै अन्य स्जल्ला र मथानीय तहहरू पनन 
पूर्णखोपको अवमथा तर्ण  उन्िुख रहेको 

• पोषर्को अवमथािा क्रमिक सुधार हुुँदै िएको (५ बषण िूननका कि तौल भएका बच्चा ित ८ हाल ५%)  

• झाडापखाला (ित ७०९ हाल ६०६ प्रनतहजार, <५ बषण) र श्वासप्रश्वास सम्बन्धी घिना दर (ित ९५० हाल ८५९ 

प्रनतहजार, <५ बषण) घिदै िएको 

• प्रकोप र िहािारी को दर घिदै िएको, यथासक्य नििो प्रनतकायण िररएको (हुम्ला-भाइरल, िुिु-औलो, 
कामलकोि-कालाजार, डोल्पा-िाइर्ाइड, जाजरकोि-झाडापखाला) 

• सम्भाववत िहािारीको लागि सतकण ता अपनाइएको, कुनै िहािारीको अवमथा नआएको 

• संक्रािक र ककिजन्य रोिहरूको ननिरानी प्रर्ाली(EWARS) लाइ सवै अमपतालहरू (११ विा) िा रोल आउि 
िरी ब्यवस्मथत िररएको 

• क्षयरोि, कुष्ठरोि,औलो, एच.आइ.मभ., कालाजार आटद रोिका बबरािी पटहचान िरी उपचारको दायरािा 
ल्याइएको (टि.बब.१३२३, कुष्ठरोि ६५, औलो २५३- िुिु १६६, एच.आइ.मभ.२८) साथै सहयोिी सािग्री ववतरर् 
िररएको  

• औषगध र मवाम्य उपकरर्हरूको आपूनतणिा सहजता भएको, िेडडकल मिोरको व्यवमथापन 

• ववमभन्न मथानहरूिा साधारर् तथा ववशेषज्ञ मवाम्य मशववर सञ्चालन (सल्यान, कामलकोि, दैलेख, हुम्ला, 
सुखेत, िुिु)-जम्िा ३९ मथानिा र ३३०३३ जनालाइ सेवा टदइएको 

• सेवा प्रदायक मवाम्य संमथाहरूको बदृ्धी भएको (ित ४३३ हाल ५१६), सेवािा जनसंख्याको पहुुँच बढदै 
िएको 

• मवाम्य सूचना प्रर्ाली लाइ सूचना प्रववगधिा आधाररत िरी ७९ विै मथानीय तह र १०२ विा मवाम्य 
संमथािा िा (dhis2) रोल आउि एवं ब्यवस्मथत िररएको ।  

• ५० विा बगथणङ सेण्िरहरू सुधारको लागि स्रोत ब्यवमथापन, मवाम्य संमथाहरूिा भौनतक पूवाणधार 
ववकास/सुधार  

• ५० मथानिा सािुदानयक/शहरी मवाम्य एकाइहरूको मथापना  



• प्रदेशिा मवाम्य आपूनतण केन्र, जनमवाम्य प्रयोिशाला, तामलि केन्र, ३०० सैयाको प्रदेश अमपताल, 

मवाम्य आपतकामलन केन्र र प्रदेश आयुवेद औषधालयको मथापना र सञ्चालन 

• आयुवेटदक रूरल र्ािेसी मथापना िरी ८ ककमसिका आयुवेटदक औषगध उत्पादन शुरू 

• ववमभन्न स्जल्ला अमपतालहरूिा एम्बुलेन्स खररद (कामलकोि, दैलेख, हुम्ला, डोल्पा) 

• खोप, पोषर्, बबरािी ब्यवमथापन, सुरक्षक्षत िाततृ्व, पररवार ननयोजन, गचककत्सा सेवा, रोि ननयन्रर्, मवाम्य 
प्रबधणन, प्रयोिशाला आटद सेवाहरू ननयमित रूपिा सुचारू िररएको 

• प्रादेमशक आकस्मिक मवाम्य प्रनतकायण (कन्िेन्जेन्सी) योजना तयार पाररएको 

• प्रदेशको आंखाको सिमया सवके्षर्, चौरजहारी अमपतालिा आंखा उपचार युननि तयार भैरहेको  

• मवाम्य नीनत, मवाम्य ऐन, ववमभन्न रर्नीनतहरूको िमयौदा, कायण सञ्चालन ननदेमशका तयारी 

 

शिक्षा र खेलकूि: सम्पादित प्रमुख कृयाकलाप एिं उपलब्धीहरू 

• २०८ ववद्यालहरूको भौनतक पुवाणधारको िुर्मतरिा सुधार 

• १५६ ववद्यालयिा ४६२ नयाुँ कक्षा कोठा ननिाणर् भएको, 

• ववद्याथी प्रनतभा पटहचान, युवा वैज्ञाननक प्रोत्साहन, मशक्षक प्रोत्साहन कायणक्रि प्रभावकारी 
भएको, 



• प्राववगधक डडप्लोिा अध्ययन िने १७७ जनाले िोरीबुहारी िारवतृ्ती प्राप्त िरेका 
(अगधकति वावषणक १,२६,००० सम्ि), 

• उच्च मशक्षा अध्ययन िनण २१ अपाङ्ि, ४९ दमलत र १ शटहद सन्तती सटहत १२३ जनाले 
िारववृत्त प्राप्त िरेका (अगधकति वावषणक २४,००० सम्ि),   

• प्रदेश मभरको शैक्षक्षक 
सूचना प्रर्ाली 
ववकास िररएको, 

• २४ विा वालववकास 
केन्र निूनाको रुपिा 
ववकास भएको, 

• मसकाई उपलब्धी 
अमभवदृ्गध कायणक्रिबाि २४ विा ववद्यालयिा िुर्मतर सुधारको काि अिाडड बढेको 

• भौनतक सुधार कायणक्रिबाि ववद्यालय, ववद्याथी लाभास्न्वत र दिुणि मथानले पनन अवसर 
पाएको । 

• मसद्ध वटहरा ववद्यालयको पक्की घेरावारको काि सम्पन्न भएको  

• प्रदेशमतरीय दमलत िारावास ननिाणर्को काि थालनी भएको  

• प्रत्येक प्रादेमशक ननवाणचन क्षेरिा १/१ विा ववद्यालय खेल िैदान ननिाणर् भएको  

• ववषेश मशक्षा  संचामलत ४ विा ववद्यालयको भौनतक ििणत सम्पन्न भएको  । 

• २२४४ जना मशक्षकहरूलाइ पेशाित ववकास तामलि प्रदान िररएको 

• मवयंसेवक िनोि परीक्षा सञ्चालन िरी १३३ जना मवयंसेवकहरूलाइ ववमभन्न ननकायिा 
खिाइएको तथा १०८८ जनाको रोष्िर बनाइएको । 

• राष्रपनत रननङ मशल्ड भमलवल प्रनतयोगितािा १० स्जल्लाका िटहला १० र पुरूष १० टिि 
सहभािी 



 

सामाजिक विकास महािाखाबाट: सम्पादित प्रमुख कृयाकलापहरू एिं उपलब्धीहरू 

• राउिे सिुदायको सािास्जकककरर् अन्तिणत संचामलत कायणक्रिका कारर् उक्त १४६ 
जनाको सिुदायिा सरसर्ाई तथा व्यबहारीक रुपान्तरर् शुरु भएको र राउिेबािै 
परािशणकताण ननयुक्त 



• ६८३  जना टहसंा प्रभाववत िटहला तथा बालबामलका हरुले सेवाकेन्र िार्ण त सेवा प्राप्त 
िरेका  

• ४१ जना  सडक बालबामलका 
हरुले पुनमथापना िार्ण त 
सेवा प्राप्त िरेका  

• ३३ जना सहारा ववटहन सडक 
िानवहरुले आवासीय आश्रय 
सटहतको सेवा प्राप्त 
िरेकािन ् भने १४ जना 
पररवार मिलन भए 

• १४८ जना िटहला, १३१ जना 
दमलत सिुदायका व्यस्क्तहरु ७५ जना टहसंाप्रभाववत िटहला तथा १४० जना अपाङ्िता  
भएका व्यस्क्तहरु िरी जम्िा   ५२७ जनाले मसपववकास तामलि िार्ण त व्यवसायीक 
दक्षता प्राप्त िरेको  

•  २३ जना ज्येष्ठ नािररकहरुले बदृ्धाश्रििार्ण त  आवामसय सेवा मलएको  

टदवासेवा केन्र िार्ण त दैननक रुपिा कररब ७९० जना ज्येष्ठ नािररकहरुले सेवा मलएको । 

श्रम र रोिगार: सम्पादित प्रमखु कृयाकलाप एिं उपलब्धीहरू 

• श्रि तथा रोजिार ववकास तथा प्रबधणनका लागि कर्ाणली सम्िेलनिा ७९ पामलका लिायत 
अन्य मथानबाि ३०८ जना सहभािी भई प्रनतवद्दता िरेको 

• श्रि तथा रोजिार प्रबधणन नीनत पाररत भै कायाणन्वयनिा रहेको 



• रोजिार ब्यवमथापन सूचना 
प्रबधणन  

• सुरक्षक्षत आप्रवासन परािशण 
तथा सहायता कक्ष 
सञ्चालन (स्जल्ला प्रशासन 
कायाणलय, सुखेत) 

• दमलत, अपांि तथा बबपन्न 
विणलाइ सीपिूलक तामलि 
तथा सीपजन्य सािग्री 
ववतरर् (३३६३ जना) 

 


