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स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली सुधारमा नेपालका सात अस्पतालहरू 

 

पे्रस ववज्ञप्ती 

२२ साउन, २०७८ 

 

चीन सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघीय ववकास काययक्रम (यूएनडीपी) ले संयुक्त 

रुपमा नेपालमा कोविड १९को प्रवतकाययमा स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापन 

प्रणाली सुधार गनय चीनको दविण–दविण सहयोग सहायता कोष 

(एसएसवसएएफ) अन््रतगत नयााँ काययक्रम सुुुरु गरेको छ । नेपाल सरकार 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तगयत स्वास्थ्य सेवा वविागसाँगको 

समन्वयमा यूएनडीपीले देशिरका सात कोविड अस्पतालहरू; कोशी 

अस्पताल, ववराटनगर; नारायणी अस्पताल, वीरगंज; जनकपुर अस्पताल, 

जनकपुरधाम; श्री वीरेन्द्र अस्पताल, छाउनी; राप्ती प्रादेवशक अस्पताल, 

तुलसीपुर र िेरी अस्पताल, नेपालगन्जसाँग वमलेर काम गनेछ ।  

  

यस संयुक्त काययक्रमले अटोके्लि लगायताका उपकरण जडानका साथै  

अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीको स्तरवृद्धि, उवचत फोहोर 

व्यवस्थापनको िेत्रहरूको स्थापना, र त्यसको उवचत प्रयोगको साथसाथै 

स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा स्वास्थ्यकमीहरूलाई प्रवशिण 

वदनेछ । यस काययक्रमले ३५० स्वास्थ्यकमीहरूलाई स्वास्थ्यजन्य फोहोरको 

उवचत व्यवस्थापनका लावग आवश्यक प्रावववधक िमता प्रदान गने उदे्दश्य 

राखेको छ । यसका साथै, स्थानीय सरकारका १०० अवधकारीहरूलाई स्वास्थ्य 

आपतकालको उवचत व्यवस्थापन संचालन गनयको लागी आवश्यक प्रवशिण 

पवन वदइनेछ । 

  

यससाँगै ववविन्न स्थानीय िाषामा जनचेतनामूलक सामग्री प्रकाशन–प्रशारण 

गरेर स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा नागररकको चेतना र तयारीमा सुधार 

गने लक्ष्य यस काययक्रमले राखेको छ । यो महत्वपूणय ववषयमा जनचेतना 
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जगाउन एक अनलाइन अवियान सञ्चालन गरी शहरी तथा ग्रामीण 

नगरपावलकाहरूबाट ३०० युवा स्वयंसेवकहरूलाई पररचालन गररनेछ ।  

  

“आशा छ वक यस पररयोजनाबाट नेपाललाई फाइदा हुनेछ र कोविड –१९ 

महामारीको कहर सबै देशहरूको संयुक्त प्रयासमा जवतसक्दो चााँडो हट्नेछ

” , नेपालका लावग वचवनयााँ राजदूत, महामवहम होउ यान्छीले यस 

काययक्रमका बारेमा बोलै्द िनु्नियो ।  

  

यो काययक्रम दविण–दविण सहयोग सहायता कोषको एवशया र प्रशान्त िेत्रीय 

पररयोजनाको वहस्सा हो जसबाट प्रत्यि र अप्रत्यि रुपमा १० लाखिन्दा धेरै 

मावनसहरू लािाद्धन्वत हुनेछन् । 

  

“कसरी स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गनय सवकन्छ िने्न 

उदाहरण प्रसु्तत गनय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र चाइनाएडसाँग undp 

le gareko yes वत्रपिीय सम्झौता एउटा khusiko अवसर हो । नेपाल 

बाहेक, वफवलवपन्स, म्यानमार, कम्बोवडया र लाओसमा पवन यूएनडीपी र 

चाइनाएडद्वारा यसै्त पहलहरूको सुरुवात गररएको छ ।” , यूएनडीपी 

नेपालका आवावसय प्रवतवनवध आइसानी मेडागान्गोडा–लाबेले िनु्नियो ।  

  

यस पररयोजनाले देशलाई वदगो ववकास लक्ष्यहरू अन्तगयतका महत्वाकांिी 

उदे्दश्यहरू पूरा गनय मद्दत गनेछ िने जलवायु पररवतयनमा गररएको पेररस 

सम्झौतामा उले्लख िए अनुसार  फोहोर व्यवस्थापन, काबयन उत्सजयन कटौती 

समथयन लगाएत हालसालै अद्याववधक गररएको रावष्ट्र य  से्वद्धिक योगदान 

(एनवडसी) लाई समेत सहयोग पुगे्न आसा राद्धखएको छ ।  

  

“वास्तवमा, नेपालले कम्तीमा १०० नगरपावलकाहरूमा फोहोर व्यवस्थापन, 

ररसाइकल र फोहोरबाट ऊजाय उत्पादन गने काययक्रमहरूलाई अपनाउने र 

लागू गने १० वषयको लक्ष्य तय गरेको छ, साथै १,४०० स्वास्थ्य सुववधाहरूलाई 

व्यवद्धस्थत तवरबाट स्वास्थ्यजन्य फोहोरको उवचत व्यवस्थापन सवहत 

प्रावववधक सहायताले कायायन्वयन गने िवनएको छ । यूएनडीपीले यस 



For media inquiries: Kamal Raj Sigdel at UNDP Nepal: kamal.sigdel@undp.org 

संकटलाई अवसरमा रूपान्तरण गनय र हाम्रो व्यवहारमा पररवतयन ल्याउन 

चाहन्छ तावक नेपालमा सबैको लागी एक वदगो, न्यायसंगत र समृि िववष्य 

सुवनवित गनय सवकयोस् ।” यूएनडीपीका आवावसय प्रवतवनवधले िनु्नियो ।   


