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जी्न क्षेत्री

पषृ्ठभूमम
जुलवाई २०१९ मवा कवाठमवाडौसँसथित सतलगंगवा आँखवा कषे न्द्रलवाई स्श्व स्वास्थ्य संगठनलषे 
नषेपवालकवा लवासग आफनो सहकवा्य्य कषे न्द्रको मवान््यतवा सि्यो । ्यस अगवासड नषेपवालससथित सवाक्य  
क््यिोग तथिवा एचआइभी कषे न्द्रलषे मवात्ररै स्श्वभिकवा ८०० सहकवा्य्य कषे न्द्रमध्यषे एकको मवान््यतवा 
पवाएको सथि्यो । संगठनकवा अनुसवाि प्वाध्यवापन, शोध, उपचवाि ि तवासलमकवा लवासग नमुनवा 
बनषेकवालषे सतलगंगवालवाई त्यसतो कषे न्द्रकवा रूपमवा छनोट गरिएको हो (स्श्व स्वास्थ्य संगठन 
२०१९) ।

ति नषेपवालकवा लवासग स्वास्थ्य क्षेत्रको ्यसतो सुखि समवाचवाि अप्वािकवा रूपमवा आउनषे 
गिषेको छ । सवामवान््यतः नषेपवालमवा स्वास्थ्य सषे्वाको अ्सथिवा सन्तोषजनक छरैन । सन् २०१४ 
मवा मवान् स्कवास सूचकवंाकमवा १४५ औ ँसथिवानमवा िहषेको नषेपवाल सन् २०१८ मवा १४९ औ ँ
सथिवानमवा पुग्यो । सन् २०१४ मवा नषेपवालको कुल गवाह्यस्थ्य उतपवािनको ५.८ प्सतशत मवात्ररै 
स्वास्थ्यमवा खच्य भएको सथि्यो जबसक उक्त सूचकवंाकको शीष्य सथिवानमवा िहनषे न व्ेमवा त्यो 
आँकडवा ९.३ प्सतशत सथि्यो । नषेपवालमवा सिकवािको कुल खच्यको ११.१८ प्सतशत मवात्ररै 
स्वास्थ्यमवा खच्य भएको सथि्यो (न्वे १८.२१%) । त्यसतरै, स्वास्थ्यमवा हुनषे कुल खच्यको 
सनकरै  ठूलो सहससवा (५९.६७%) सषे्वाग्वाहीको सनजी खच्य भएको सथि्यो (न्वे १४.५१%) । 
सन् २०१४ ि २०१८ बीच मवान् स्कवास सूचकवंाक खससकनुलषे पसन हवाम्ो स्वास्थ्य ि 
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सशक्वा लगवा्यतकवा क्षेत्रकवा चुनौतीहरू िशवा्यउँछन् ।1 सन् १९९०–२०१५ को अ्सधलवाई 
हषेनवे हो भनषे मवातृ मृत्युिि घटवाउनषे जसतवा सीसमत प्गसत (बवँासतोलवा सन् २०१७) बवाहषेक 
नषेपवालको समग् स्वास्थ्य क्षेत्रलषे अपषेसक्त स्कवास गन्य सकषे को छरैन ।2 

नषेपवालमवा स्वास्थ्य समबन्धी समवाचवािको असधक सथिवान ्योग्य सचसकतसक ि स्वास्थ्यकममीको 
अभवा्, असपतवाल ि स्वास्थ्य कषे न्द्रहरूमवा व्यवाप्त खिवाब व्य्सथिवापन, सवामस्यक उपचवािको 
अभवा्मवा हुनषे सबिवामीको मतृ्यु, सिकवािी असपतवालमवा सषे्वाको अभवा्, सनजी असपतवालको 
चकको शुलक, असपतवाल ि सचसकतसकसँग सबिवामी पक्को द्वन्द्व जसतवा स्ष्यलषे ओगटषेकवा 
छन् । पसछललो सम्यमवा िषेशभि न्यवँा-न्यवँा सनजी स्वास्थ्य संसथिवाहरू थिसपए पसन सछमषेकी 
िषेशकवा महँगवा असपतवालमवा सषे्वा सलन जवानषे नषेपवालीहरूको लसकिबवािषे  समषेत समवाचवाि आएको 
पवाइन्छ (न््यौपवानषे सन् २०१८) । ति सतहमवा िषेसखनषे ्यी ्यवा्त् समस्यवाहरूको जडमवा पुगषेि 
गरिनषे स्श्षेषण ि अनुसन्धवान चवासहँ सनकरै  कम हुनषे गिषेकवा छन् । फलस्रूप हवाम्ो स्वास्थ्य 
सषे्वा प््वाह प्णवालीकवा संिचनवागत समस्यवाको असभलषेखीकिणसमम हुन सकषे को छरैन । 

नषेपवाली स्वास्थ्य क्षेत्रको ्यो अ्सथिवा बुझन स्द्यमवान स्वास्थ्य प्णवालीको स्कवासक्रमलवाई 
ध्यवान सिनुपछ्य  । िवाणवा शवासनको अन्त्य हुँिवा सन् १९५१ सति नषेपवालको औसत आ्यु जममवा 
२८ ्ष्य सथि्यो भनषे त्यसत बषेलवा एक चौथिवाईभन्िवा बढी सशशुहरू, जन्मषेको एक ्ष्यमवा 
मथिवे (सशशु मृत्युिि ्वा आईएमआि : २५५ प्सत १००० जीस्त जन्म) [िीसक्त सन ्
१९९५] । सन् २०१८ मवा आउँिवा नषेपवालीको औसत आ्यु ७०.३१ ्ष्य पुगषेको छ3 भनषे 

1 ्यस परिचछषेिकवा सबरै त्थ्यवंाककवा लवासग हषेनु्यहोस्, स्श्व स्वास्थ्य संगठन ि सं्युक्त िवाष्ट्रसंघी्य 
स्कवास कवा्य्यक्रम लगवा्यतकवा ्यी ष्ेबसवाइटहरू : http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/
NPL; http://apps.who.int/gho/data/node.main.GHEDCHEGDPSHA2011?lang=en; 
https://apps.who.int/gho/data/node.cco.ki-NPL?lang=en; https://apps.who.int/gho/
data/node.cco.ki-NOR?lang=en; www.mhtf.org/2017/12/29/the-current-state-of-
maternal-health-in-nepal/; www.healthdata.org/nepal; असोज २९, २०७६ मवा हषेरिएको ।

2 सन् १९९० मवा नषेपवालको ‘हषेलथिकषे ्यि एकसषेस एणड क्वासलटी इणडषेकस’ २१.० िहषेकोमवा सन ्
२०१६ मवा त्यो बढषेि ४०.० पुगषेको छ । उक्त सुधवािको ििलवाई त्यो आँकडवा सनकवालनषे इसन्सटच्यूट 
फि हषेलथि मषेसट्रकस एणड इभ्यवालुएशनलषे उललषेख्य मवानषे पसन न्वेको आँकडवा (सूचकवंाक सन् १९९० : 

८४.०, सन् २०१६ : ९६.६) हषे¥्यो भनषे हवामी उक्त सूचकवंाकमवा कसत पसछ छौ ँ भन्नषे प्सट हुन्छ । 
हषेनु्यहोस्, www.healthdata.org/norway; असोज २९, २०७६ मवा हषेरिएको ।

3 ्यस समबन्धी अद्यवा्सधक त्थ्यवंाककवा लवासग हषेनु्यहोस्, www.macrotrends.net/countries/
NPL/nepal/life-expectancy; असोज २९, २०७६ मवा हषेरिएको ।
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्ष्य सिनसभत्र मनवे सशशुको संख्यवा ३ प्सतशतभन्िवा कममवा झिषेको छ ।4 िवाणवा शवासनकवा 
बषेलवा ्ीि असपतवाल लगवा्यत सीसमत स्वास्थ्य संसथिवा भएको नषेपवालमवा सन् १९५१ िषेसख 
१९९० को अ्सधमवा चवासहँ स्वास्थ्य संसथिवाहरूको व्यवापक स्सतवाि भ्यो ।5 फलस्रूप 
सन् १९६३ समम आउँिवा नषेपवालमवा ३२ असपतवाल ि १०४ स्वास्थ्य कषे न्द्र खुसलसकषे कवा 
सथिए (मिवाससनी सन् २००३) । 

त्यसिी खुलनषे असपतवाल ि स्वास्थ्य संसथिवामध्यषे धषेिरैजसो सिकवािी सथिए । ति सन् १९५४ 
मवा लसलतपुिमवा शवान्तभ्न असपतवाल खुलषेसँगरै गरैिसिकवािी क्षेत्रबवाट पसन भक्तपुि, बनषेपवा, 
कवासकी, गोिखवा, ओखलढंुगवा, न्लपिवासी ि पवालपवामवा समसन असपतवालहरू खोसलए भनषे 
लसलतपुि, कवासकी ि डडषेलधुिवामवा कुष्ठिोग असपतवालहरू खोसलए । सन् १९५८ मरै िवासष्ट्र्य 
गरैिसिकवािी संसथिवालषे कवाठमवाडौकँो थिवापवाथिलीमवा इन्द्रिवाज्यलक्मी मवातृ असपतवाल खोल्यो । 
लगत्रैको िशकमवा १४ अञचल ि ७५ सजललवाको प्शवासकी्य स्भवाजनसँगरै सिकवािकवा तफ्य बवाट 
अञचल असपतवालहरू (स्िवाटनगि, िवाजस्िवाज, जनकपुि, ्ीिगञज, बुट्ल, पोखिवा ि 
नषेपवालगञज) खोसलए भनषे कषे ही स्वास्थ्य चौकीहरू सजललवा असपतवालमवा सतिोन्नसत भए । 
सन् १९७३–१९९० को अ्सधमवा चवासहँ स्शषेषज्ञ ससहत एकल स्धवाकवा असपतवाल खुलनषे 
क्रम चल्यो । त्यसिी खुलनषे ११ आँखवा असपतवालमध्यषे सबरै गरैिसिकवािी क्षेत्रबवाट खोसलएकवा 
सथिए (मिवाससनी सन् २००३) ।

सन् १९९० पसछ सछमषेकी भवाितमवा जसतरै नषेपवालमवा पसन आएको अथि्यतन्त्र उिवािीकिणको 
लहिमवा स्वास्थ्य ि सशक्वा क्षेत्र समषेत समषेसटनु ि सनजी सकूल तथिवा असपतवालहरू खुलन ु
अस्वाभवास्क सथिएन । ति त्यस पसछकवा सिनमवा ती िु र्ै क्षेत्रमवा तीव्र व्यवापवािीकिण हुन 
पुग्यो । िवाजनीसतक नषेतृत्को ध्यवान पसन सनजी संसथिवालवाई सन्यमन ि गुणसति प््र््यन 
गनवेतफ्य  भन्िवा सनजी सकूल ि असपतवाल खोलषेि नवाफवा कमवाउनषेतफ्य  ग्यो । सन् १९९० मवा 
िषेशमवा १६ ओटवा मवात्ररै सनजी असपतवाल सथिए भनषे सन् २०१४ मवा सतनको संख्यवा ३०१ 
पुगषेको सथि्यो जसमवा िषेशकवा िुई सतहवाई शरै्यवा सथिए ि ६० प्सतशत सचसकतसकहरूलषे कवाम 
गथिवे (गुरुङ ि गलड सन् २०१६) । ्यसतो परि ष्ेशमवा स्पन्न मवासनस समषेत अत्यन्तरै सीसमत 
क्मतवाकवा सवा ््यजसनक स्वास्थ्य संसथिवाको सषे्वाबवाटरै ्सञचत भएि सनजी क्षेत्रमवा चकको शुलक 
सतिषेि सषे्वा सलन बवाध्य भए भनषे ठूलो भौगोसलक क्षेत्रमवा खवास गिी स्शषेषज्ञ तहको स्वास्थ्य 
सषे्वा पुगनरै सकषे न । फलस्रूप नवागरिकलषे पवाउनषे स्वास्थ्य सषे्वाको पहुँच ि गुणसति उसको 

4 ्यस समबन्धी अद्यवा्सधक त्थ्यवांककवा लवासग हषेनु्यहोस्, www.indexmundi.com/nepal/
infant_mortality_rate.html; असोज २९, २०७६ मवा हषेरिएको ।

5 सन् १९५२ सति नषेपवालमवा ८५ लवाख जनसंख्यवाकवा लवासग जममवा ५० जनवा डवाकटि उपलबध 
सथिए भनषे असपतवाल जममवा ३३ ओटवा सथिए (िीसक्त सन् १९९५) ।
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क्र्यशसक्त ि बसोबवास गिषेको क्षेत्रलषे सनधवा्यिण गनवे भ्यो (िसवाइली सन् २००७) । नषेपवालको 
सवा ््यजसनक स्वास्थ्य क्षेत्र ससथिि िहँिवा ्वा मवागको तुलनवामवा सषे्वाको आपूसत्य खुसमचएि जवाँिवा 
सससज्यत अभवा् पूसत्य गन्य स्वास्थ्य सषे्वामवा सनजी क्षेत्र ससक्र्य भ्यो । ्यसलषे अत्यवा्श्यक 
सषे्वासमम स ््यसवाधवािणको पहुँच त बढषेको छ ति चकको मूल्यको समस्यवासँगरै ती संसथिवाहरूको 
असमवान भौगोसलक स्तिणको समस्यवा पसन छ सकनसक नवाफवा सुसनसचित नहुनषे ठवाउँमवा सनजी 
संसथिवा जवँािरैनन् ।

नषेपवालको समग् स्वास्थ्य सषे्वाको ्यसतो सनिवाशवाजनक अ्सथिवाबीच आँखवा उपचवाि 
क्षेत्र भनषे अप्यवा्यप्त सिकवािी सषे्वा ि महँगो सनजी सषे्वाको िुष्चक्रबवाट बवासहि छ । ्यो क्षेत्रलषे 
सन् १९९० भन्िवा अगवासड शुरू गिषेि असहलषेसमम सनिन्ति प्गसत गरििहषेको छ (अ्वालषे सन ्
२०१९) । ्यो आलषेख त्यवािी गिदै गिवा्य स्श्व स्वास्थ्य संगठनलषे कवाठमवाडौसँसथित सतलगंगवा 
आँखवा प्सतष्ठवानलवाई आफनो “सहकवा्य्य कषे न्द्र” कवा रूपमवा मवान््यतवा सिएको छ (पौडषेल सन ्
२०१९) । सतलगंगवा आँखवा प्सतष्ठवानलषे िषेशमवा सनःशुलक ्वा न््यूनतम शुलकमवा गुणसतिी्य 
सषे्वा मवात्र नसिई ६० भन्िवा बढी मुलुकमवा ससतो ि उचच गुणसतिको आँखवाको लषेन्स सन्यवा्यत 
गिषेि ख्यवासत कमवाएको छ ।6 सवाथिरै, अरू १९ आँखवा असपतवालहरूको सञजवाललषे नषेपवालभि 
नषेपवाली मवात्ररै नभई भवाितको समषेत ठूलो जनसंख्यवालवाई ससतो ि गुणसतिी्य आँखवा उपचवाि 
सषे्वा सिइिहषेको छ (सक्रसटोफ सन् २०१५; रुइत ि अरू सन् २००७) ।

नषेपवाललषे आँखवा स्वास्थ्यको क्षेत्रमवा कसिी अप्वािमूलक रूपमवा फड्को मवान्य सक्यो ? 
सकन त्यही सफलतवा अन््य स्धवाको स्वास्थ्य क्षेत्रमवा िोहोरिन सकषे न ? ्यी प्श्नको जबवाफ 
खोजन फिक स्धवामवा सषे्वा सिइिहषेकवा अग्णी संसथिवाहरूको समहीन अध्य्यन आ्श्यक छ । 
ति सस्यतमी हषेिवा्य नषेपवाली आँखवा स्वास्थ्य क्षेत्रको एउटवा स्शषेषतवा टड्कवािो िषेसखन्छः ्यसमवा 
गरैिसिकवािी संसथिवाहरूको कषे न्द्री्य भूसमकवा छ ।7 सतलगंगवा आँखवा प्सतष्ठवान सन् १९९२ मवा 
सथिवासपत नषेपवाल आँखवा कवा्य्यक्रम अन्तग्यत पछ्य  भनषे नषेपवालभि १९ आँखवा असपतवालहरूको 

6 सतलगंगवा आँखवा कषे न्द्र (हवाल सतलगंगवा आँखवा प्सतष्ठवान) समबन्धी थिप आँकडवाकवा लवासग हषेनु्यहोस,् 
https://tilganga.org/wp-content/uploads/2019/07/Tio-Annual-Report-2018_New.
pdf; असोज २९, २०७६ मवा हषेरिएको ।

7 ्यसको अथि्य िषेशकवा सवा ््यजसनक असपतवालहरूमवा आँखवा उपचवाि सषे्वा हुँिरै नभएको भन्नषे 
चवासहँ होइन । कवाठमवाडौसँसथित सत्रस् सशक्ण असपतवाल ि धिवानससथित बीपी कोइिवालवा स्वास्थ्य 
स्ज्ञवान प्सतष्ठवानलषे स्शषेषज्ञ तहको आँखवा उपचवाि सषे्वा सिनुकवा सवाथिरै सनवातकोत्ि तह (एमडीको 
अपथिवालमोलोजी) पवाठ््यक्रम अध्यवापन समषेत गिवाउँछन् । त्यस बवाहषेक ठुलवा शहिमवा कषे ही सनजी 
आँखवा असपतवाल पसन सञचवालनमवा छन् । गरैिसिकवािी क्षेत्रबवाट नषेपवाल आँखवा कवा्य्यक्रम ि नषेपवाल 
नषेत्रज्योसत संघ बवाहषेक कवाठमवाडौमँवा नषेपवाल आँखवा असपतवाल, जनकपुिमवा जवानकी आँखवा असपतवाल 
ि सुखवेत आँखवा असपतवाल सञचवालनमवा छन् ।
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सञजवाल नषेपवाल नषेत्रज्योसत महवासंघ मवातहत छ ।8 िु् रै गरैिनवाफवामूलक, गरैिसिकवािी संगठनहरू 
हुन् । िु र्ै संसथिवालषे िषेशसभत्र ि बवासहिकवा पिोपकवािी व्यसक्त ि संसथिवाहरूबवाट सह्योग सलएि 
कवाम गरििहषेकवा छन् । 

नषेपवालमवा आँखवा उपचवाि क्षेत्रलषे गिषेको प्गसतको मवात्रवातमक ि गुणवातमक पवाटो कषे  
छ भन्नषेमवा ्यस लषेखको पसहलो खणड कषे सन्द्रत छ । त्यसकवा लवासग नषेतृत्िवा्यी व्यसक्त ि 
संसथिवाहरू––नषेपवाल नषेत्रज्योसत संघकवा डवा. िवामप्सवाि पोखिषेल ि नषेपवाल आँखवा कवा्य्यक्रमकवा 
डवा. सन्िकु रुइत––लषे सन् १९८० को िशकको शुरूसति ि्यनी्य अ्सथिवामवा िहषेको नषेपवालको 
आँखवा उपचवाि क्षेत्रलवाई आजको अ्सथिवामवा पु¥्यवाउन कसतो ्योगिवान सिए भन्नषे चचवा्य 
गरिएको छ । िोस्ो खणडमवा नषेपवालको आँखवा उपचवाि क्षेत्रलषे ्यसिी अप्वािमूलक फड्को 
मवान्य कसिी समभ् भ्यो भनषेि स्श्षेषण गरिएको छ । त्यस क्रममवा िषेश-स्िषेशकवा सह्योगी 
ि िवातवाहरूलषे कसिी ्यो क्षेत्रलवाई टषे्वा सिए ि आँखवा उपचवािलवाई गुणसतिी्य ि ससतो ्वा 
सनःशुलक बनवाउन कसतवा ससज्यनशील उपवा्य अपनवाइए भन्नषे चचवा्य गरिएको छ । अन्त्यमवा 
्यस क्षेत्रकवा आगवामी सिनकवा चुनौतीहरूबवािषे  छोटो चचवा्य गरिएको छ ।

नषेपवालको आखँवा उपचवाि क्षेत्रलषे मवािषेको फड्कोकवा आ्यवाम9

सन् १९७३ मवा कवाठमवाडौकँो सत्रपुिषेश्विमवा नषेपवाल आँखवा असपतवाल खुलनुअसघ िषेशभिमवा ्ीि 
असपतवालको आँखवा स्भवागमवा मवात्ररै आँखवाको उपचवाि हुन््थ्यो । “आँखवा बवा” भनषेि सचसननषे 

8 नषेपवाल नषेत्रज्योसत संघ अन्तग्यतकवा असपतवालहरूबवािषे  थिप स््िणकवा लवासग हषेनु्यहोस्, http://
nnjs.org.np/; असोज २९, २०७६ मवा हषेरिएको ।

9 अध्य्यनकवा क्रममवा ्यहवँा प््योग भएकवा बवाहषेक आँखवा उपचवाि क्षेत्रको प्गसतकवा अन््य समभवास्त 
मवापकहरूबवािषे  समषेत चचवा्य गनवे प््यवास गरिएको सथि्यो । तीमध्यषे आँखवा असपतवालहरूमवा सषे्वाप्सत 
सबिवामीमवा सन्तुसटिको ििलवाई अन््य असपतवालको उसतरै ििसँग गरिनषे तुलनवा सवान्िसभ्यक हुन सक्थ्यो । 
ति असहलषेसमम भएकवा त्यस खवालकवा थिोिरै  अध्य्यनहरू एउटरै असपतवालमवा सीसमत पवाइए भनषे 
सतनको अध्य्यन स्सधमवा तुलनवा गन्य समलनषे खवालको समवानतवा पवाइएन । सबिवामीको सन्तुसटि िि पत्वा 
लगवाउनकवा लवासग उही असपतवालकवा सचसकतसक ्वा स्द्यवाथिमीलषे भन्िवा पसन अन््यत्रकवा अध्यषेतवाहरूलषे 
अध्य्यन गनु्य जरुिी िषेसखन्छ । त्यसतरै, सचसकतसक तथिवा स्वास्थ्यकममी ि जनसंख्यवाको अनुपवात अकको 
सवान्िसभ्यक मवापक हुन सक्थ्यो । नषेपवालको आँखवा क्षेत्रकवा हकमवा त्यसतो अनुपवातको सवान्िसभ्यकतवा 
िुई कवािणलषे कम छः एक, नषेपवालको तिवाईकवा असधकवांश आँखवा असपतवालमवा बहुसंख्यक सबिवामी 
भवाितबवाट आउनषे हुँिवा नषेपवालको मवात्ररै जनसंख्यवासँग सलइनषे अनुपवातलषे जनशसक्तको प्यवा्यप्ततवाबवािषे 
गलत सन्िषेश सिन्छ । िुई, एक जनवा आँखवा िोग स्शषेषज्ञलषे ्ष्यमवा गनवे शल्यसक्र्यवाको संख्यवा अकसि 
२,००० भन्िवा मवासथि हुन्छ, जबसक तुलनवा गरिनषे अन््य स्धवाकवा शल्यसचसकतसकहरूलषे त्योभन्िवा 
सनकरै  कम शल्यसक्र्यवा गछ्यन् । त्यसरैलषे ्यी िु र्ै मवापकलवाई ्यो लषेखमवा समवा ष्ेश गरिएको छरैन ।
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नषेपवाल नषेत्रज्योसत संघकवा संसथिवापक महवाससच् डवा. िवामप्सवाि पोखिषेलकवा अनुसवाि त्यसतखषेि 
आँखवा उपचवाि सिकवािको प्वाथिसमकतवामवा सथिएन । सन् १९७१ मवा बषेलवा्यतबवाट फकवे ि ्ीि 
असपतवालमवा सषे्वा गिषेकवा डवा. पोखिषेललषे त्यसत बषेलवाको अ्सथिवालवाई ्यसिी समझन्छन् :

आँखवा स्भवागकवा लवासग जममवा १६ बषेड सथिए, हप्तवामवा एक सिन मवात्ररै सथिएटिमवा आँखवा 
स्भवागको पवालो आउँ्थ्यो । त्यसिी गरिनषे शल्यसक्र्यवामध्यषे असधकवंाश संक्रसमत आँखवालवाई 
सनकवालषेि संक्रमणबवाट बवँाकी ज्यवान बचवाउनषे हुन्थिषे । उपचवािबवाट दृसटि फकवा्यउन ससकनषे 
सबिवामीलवाई आँखवाको शल्यसक्र्यवाकवा लवासग एक ्ष्यसमम पवालो कुिवाउनुपिवा्य तीमध्यषे 
कसत फकवे िरै  आउँिरैनथिषे ि दृसटिस्हीन भएिरै  जी्न सबतवाउँथिषे । ्यो समस्यवा हल गन्य अलगगरै 
आँखवा असपतवालको प्सतवा् ल्यवाउँिवा सिकवािकवा मवासनसहरूलषे मलवाई “झवाडवापखवालवा ्वा 
औलो जसतवा उपचवाि नगिषे  सबिवामी नरै मनवे िोगलवाई पो प्वाथिसमकतवा सिनु त, अन्धो भएि 
त कोही मिदैन” भन्नषे जबवाफ सिए ।10

नषेपवालमवा आँखवा स्वास्थ्यको स्किवाल अ्सथिवा तवासलकवा १ लषे िषेखवाउँछ । उक्त स्वेक्ण 
अनुसवाि दृसटिस्हीनहरूमध्यषे ८० प्सतशतको समस्यवा िोकथिवाम गन्य ससकनषे खवालको सथि्यो 
ि तीमध्यषे असधकवंाशमवा मोसत्यवासबन्िुको समस्यवा सथि्यो । उक्त स्वेक्णअसघ अन्धोपनको 
समस्यवाबवािषे  कसतो अनसभज्ञतवा सथि्यो भनषे सन् १९७६ मवा स्श्व स्वास्थ्य संगठनकवा प्सतसनसधलषे 
नषेपवाल आएि गिषेको सीसमत अध्य्यनकवा क्रममवा डवाकटिहरू सँगको अन्त्वा्यतवा्य ि उपलबध 
त्थ्यवंाककवा आधवािमवा आँखवाकवा समस्यवाहरूको सूचीकिण गिवा्य मोसत्यवासबन्िु शीष्य चवािमवा 
समषेत पिषेको सथिएन (सनजषेसटक सन् १९७६) । स्वेक्ण अनुसवाि कुल ७९ हजवाि जनवामवा िु र्ै 
आँखवाकवा मोसत्यवासबन्िुकवा कवािणलषे भएको पूण्य अन्धोपन, ५९ हजवािमवा ट्रकोमवाकवा कवािण 
आसन्न अन्धोपन ि झणडरै एक सतहवाई जनसंख्यवामवा िहषेको आँखवाको पवा्ि समबन्धी समस्यवा 
चवँाडरै समवाधवान गनु्यपनवे सथि्यो । त्यसरैलषे आँखवा उपचवािको त्यस पसछको बवाटो भनषेको चुसत 
रूपमवा ठूलो संख्यवाकवा सबिवामीलवाई शल्यसचसकतसवाको व्य्सथिवा ससहतकवा आँखवा असपतवालहरू 
सथिवापनवा गनु्य सथि्यो, जुन कवाम नषेपवालजसतो िषेशकवा लवासग सहज सथिएन ।

िवाज्यको खवास चवासो, ततपितवा ्वा ठूलो लगवानीसबनवा त्यस पसछकवा िशकहरूमवा नषेपवालको 
आँखवा उपचवाि क्षेत्रलषे उिवाहिणी्य प्गसत ग¥्यो । सन् १९८० सति ्ष्य भरिमवा आँखवाको दृसटि 
फकवा्यउन ८०० जसत शल्यसक्र्यवा हुनषे गिषेकवा सथिए (पोखिषेल सन् २००३) । ति सन् २०१८ 
को आँकडवा अनुसवाि नषेपवाल आँखवा कवा्य्यक्रम ि नषेपवाल नषेत्रज्योसत संघ अन्तग्यतकवा आँखवा 
असपतवालबवाट मवात्ररै झणडरै तीन लवाख व्यसक्तको आँखवाको शल्यसक्र्यवा भएको ि ३२ लवाखभन्िवा

10 डवा. पोखिषेलसँग भिौ १६, २०७६ मवा गरिएको कुिवाकवानी ।
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तवामलकवा १ : सन ्१९८०/१९८१ मवा भएको अन्ोपन स व्ेक्ण
जनसंख्यवा १,४०,००,०००

आखँवा पिीक्ण गरिएको जनसंख्यवा ३९,८८७

एक ्वा िु् रै आखँवाको समस्यवा हुनषे सबिवामी संख्यवा ६,८५५

िु् रै आखँवा निषेखनषे संख्यवा १,७७,६२० (०.८९%)

एक आखँवा निषेखनषे संख्यवा २,३३,६१० (१.७%) 

दृसटिस्हीनहरूको-बसोबवास ९२% गवाउँमवा ि ८% शहिमवा

िोकन ्वा उपचवाि गन्य ससकनषे अन्धोपन ८०%

आखँवाको पवा्ि समबन्धी समस्यवा हुनषे जनसंख्यवा ३३%

अन्धोपनकवा कवािणहरू
१. मोसत्यवासबन्ि ु२. ट्रकोमवा ३. आखँवाको संक्रमण 
४. सभटवासमनको कमीलषे हुनषे समस्यवा ५. जलसबन्िु

स्रोत : परोखरेल (सन् २००३) ।

बढी सबिवामीलषे सषे्वा सलएकवा सथिए (हषेनु्यहोस्, अनुसूची १) ।11 खवास गिी तिवाईकवा असपतवालमवा 
भवाितबवाट समषेत उललषेख्य संख्यवामवा सबिवामी आउँछन् । ्ीिगञजससथित कषे सड्यवा आँखवा 
असपतवाललषे भवाितको स्हवाि, उत्ि प्िषेश, पसचिम बंगवाल ि झवािखणडको झणडरै ४.५ किोड 
जनसंख्यवालवाई सषे्वा सिएको िवाबी गछ्य  ।12 भरैिह्वाससथित लुसमबनी आँखवा प्सतष्ठवानलषे उत्ि 
प्िषेश ि ्िपिकवा भवािती्य प्िषेशहरूकवा िशौ ँकिोड जनसंख्यवालवाई सषे्वा सिएको िवाबी छ । 
तिवाई क्षेत्रकवा आँखवा असपतवाललषे सषे्वा सिएकवा सबिवामीमध्यषे सििि तीन चौथिवाई भवािती्य 
सबिवामी छन् (पोखिषेल सन् २००३) ।13

सन् २०१८ मवा सबरैभन्िवा धषेिरै  सबिवामीलवाई सषे्वा सिनषे स्िवाटनगि आँखवा असपतवाल 
सथि्यो । ्यसलषे ्ष्यभरिकवा कवा्यवा्यल्य सम्यमवा िरैसनक २३८ कवा ििलषे शल्यसक्र्यवा गिषेको सथि्यो  

11 अनुसूची १ को तवासलकवा लगवा्यत ्यस लषेखमवा संलगन सबरै तवासलकवामवा सषे्वा प्िवान गिषेकवा 
सबिवामीको संख्यवा समबसन्धत असपतवाललषे उपलबध गिवाए बमोसजम िवासखएको छ । असपतवालहरूको 
असभलषेखमवा सवामवान््यतः एक हप्तवापसछ “फलोअप” मवा आउनषे सबिवामीलवाई पुिवानो सबिवामी भनषेि पुनः 
ितवा्य गनवे हुँिवा ्यसतवा सबरै आँकडवामवा उही सबिवामी एकभन्िवा बढी पटक गसननषे गिषेको हुन सकछ । 
त्यसरैलषे सषे्वाग्वाहीको गणनवा ्यहवँा उसललसखत संख्यवाभन्िवा कम हुन्छ । ति समग् सषे्वा प््वाहको 
अध्य्यनकवा लवासग सषे्वा सिइएको पटकको गन्ती पसन उसत्करै  उप्योगी हुन्छ ।

12 थिप स््िणकवा लवासग हषेनु्यहोस्, http://kediaeyes.org/index.php/2013-12-22-10-
08-03/introduction; असोज २९, २०७६ मवा हषेरिएको । 

13 लहवानससथित सगिमवाथिवा चौधिी आँखवा असपतवालको भवाितमवा कसतो “ख्यवासत” छ भनषे 
भवाितकरै  उतकृटि आँखवा सषे्वा सिनषे शंकि नषेत्रवाल्यकवा असपतवालमवा “अब दृसटि फसकिं िरैन” भनषेि 
पठवाइएकवा सबिवामीहरू समषेत दृसटि फकवा्यउनषे आशवामवा उक्त असपतवालमवा आइपुगषेको अनुभ् त्यहवँा 
कवा्य्यित सचसकतसकहरूको छ ।
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(हषेनु्यहोस्, अनुसूची १) । नषेत्रज्योसत संघ मवातहतकरै  पू ््य क्षेत्र आँखवा उपचवाि कवा्य्यक्रम 
अन्तग्यतकवा सगिमवाथिवा चौधिी आँखवा असपतवाल ि स्िवाटनगि आँखवा असपतवाललषे स्गत 
३६ ्ष्यमवा ८६ लवाख सबिवामीको उपचवािकवा सवाथिरै झणडरै १७ लवाख सबिवामीमवा आँखवाको 
शल्यसक्र्यवा गिषेकवा छन् ।14 सन् २०१३ ्यतवा िु र्ै असपतवालमवा गिी शल्यसक्र्यवा सषे्वा सलनषे 
सबिवामीको संख्यवा हिषेक ्ष्य एक लवाख नवाघषेको छ (सन् २०१८ मवा १ लवाख २९ हजवाि 
९९४) । आँखवासँगरै कवानको समषेत समस्यवा सलएि आउनषे सबिवामीको सुस्धवाकवा लवासग 
स्िवाटनगि ि सगिमवाथिवा चौधिी आँखवा असपतवालमवा सथिवासपत कवान स्भवागलषे ठूलो संख्यवामवा 
कवानकवा सबिवामीलवाई शल्यसक्र्यवा ससहतको सषे्वा सिएको छ (हषेनु्यहोस्, तवासलकवा २) । 

तवामलकवा २ : नषेपवाल नषेत्रज्योमत सघंको पू ््व क्षेत्री्य आखँवा कवा्य्वक्रम (सगिमवाथवा 
चौ्िी आखँवा असपतवाल ि म्िवाटनगि आखँवा असपतवाल) कवा उपलम्् 

सथवापनवाकवाल दषेमखकवा उपलम्् (सन ्१९८३–२०१८)

उपचवाि पवाउनषे कुल सबिवामी ८६,३०,७२०

शल्यसक्र्यवा १६,७३,४४१

्र्व २०१८ को सषे्वा म््िण*

सषे्वा सलनषे कुल सबिवामी १०,००,५२१

शल्यसक्र्यवा १,२९,९९४

आखँवाको नवानी प्त्यवािोपण २४७

कवानको सषे्वा सलनषे सबिवामी संख्यवा १,३९,४३६

कवानको शल्यसक्र्यवा १,३४९

स्रोत : नेपाल नेत्रज्रोतत संघ, पूर्व क्ेत्ररी् आँखा का ््वक्रमकरो रेबसाइट (www.erec-p.org/ तथा 
रात््वक प्रततरेदन सन् २०१८ - www.erec-p.org/images/pdf/annual_report_2018.pdf)
* तातलका २ र ३ बाहके अन्त्र कुनै पतन आँकडालाई ररोग रा उपचार पद्धतत अनुसार रगगीकरण 
गररएकरो छैन । खास गररी आँखा उपचार क्ेत्रतित्र कुन उपतरधाकरो अरसथा के छ िनेर जाननका लातग 
त्सतरो रगगीकरण उप्रोगरी हुन सक्थ्रो । तर ्रो लेखकरो सरीतमत दा्रातित्र त्रो पक् समेट्न समिर छैन ।

 सतलगंगवा आँखवा कषे न्द्रलषे सन् २०१८ मवा २ लवाख ७० हजवाि ३३६ मवासनसहरूलवाई 
कवाठमवाडौसँसथित असपतवालबवाट सषे्वा सि्यो ि तीमध्यषे २२ हजवाि ३५ जनवाको शल्यसक्र्यवा 
गिषेको छ । त्यस बवाहषेक सवामुिवास्यक आँखवा उपचवाि कवा्य्यक्रमबवाट २ लवाख १६ हजवाि 
८९७ मवासनसलवाई सषे्वा सिएको छ । सवाथिरै भवाित ि कमबोसड्यवामवा गरिएकवा पवाँच शल्यसक्र्यवा 
ससहतकवा सशस्िहरूमवा ४ हजवाि २५३ सबिवामीको जवँाच गिषे ि २ हजवाि ६७७ शल्यसक्र्यवा 

14 थिप स््िणकवा लवासग हषेनु्यहोस्, www.erec-p.org/; असोज २९, २०७६ मवा हषेरिएको ।
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गरिएकवा सथिए । नषेपवालमवा भएकवा त्यसतवा ३० सशस्िमवा ५१ हजवाि ६४३ सबिवामी जवँाचषेि 
५ हजवाि ७२९ शल्यसक्र्यवा गरिएकवा सथिए । सन् २०१८ मवा कषे न्द्रलषे ३ लवाख २२ हजवाि 
कृसत्रम लषेन्स उतपवािन गिषेि तीमध्यषे २ लवाख ८१ हजवाि लषेन्स स्सभन्न िषेशमवा सबक्री ग¥्यो । 
सथिवापनवाकवाल (सन् १९९६) िषेसख प्सतष्ठवान अन्तग्यतको फ्षे ड होलोज ल्यवाबोिषेटिीबवाट उतपवासित 
भएकवा लषेन्सको संख्यवा ५६ लवाख कटषेको छ भनषे सबक्री ि प््योग भएकवा लषेन्सको संख्यवा 
५३ लवाख कटषेको छ । सतलगंगवालषे गिषेकवा आँखवाको नवानी प्त्यवािोपणको संख्यवा िश हजवाि 
कटषेको छ । सतलगंगवालषे उपत्यकवा बवासहिकवा कम जनघनत् भएकवा ठवाउँहरूकवा लवासग 
नमुनवाकवा रूपमवा खोलषेको हषेटौडँवा आँखवा असपतवाललषे सन् २०१८ मवा ९० हजवाि ५४४ 
सबिवामीलवाई उपचवाि गिषेि तीमध्यषे ४ हजवाि ५ सबिवामीको शल्यसक्र्यवा गिषेको छ ।15 सतलगंगवालषे 
सञचवालन गिषेकवा सशस्िहरूबवाट नषेपवाली मवात्र नभई भुटवान, भवाित, बमवा्य, चीन, कमबोसड्यवा, 
उत्ि कोरि्यवा जसतवा मुलुककवा सबिवामीहरू समषेत लवाभवासन््त भएकवा छन् (सग्पि २०७६) । 
त्यसत मवात्र नभई भुटवान जसतवा िषेशहरूमवा सतिी्य ि सिगो आँखवा उपचवाि प्णवाली सथिवापनवामवा  
डवा. सन्िुक रुइतको समूहलषे सघवाएको छ ।

तवामलकवा ३ : नषेपवाल आखँवा कवा्य्वक्रमकवा सथवापनवाकवाल
दषेमखकवा उपलम्् (सन ्१९९२–२०१८)16

म््िण सखं्यवा

उपचवाि पवाउनषे कुल सबिवामी ६०,००,०००

शल्यसक्र्यवा ४,००,०००

कोसन्य्यवा प्त्यवािोपण १०,०००

आखँवा क्षेत्रको जनशसक्त उतपवािन ५४०

कृसत्रम लषेन्स उतपवािन ५०,००,०००

आखँवा क्षेत्रकवा शरैसक्क तवासलम १८,०००

स्रोत : ततलगंगा इतनसटच्ूट अफ अपथालमरोलरोजरी (सन् २०१९) ।

15  सबरै समबसन्धत त्थ्यवंाककवा लवासग हषेनु्यहोस्, https://tilganga.org/wp-content/
uploads/2019/07/Tio-Annual-Report-2018_New.pdf; असोज २९, २०७६ मवा हषेरिएको ।

16 सतलगंगवा आँखवा कषे न्द्रको मवातृसंसथिवा नषेपवाल आँखवा कवा्य्यक्रम अन्तग्यत सषे्वा सिन थिवालषेको 
्ष्य (सन् १९९२) िषेसखको आँकडवा ्यो तवासलकवामवा छ । सतलगंगवा असपतवाल चवासहँ सन् १९९४ 
मवा मवात्ररै सञचवालनमवा आएको सथि्यो । असपतवाल अन्तग्यतको कृसत्रम लषेन्स कवािखवानवा सन् १९९६ 
िषेसख सञचवालनमवा आएको हो ।
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्यसिी कषे न्द्रलषे एकसति जनसंख्यवामवा मोसत्यवासबन्िुको भवाि कम गन्य उललषेख्य भूसमकवा 
खषेलषेको छ भनषे अककोसति मिणोपिवान्त आँखवाको नवानी िवान गनवे व्यसक्त पवाए मवात्ररै समभ् 
हुनषे नवानी प्त्यवािोपण जसतवा चुनौतीपूण्य शल्यसक्र्यवा मवाफ्य त िसौ ँ हजवािको दृसटि फकवा्यएको 
छ । ्यो लषेखलषे असन्तम रूप पवाउँिरै गिवा्य कषे न्द्रलषे एक िवातवाकवा आँखवाबवाट चवाि जनवाको दृसटि 
फक्य नषे प्स्सध सभत््यवाएको समवाचवाि आएको छ (खसत्डवा २०७६) । 

सबिवामीको उपचवािमवा मवात्ररै नभई असपतवाल व्य्सथिवापन ि सिगो सषे्वा सञचवालनमवा 
पसन नषेपवालकवा आँखवा असपतवालहरूलषे उललषेखनी्य मवानक बनवाएकवा छन् । नषेत्रज्योसत संघ 
अन्तग्यतकवा १८ आँखवा असपतवालमध्यषे आसथि्यक ्ष्य २०७५/७६ मवा आ्य-व्य्य स््िण 
सवा ््यजसनक गनवे िश असपतवाललषे सञचवालनबवाट नवाफवा आज्यन गिषेकवा छन् भनषे एउटवा 
असपतवाललषे मवात्ररै सञचवालन घवाटवा बषेहोिषेको छ ।17 तीमध्यषे स्िवाटनगि आँखवा असपतवाललषे 
एक ्ष्यमवा स्वा्यसधक १६ किोड ३६ लवाख रुपरै्यवँा नवाफवा गिषेको सथि्यो (नषेपवाल नषेत्रज्योसत 
संघ २०७५) । स्वास्थ्यकवा बवाँकी क्षेत्रहरूमवा सिकवािी असपतवालमवा आ्श्यकतवा अनुसवािको 
क्मतवा नहुँिवा खवास गिी शल्य सचसकतसवा ि सघन उपचवाि जसतवा खसच्यलवा सषे्वाकवा लवासग 
सनजीमरै जवानुपनवे बवाध्यतवा छ भनषे सनजी असपतवालको सषे्वा अत्यन्त खसच्यलो छ । ति आँखवा 
उपचवािमवा भनषे बस चढषेि असपतवालसमम आउन नसकनषे सबिवामीकवा लवासग गवाउँगवाउँ पुगषेि 
शल्यसक्र्यवा ससहतकवा सषे्वा सिनषे चलन बसषेको छ । हवाल नषेपवाल नषेत्रज्योसत संघ अन्तग्यत 
स्सभन्न आँखवा असपतवालकवा मवातहतमवा ८० ओटवा आँखवा उपचवाि कषे न्द्र छन् ।18 त्यसतरै, 
सतलगंगवा आँखवा कषे न्द्रको सवामुिवास्यक आँखवा कवा्य्यक्रम स्सभन्न २२ सजललवामवा पुगषेको छ ।19 
्यी सबलषे गिवा्य दृसटि गुमवाएकवाहरूको दृसटि फकवा्यएको मवात्ररै छरैन, दृसटि गुमनषे क्रममवा िहषेकवा 
ति सम्यमरै असपतवालमवा नपुगनषे मवासनसलवाई समषेत सवामस्यक उपचवाि गिषेि दृसटिस्हीनतवा ि 
अपवंागतवाबवाट बचवाएको छ । 

अन्तिवा्यसष्ट्र्य गुणसतिको ति पसचिमवा िषेशहरूमवा भन्िवा झणडरै बीस गुणवा कम मूल्यमवा पवाइनषे 
सतलगंगवाको फ्षे ड हलोज ल्यवाबोिषेटिीमवा सनसम्यत लषेन्सलषे नषेपवाल ि ्यसतरै स्पन्न मुलुकहरूमवा 
ससतो ि गुणसतिी्य आँखवा उपचवािलवाई समभ् बनवाइसिएको छ । मोसत्यवासबन्िुकवा कवािण 
अपवाििशमी बनषेको प्वाकृसतक लषेन्स सनकवालषेपसछ त्यसको ठवाउँमवा आँखवासभत्ररै िवासखनषे त्यसतो 
कृसत्रम लषेन्सलषे अपिषेशनपसछ मोटो चशमवा लगवाउनषे बवाध्यतवा हटवाइसिन्छ ि फकवे को दृसटिको 

17 गरैिनवाफवामूलक संसथिवा भएकवालषे सञचवालन नवाफवालवाई ती संसथिवाहरूको प्सत ष्ेिनमवा “बचत” 
भसनएको छ । ति संसथिवाको सिगोपनकवा लवासग बुझन सहज हुनषे भएकवालषे ्यहवँा सञचवालन नवाफवा 
भसनएको हो ।

18 त्यसतवा आँखवा उपचवाि कषे न्द्र नषेपवालकरै  सबरैभन्िवा सपछसडएकवा सजललवाहरू—हुमलवा, जुमलवा, 
कवासलकोट, मुगु, िवाचु्यलवा, बरैतडी, बझवाङ, बवाजुिवा, आसि—मवा समषेत खुलषेकवा छन् ।

19 ्यो कवा्य्यक्रमलषे मनवाङ, मुसतवाङ ि सोलुखुमबु जसतवा स्कट सजललवालवाई समषेत समषेटषेको छ ।
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गुणसति सनकरै  बढवाइसिन्छ । त्यसिी सनःशुलक ्वा आफनो क्र्य क्मतवा सभत्रको शुलक 
सतिषे ि सतलगंगवामवा सनसम्यत कृसत्रम लषेन्स लगवाउनषे सबिवामीहरूको संख्यवा असहलषे ५० लवाख 
कसटसकषे को छ । चीन जसतो स्शवाल मुलुकमवा कृसत्रम लषेन्सको आ्श्यकतवाको उललषेख्य 
प्सतशत असहलषे सतलगंगवाबवाट आपूसत्य भइिहषेको छ ।20

आखँवा उपचवाि क्षेत्रलषे फड्को मवान््वकवा कवािण
मवासथिको चचवा्यबवाट स्वास्थ्य क्षेत्रको आँखवा उपचवाि स्धवामवा नषेपवाललषे गिषेकवा उपलसबध 
प्सट हुन्छन् । ति त्यसलवाई अन््य क्षेत्रको (अ)स्कवासको सवापषेक् िवाखषेि हषेनवे हो भनषे त्यसतो 
प्गसत झनरै टड्कवािो िषेसखन्छ । जसतो सक, नषेपवालकवा िुई ठुलवा क्यवान्सि असपतवालमध्यषे एउटवा 
सिकवािी असपतवाल (बीपी कोइिवालवा मषेमोरि्यल क्यवान्सि असपतवाल) िवाजनीसतक हसतक्षेप, 
भ्रटिवाचवाि ि खिवाब व्य्सथिवापनकवा कवािण कमजोि अ्सथिवामवा छ (क्षेत्री सन् २०१९) भनषे 
गरैिनवाफवामूलक क्षेत्रबवाट सञचवासलत अकको भक्तपुि क्यवान्सि असपतवाल असन्यसमततवा ि 
भ्रटिवाचवािकवा आिोपबीच द्वरैध स्वासमत्मवा पुगषेि असतव्यसत भएको छ (कवासन्तपुि २०७६) । 
सन् २०१८ मवा सषे्वा शुरू गिषेको नषेपवालगञजससथित न्यवँा सिकवािी क्यवान्सि असपतवाल जनशसक्त 
ि उपकिणको अभवा्मवा सनकरै  कम क्मतवामवा मवात्ररै सञचवासलत छ । कषे ही ्ष्यअसघ सिकवािलषे 
भितपुिससथित क्यवान्सि असपतवालकवा लवासग िवाखनषे भनषेको क्यवान्सि उपचवािमवा अत्यवा्श्यक 
पीईटी सक्यवान सषे्वा असहलषेसमम शुरू हुन सकषे को छरैन (गुप्तवा सन् २०१८) । कवाठमवाडौमँवा 
सनजी क्षेत्रबवाट सञचवालनमवा िहषेको पीईटी सषे्वा समषेत हवाल बन्ि भएकवा कवािण सबिवामीहरू 
ठूलो मूल्य चुकवाएि भवाित पुगनुपनवे बवाध्यतवा छ । 

अन््य क्षेत्रमध्यषे खवास गिी सुलभ शल्यसक्र्यवा सषे्वा आ्श्यकतवा हुनषे स्धवाहरू (चोटपटक 
तथिवा हवाडजोनमी, प्सुसत, शल्यसचसकतसवा, आसि) मवा सषे्वा स्तिणमवा स्किवाल समस्यवा छ । 
सहमवाली क्षेत्रको ठूलो जनसंख्यवा सवामस्यक उपचवािकवा लवासग अझरै हषेसलकपटि मवाफ्य त सुस्धवा 
भएकवा सथिवानमवा आउनु पि्यछ भनषे पहवाडी क्षेत्रको ठूलो सहससवामवा स्शषेषज्ञ तहको स्वास्थ्य 
सषे्वा पुगषेकरै  छरैन । ति आँखवा असपतवालहरू ्योजनवाबर् रूपलषे स्सभन्न भौगोसलक क्षेत्रहरू 
समषेट्नषे गिी खोसलएकवा छन् । त्यस अन्तग्यत स्कट सजललवाहरूमवा सवामिुवास्यक आँखवा कवा्य्यक्रम 
तथिवा सन्यसमत सशस्िहरू चलवाइएकवालषे असत िुग्यमकवा सबिवामी समषेत शल्यसक्र्यवा समषेतको 
सषे्वाबवाट लवाभवासन््त भएकवा छन् । 

गरैिसिकवािी, गरैिनवाफवामूलक क्षेत्रको संलगनतवा सनस ््य्वाि ्यसतो प्गसतको मुख्य कवािण 
सथि्यो । ्यसमवा डवा. पोखिषेल ि डवा. रुइतको समवान अनुभ् छ : सिकवािको प्वाथिसमकतवामवा 
आँखवा स्वास्थ्य नपनवे, असन सनजी क्षेत्रलषे सिनषे सषे्वाबवाट चकको मलू्यकवा कवािण िषेशकवा असधकवंाश 

20 डवा. सन्िुक रुइतसँग सवाउन २७, २०७६ मवा गरिएको कुिवाकवानी ।
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स्पन्न नवागरिक ्सञचत हुनषे अ्सथिवालषे िु र्ै जनवालवाई गरैिनवाफवामूलक बवाटोमवा डो¥्यवा्यो । 
गरैिनवाफवामूलक हुनवासवाथि नषेपवाली आँखवा उपचवाि क्षेत्रलवाई फ्षे ड होलोज फवाउणडषेशन जसतवा 
िज्यनौ ँअन्तिवा्यसष्ट्र्य ि िवासष्ट्र्य संसथिवाहरूको सह्योग सलन ि परिचवालन गन्य सहज हुन पुग्यो । 
सिकवािी असपतवालहरूको कमजोि व्य्सथिवापन, िवाजनीसतक हसतक्षेप तथिवा सढलवासुसतीबवाट 
्यो क्षेत्र अलगगरै िह्ो ि उपचवािको मूल्य सनजीमवा झरै ँ बढषेन । नषेपवालको आँखवा उपचवाि क्षेत्र 
गरैिनवाफवामूलक भएकरै लषे ततकवालीन िवाजवा ि िवानी समषेत प्त्यक् जोसडएि ्यसलवाई सघवाउन 
सकषे  (पोखिषेल सन् २००३) । त्यस बवाहषेक नषेपवालको आँखवा क्षेत्रलषे फड्को मवानु्यकवा सनमन 
तीन कवािण प्मुख िषेसखन्छन् । 

उदाहरणीय नेतृत्वदायी वयक्ति र ससं्ाहरू
नषेपवाली आँखवा उपचवाि क्षेत्रको ्यसतो प्गसतको कषे न्द्रमवा िईु उिवाहिणी्य व्यसक्त ि संसथिवा छन् ः 
डवा. िवामप्सवाि पोखिषेलको अगु्वाइमवा सथिवासपत नषेपवाल नषेत्रज्योसत संघ, तथिवा डवा. सन्िकु रुइत 
नषेततृ्को नषेपवाल आँखवा कवा्य्यक्रम । न््युसजल्यवाणड–असट्रषेसल्यन आँखवा सचसकतसक डवा. फ्षे ड 
हलोज ि उनको िषेहवान्तपसछ ससक्र्य फ्षे ड हलोज फवाउणडषेशनलषे सतलगंगवा आँखवा कषे न्द्रलवाई 
भ्रूणवा्सथिवािषेसख हवालसमम सघवाएि अन्तिवा्यसष्ट्र्य सतिको संसथिवा बन्न मद्दत गिषेको छ । डवा. 
पोखिषेल ि डवा. रुइतलषे आफनो सम्यकवा आम सचसकतसक झरै ँ सनजी अभ्यवासमवा संलगन भएि 
आफनो जीस्कवाको मवात्र सचन्तवा सलएको भए सवा्यि आज नषेपवालको आँखवा उपचवाि क्षेत्रको 
सचत्र बषेगलरै हुनषे सथि्यो । धषेिरै  समभवा्नवा ्यही सथि्यो सक नषेपवालमवा स्वास्थ्य क्षेत्रकवा बवँाकी 
स्धवाहरूजसतरै आँखवा उपचवाि पसन अप्यवा्यप्त सिकवािी सषे्वा ि महँगो सनजी क्षेत्रको सषे्वाको 
चषेपमवा अड्सकिवाखषेको हुनषे सथि्यो । 

बनवािस सहन्ि ू स्श्वस्द्यवाल्यबवाट आ्यु्वेि स्ज्ञवानमवा आचवा्य्य (सनवातकोत्ि) गनवे पसहलवा 
नषेपवालीहरू मध्यषेकवा एक कस्िवाज निपसत शमवा्यकवा छोिवा डवा. पोखिषेललषे भवाितको अलवाह्वािबवाट 
स्ज्ञवान स्ष्यमवा प्मवाण-पत्र तह ि लखनउससथित सकङ जज्य मषेसडकल कलषेजबवाट सन ्१९५९ मवा 
सचसकतसवाशवास्त्रमवा सनवातक उत्ीण्य गिषेकवा सथिए । उनलषे अकको ्ष्य आफनो गहृसजललवा धनकुटवाको 
सिकवािी असपतवालमवा मषेसडकल असधकृतको सषे्वा शुरू गिषेकवा सथिए । धनकुटवापसछ जलषेश्वि 
ि स्िवाटनगिमवा कवाम गिषेकवा डवा. पोखिषेल सन् १९६२ मवा सिकवािी छवात्र्सृत्मवा सनवातकोत्ि 
अध्य्यनकवा लवासग बषेलवा्यत पुगषे । त्यस पसछको नौ ्ष्यमवा कवान ि घवँाटी तथिवा आँखवा स्ष्यमवा 
स्शषेषज्ञ बनषेि फकवे कवा डवा. पोखिषेललषे कछु्वा गसतको नषेपवालको स्वास्थ्य सषे्वा प्णवाली हषेनु्यअसघ 
फ्वान्स, जम्यनी, सपषेन, इटली, आ्यिल्यवाणड, डषेनमवाक्य , हल्यवाणड, स्ीडषेन ि न व्ेको स्वास्थ्य 
प्णवाली हषेिषेि त्यहवँाकवा स्ख्यवात आँखवा स्शषेषज्ञहरूलवाई भषेटषेकवा सथिए । आसखिमवा अमषेरिकवाकवा 
लवासग कवाम गनवे सथिवा्यी अनुमसत पवाइसकषे कवा तथिवा बषेलवा्यतमरै स्शषेषज्ञ सचसकतसक बसनिहनषे 
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स्कलप भएकवा उनी सन् १९७१ मवा नषेपवाल फकवे  ि ्यहवँाको आँखवा उपचवाि प्णवाली स्कवास 
गन्य नषेततृ्िवा्यी भसूमकवा खषेलषे । 

पोखिषेल नषेपवाल फकवे ि आफनो जीस्कवाको सवँाघुिो सचन्तवा छवाडषेि नषेपवालमवा िहषेको 
अन्धोपन स्रुर् डटषेि लवागषे । डवा. पोखिषेलको संसमिणवातमक पुसतक (पोखिषेल सन् २००३) 
अनुसवाि त्यो सम्यकवा समभ्रवान्तहरूलवाई पिोपकवािकवा लवासग एक ठवाउँमवा जोड्नु (हषेनु्यहोस्, 
अनुसूची २), प्स्सध ि आसथि्यक स्ोत िु र्ै हुनषे स्िषेशी संसथिवा ि िवाज्यहरूको स्श्ववास सजतषेि 
सतनको सह्योग सलनु (हषेनु्यहोस्, अनुसूची ३), स ््यशसक्तमवान िवाजसंसथिवालवाई समषेत आफनो 
समसनमवा संलगन गिषेि िवाज्य तफ्य बवाट आउनषे व्य्धवान सचनु्य डवा. पोखिषेलको असभ्यवान सफल 
हुनुकवा मुख्य कवािण सथिए । आफूलषे कवाम गनवे असपतवाल ि सवामुन्नषेको सबिवामीलवाई कषे न्द्रमवा 
िवाखनुको सट्वा िषेशभिकरै  अन्धोपनको स्किवाल समस्यवालवाई कषे न्द्रमवा िवाखषेि त्यस स्रुर् लड्न ु
डवा. पोखिषेलको मुख्य स्शषेषतवा सथि्यो (स्वास्थ्य खबिपसत्रकवा २०७६) ।

नषेपवालकरै  पसहलो नषेपवाल आँखवा असपतवाल डवा. पोखिषेलको अगु्वाइमवा गुठी संसथिवानको 
स्वासमत् िहषेको जसमन उप्योग गिषेि सथिवानी्यहरूको सह्योगमवा सन् १९७३ मवा सथिवासपत 
भएको सथि्यो । स्श्व स्वास्थ्य संगठनको सह्योगमवा सन् १९८०–१९८१ मवा नषेपवालमरै 
पसहलोपलट जनसंख्यवामवा आधवारित अन्धोपन स्वेक्ण भएसँगरै आँखवा उपचवािको ्योजनवाबर् 
स्कवास समभ् भ्यो । सन् १९७८ मवा सथिवासपत नषेशनल सोसवाइटी फि कसमप्हषेसन्सभ 
आइकषे ्यि सन् १९८० मवा स्सध्त् रूपमवा नषेपवाल नषेत्रज्योसत संघ नवामबवाट गरैिसिकवािी 
संसथिवामवा ितवा्य भएसँगरै नषेपवालमवा आँखवा उपचवािको क्षेत्रलषे न्यवँा गोिषेटो को¥्यो । डवा. पोखिषेल 
संघकवा संसथिवापक महवाससच् सथिए ि पसछ लवामो सम्यसमम अध्यक् भई कवाम गिषे  । संघलषे 
त्यसपसछ िषेशभिकवा आँखवा असपतवालहरूको सथिवापनवा ि स्कवासमवा समन्््यकवािी भूसमकवा 
खषेल्यो (आँखवा असपतवालहरूको सथिवापनवाकवालबवािषे  जवान्नकवा लवासग हषेनु्यहोस्, अनुसूची १) । 
त्यस बषेलवा शुरू गिषेि संघलषे आँखवा उपचवाि ि दृसटिस्हीनतवा िोकथिवामकवा लवासग िवासष्ट्र्य ि 
अन्तिवा्यसष्ट्र्य रूपमवा कवा्य्यित जसत संसथिवाको सह्योग जुटवाउन सक्यो, त्यो आफरै  उिवाहिणी्य 
सथि्यो (हषेनु्यहोस्, अनुसूची ३) । उप्युक्त संिचनवा तथिवा कुशल ि समन्््यकवािी नषेतृत् हुनषे हो 
भनषे कसिी सक्म ि मनकवािी िवातवा ि स््ंयसषे्कहरूको सह्योग संसवािभिबवाट सभत््यवाउन 
ससकन्छ भन्नषे उिवाहिण नषेपवाल नषेत्रज्योसत संघलषे पषेस गिषेको छ । 

डवा. पोखिषेलको नषेतृत्मवा नषेपवाल नषेत्रज्योसत संघलषे सतिी्य स्वास्थ्य सषे्वाको पहुँच 
बवासहि िहषेकवा असन दृसटि फकवा्यउनषे आशवा मवािषेकवा मवासनसहरूलवाई िषेशकवा कुनवाकुनवाबवाट 
ल्यवाएि ्वा त्यहीं पुगषेि दृसटि फकवा्यउनषे  कवाम ग¥्यो भनषे  डवा. रुइत ि उनको समूहलषे 
सतलगंगवा सथिवासपत नहुँिरै िषेसखको प््यवासबवाट त्यसतो सषे्वालवाई चवाि सकससमलषे न्यवँा 
उचवाइमवा पु¥्यवा्यो : (१) त्यसत बषेलवा स्कससत िषेशकवा समपन्न मवासनसहरूको पहुँचमवा 
मवात्ररै भएको कृसत्रम लषेन्स प्त्यवािोपण ससहतको सबनवाचशमवा पूण्य रूपमवा दृसटि फकवा्यउनषे 
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आधुसनक प्स्सध नषेपवालकवा स्पन्न सबिवामीको पहुँचमवा मुख्यतः सनःशुलक पु¥्यवाएि, 
(२) नषेपवालजसतो स्कट भूगोल भएकवा स्पन्न मुलुकहरूकवा लवासग प्स्सधको न््यूनतम 
प््योग गिषेि सछटो ठीक हुनषे गिी सवानो घवाउ बनवाएि गरिनषे शल्यसक्र्यवा स्सध स्कवास गिषेि,  
(३) सशस्िहरू मवाफ्य त िषेश बवासहिकवा स्पन्न ि सपछसडएकवा मवासनसहरूको दृसटि फकवा्यउनषे 
तथिवा ती िषेशमवा समषेत उन्नत खवालको आँखवा उपचवाि प्णवाली सथिवापनवामवा सह्योग गिषेि, ि  
(४) ससतो मूल्यकवा स्श्वसतिी्य कृसत्रम लषेन्स उतपवािन गिषे ि अस्कससत िषेशहरूमवा 
मोसत्यवासबन्िुको ससतो उपचवाि समभ् गिवाएि (हषेनु्यहोस्, तवासलकवा ४) [सग्पि २०७६] ।

तवामलकवा ४ : मतलगंगवाद्वािवा मनमम्वत कृमत्रम लषेनसको मूल्य (सन ्२०१९)
लषेनसको प्रकवाि नषेपवालकवा लवामग मूल्य अन्य दषेशकवा लवामग मूल्य

पीएमएमए (निोसरिनषे) रु. २५० ४ अमषेरिकी डलि

िोसरिनषे लषेन्स रु. १,२०० १४ अमषेरिकी डलि

स्रोत : ततलगंगा आँखा केनद्र ।

सन् १९८५ मवा नषेपवाल आएकवा डवा. फ्षे ड होलोज ि डवा. सन्िकु रुइत बीचको सवाझषेिवािीको 
नसतजवा स्रूप सन् १९९४ मवा सतलगंगवा आँखवा कषे न्द्र (हवाल सतलगंगवा आँखवा प्सतष्ठवान) 
सथिवासपत भ्यो । पशुपसत क्षेत्र स्कवास कोषको जगगवामवा िवासष्ट्र्य-अन्तिवा्यसष्ट्र्य िवातवाहरूको 
आसथि्यक सह्योगमवा प्सतष्ठवानको भ्न सनमवा्यण भएको सथि्यो । सन् १९९३ मवा डवा. 
फ्षे ड होलोजको मृत्यु भएपसछ फ्षे ड होलोज फवाउणडषेशन सँगको सहकवा्य्यमवा प्सतष्ठवानलषे 
मोसत्यवासबन्िकुो उपचवािमवा उप्योग हुनषे आँखवाको कृसत्रम लषेन्स उतपवािन ि स्कवासमवा महत््पूण्य 
भूसमकवा खषेल्यो । खवास गिी नषेपवाल जसतवा स्कवासोन्मुख िषेशकवा लवासग सुिसक्त, व्यवा्हवारिक 
ि ससतो शल्यसचसकतसवाको स्सध स्कवासमवा प्सतष्ठवानको मुख्य भूसमकवा छ । सथिवापनवाको 
कषे ही ्ष्यसभत्ररै प्सतष्ठवानलषे िुई महत््पूण्य कवाम ग¥्यो । एक, “सटस्यू ब्यवंाक इन्टिनषेशनल” को 
सह्योगमवा नषेपवालको पसहलो “आँखवा बैंक” सथिवापनवा । िईु, “सहमवाल्यन क्यवाटवािवाकट प्ोजषेकट” 
को सह्योगमवा सथिवानी्य सचसकतसकहरूलवाई अन्धोपन िोकथिवामकवा लवासग सशक्तीकिण, सीप 
हसतवान्तिण, शोध ि आँखवा उपचवाि कषे न्द्रहरूको सञजवाल सनमवा्यण ।21

परिणवामतः सथिवापनवा ्यतवाकवा २३ ्ष्यमवा (सन् १९९६–२०१८) प्सतष्ठवानको मवातहतको 
“फ्षे ड होलोज इन्ट्रवाअकुलि लषेन्स ल्यवाब” लषे ५६ लवाख ३५ हजवाि ८४९ आँखवाको कृसत्रम 
लषेन्स उतपवािन गिषेि तीमध्यषे ५३ लवाख १० हजवाि ८२ ओटवा लषेन्स सबक्री गिषेको छ । ती ३० 
भन्िवा बढी मुलुकमवा सन्यवा्यत भएकवा छन् । त्यसमवा पसन ल्यवाबलषे पसछललवा ्ष्यहरूमवा सवानो 

21 थिप स््िणकवा लवासग हषेनु्यहोस्, https://tilganga.org/about-us/; असोज २९, २०७६ 
मवा हषेरिएको ।
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घवाउ बनवाएि लगवाउन ससकनषे “फोलडषेबल” (िोसरिनषे) लषेन्सको उतपवािन बढवाएि त्यसभन्िवा 
असघललो पुसतवाको पीएमएमए लषेन्सको उतपवािन घटवाउँिरै लगषेको छ । अझ आधुसनक िुई 
सकससमकवा लषेन्सहरूको प््योगवातमक उतपवािन हवाल चसलिहषेको छ ।

सतलगंगवा आँखवा कषे न्द्रको प्गसतमवा भूसमकवा खषेलनषे व्यसक्त ि संसथिवाहरू धषेिरै  छन् (हषेनु्यहोस्, 
अनुसूची २ ि ३) । ति त्यो समग् प्णवालीको सम्यो डवा. रुइत हुन् । डवा. रुइतको जी्नी 
लषेखनषे, असल सग्पि (२०७६) कवा अनुसवाि नषेपवालको स्कटतम् भूगोलमवा जन्मषेि हुकवे कवा 
उनमवा १९ ्ष्यको उमषेिसभत्ररै तीन िवाजु बसहनी गुमवाउनुको पीडवालषे सनकरै  गसहिो छवाप छोड््यो 
ि स्वास्थ्य सषे्वा प्णवालीलवाई हषेनवे सबलकुल फिक दृसटिकोण स्कवास भ्यो । आफू जन्मनुअसघ 
नरै एक िवाइलवाई झवाडवापखवालवाबवाट गुमवाएकवा डवा. रुइत िुई बसहनीहरू चुन्िुक ि ्यवाङ्लवाको 
क्रमश ज्िो ि क््यिोगकवा कवािण मतृ्यु भए पसछको पीडवा ्यसिी समझन्छन् ः

नषेपवालमवा एउटवा परि्वािकवा ५० प्सतशत मवासनस मनु्य कुनरै अस्वाभवास्क कुिवा हरैन । धषेिरैजसो 
मवासनसलषे चवाि जनवा कषे टवाकषे टीमध्यषे एक जनवालवाई गुमवाउनुलवाई सवामवान््य सन्यसत मवासनन््थ्यो । 
हठवात् मषेिो मनमवा तक्य नवा तिंग उठ््यो—खवाली गरिब हुँिरैमवा ि संसवािको िगु्यम कुनवामवा बसिरैमवा 
मषेिो परि्वािकवा आधवा मवासनसलषे सकन मनु्यपनवे हो ? मरैलषे ्यो कुिवा पटककरै  बुझन ससकनँ । 
न त मरैलषे ्यो कुिवा स्ीकवाि गन्य नरै सकषे ँ  । (सग्पि २०७६ : ३१)

व्यवा्सवास्यक जी्नको शुरूिषेसख नरै उनकवा लवासग स्वास्थ्य पषेसवाभन्िवा बढी सषे्वा सथि्यो ि 
त्यसकवा लवासग ठूलो जोसखम उठवाउन उनी त्यवाि सथिए । बवाल्यकवालिषेसख नरै पिषेको बौर् 
िश्यनको प्भवा्लषे पसन उनमवा अिम्य सषे्वाभवा् जवागषेको िषेसखन्छ । लवामो सम्य िूिििवाजमवा 
सनिन्ति सषे्वा गिषेि उपचवाि स्सध परिसकृत गिदै गएकवा अन्तमु्यखी स्भवा्कवा डवा. रुइत जब 
िवासष्ट्र्य ि अन्तिवा्यसष्ट्र्य समसड्यवाको ध्यवानमवा पिषे , उनलषे आफनो ख्यवासत संसवािभिकवा झन ्
धषेिरै  मवासनससमम सतिी्य आँखवा उपचवाि सषे्वा पु¥्यवाउन उप्योग गिषे  । भवाित, पवासकसतवान, 
भुटवान, म्यवानमवाि, इणडोनषेसश्यवा, कमबोसड्यवा, सभ्यतनवाम, मवासलिभस, इसथि्योसप्यवा, मंगोसल्यवा, 
घवानवा, ्युगवाणडवा, सुडवान, इिवाक, िसक्ण अमषेरिकवा ि िसक्ण असफ्कवाबवाट असहलषे सचसकतसक 
ि स्वास्थ्यकममीहरू सतलगंगवा आएि ्यहवँा स्कससत उपचवाि स्सध ससकछन् । फलस्रूप 
सतलगंगवा असपतवाललषे आउँिवा िशकहरूमवा एसस्यवा ि असफ्कवाकवा िसौ ँकिोड मवासनसहरूलवाई 
पसचिमवा स्श्वको उपचवाि पर्सतसँग तुलनवा्योग्य आँखवा उपचवाि सषे्वामवा पहुँच सिनषे सनसचित 
छ (सग्पि २०७६) ।22

22 हषेनु्यहोस्, www.cureblindness.org/work/where-we-work/nepal; असोज २०, 
२०७६ मवा हषेरिएको ।
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त्यसिी सतलगंगवामवा स्कससत उपचवाि स्सधको “सन्यवा्यत” सकन महत््पूण्य छ त ? सग्पि 
सँगको कुिवाकवानीमवा एक स्िषेशी स्श्षेषक भन्छन् :

्यी [अस्कससत िषेशकवा] टोलीहरूलवाई प्सशक्णकवा सनसमत सं्युक्त िवाज्य अमषेरिकवा ्वा सं्युक्त 
असधिवाज्यमवा लसग्यो भनषे स्िषेश फकवे पसछ त्यहवँा ससकषे कवा कुिवा हुबहु गन्य ससकएलवा भन्नषे 
कुिवाको स्श्ववास उनीहरूमवा हुिँरैन । ति त्यही कुिवा रुइतलषे स्श्वको एउटवा असत गरिब िषेशमवा 
गिषेको िषेखिवा ती प्सशक्वाथिमीहरूमवा स्श्ववासको भवा्नवा जवागतृ हुन्छ । उनीहरू त्यही कवाम रुइतलषे 
जसतरै गिी गन्य ससकनषे कुिवा बुझषेि ि त्यसमवा स्श्वसत भएि फसक्य न्छन् । (सग्पि २०७६ : १७३)

डवा. पोखिषेल ि डवा. रुइत िु र्ैको एउटवा समवानतवा कषे  हो भनषे िु र्ै चुसत ि परिणवामिवा्यी सटम 
बनवाउनमवा कुशल सथिए । डवा. पोखिषेलकवा अनुसवाि जनिल िस् शमशषेि िवाणवाको अध्यक्तवाकवा 
कवािण नषेपवाल आँखवा असपतवाल ि नषेत्रज्योसत संघको सञचवालन सहज भएको सथि्यो भनषे 
सिस्य िहषेकवा तोलवािवाम िुगड, मसणहष्य ज्योसत ि बन्वािीलवाल समत्ल जसतवा नषेपवालकवा 
शीष्य उद्योगीहरूलषे संसथिवाको आसथि्यक ि लषेखवापिीक्णको पवाटो हषेिषेकवा सथिए । अकवा्य सिस्य 
सनमवा्यण व्य्सवा्यी िवाजकृष्ण श्षेष्ठलषे नषेपवाल आँखवा असपतवालको भ्न बनवाउनमवा सघवाएकवा 
सथिए । पू ््य अञचलवाधीश बद्रीस्क्रम थिवापवालषे नषेपवाल आँखवा असपतवालकवा लवासग शुरूमवा 
स्ोत जुटवाउन सघवाएकवा सथिए भनषे पसछ गुठी संसथिवानको प्मुख भएपसछ असपतवालकवा लवासग 
थिप जसमन उपलबध गिवाएकवा सथिए । अकवा्य सिस्य अनंगमवान शषेिचनलषे आफू प्मुख िहषेको 
सवालट ट्रषेसडङ कपकोिषेशनबवाट नषेपवाल आँखवा असपतवालकवा लवासग रु. एक लवाखको अनुिवान 
उपलबध गिवाएकवा सथिए । संघकवा सिस्य कमलमसण िीसक्तलषे महत््पूण्य सनण्य्य प्सक्र्यवाहरूमवा 
डवा. पोखिषेललवाई सघवाउँथिषे (पोखिषेल सन् २००३) । 

डवा. रुइतलवाई चवासहँ उनलषे “शवानिवाि सवात” भन्नषे  गिषेकवा सहकममीहरूको एउटवा 
टोलीलषे सशस्ि ि असपतवालको सषे्वामवा सघवाउँ्थ्यो । त्यसतरै, नषेपवाल आँखवा कवा्य्यक्रमकवा 
सिस्यहरूलषे (हषेनु्यहोस,् अनुसचूी २) सतलगंगवा परि्योजनवा सफल बनवाउन आसथि्यक स्ोत संकलन 
लगवा्यत मुख्य भवाि बहन गिषेकवा सथिए । प्वास्सधक टोलीकवा िईु स्ज्ञ सचसकतसकहरूमध्यषे हवाल 
सतलगंगवाकी प्मुख कवा्य्यकवािी असधकृत डवा. िीतवा गुरुङ पसन डवा. रुइत झरै ँस्द्यवाल्य नभएको 
सवानो गवाउँमवा हुकवे की सथिइन् । अकवा्य डवा. गोस्न्ि पौड््यवाललवाई डवा. रुइत आध्यवासतमक झुकवा् 
ि महवान् चरित्र भएकवा मवासनस मवान्छन् । त्यस बवाहषेक प्शवासकहरू भगीिथि बवासन्यवाँ ि ि्ीन्द्र 
श्षेष्ठ, नषेत्र सहवा्यक न्ीन िवाई, नस्यहरू स्नवा शमवा्य ि करुणवा श्षेष्ठ पसन उक्त टोलीमवा सथिए । 

सतलगंगवा कषे न्द्रको संसथिवापक टोलीको नषेतृत् तवामवाकोशी सषे्वा समवाज मवाफ्य त समवाज 
सषे्वाको अनुभ् बटुसलसकषे कवा लषेखक जगिीश सघसमिषेलषे गिषेकवा सथिए । डवा. रुइतको छस् ि 
पसहचवान समवाजमवा व्यवापक नभइसकषे को त्यो सम्यमवा कलवाकवाि हरि्ंश आचवा्य्यलषे बोड्यमरै बसषेि 
ठूलो भूसमकवा खषेलषे भनषे कलवाकवाि मिनकृष्ण श्षेष्ठ ि पत्रकवाि स्ज्यकुमवाि पवाणडषेलषे बवासहिरैबवाट 
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मद्दत गिषे  । व्यवापवािी सि्वाकि गोलछवा, कवान्छवा सगिमवाथिवा आिोही शमभु तवामवाङ, नषेसबको 
सबसकुटकवा उद्यमी ि्ीन्द्र श्षेष्ठ ि अकवा्य ्यु्वा उद्यमी सुहृि सघसमिषे  पसन बोड्यमवा सवामषेल भएि 
परि्योजनवालवाई भिथिषेग गिषे  । अकवा्य बोड्य सिस्य सुशील पन्तलषे शुरूआतिषेसख नरै कषे न्द्रको 
कवानूनी सललवाहकवाि भई कवाम गिषे  । बोड्य सिस्य सहमवाल्य पवाणडषे ि उनको परि्वािलषे आँखवा 
बैंक सथिवापनवाकवा लवासग चवासहिँो िकम अनुिवान सिए (सग्पि २०७६) । सतलगंगवा कषे न्द्र सनमवा्यणकवा 
बषेलवा खटषेि लवागषेकवा नषेपवालकवा लवासग ततकवालीन असट्रषेसल्यवाली िवाजिूत लषेस डगलसलषे त 
सतलगंगवाको सनमवा्यण नससकएकवा कवािण नषेपवालमवा आफनो कवा्य्यकवाल नरै आठ मसहनवा थिपषेकवा 
सथिए । कसतसमम भनषे, प्धवानमन्त्रीलषे असपतवाल समबन्धी असन्तम ्योजनवाहरूलवाई स्ीकृसत 
सिन आनवाकवानी गिवा्य गवँाठो फुकवाउन डगलसलषे प्धवानमन्त्रीको ढोकवा ढकढक्यवाउँथिषे । डगलसलषे 
असट्रषेसल्यवाली सहवा्यतवा सन्योगबवाट ७० हजवाि डलि ि असट्रषेसल्यवाली उद्यमी सडक ससमथिबवाट 
एक लवाख डलि सिलवाइसिएको िकम ि नषेपवाल आँखवा कवा्य्यक्रम असट्रषेसल्यवालषे पठवाएको ३० 
हजवाि डलिलषे सतलगंगवा सथिवापनवाको शुरूआती खच्यको ठूलो सहससवा धवानषेको सथि्यो ।23 डवा. 
रुइतससत शल्यसक्र्यवा गिवाएकवा तृती्य जवामगोन कोङट्ररु लको फवाउणडषेशनलषे सिएको ७१ हजवाि 
डलिलषे चवासहँ न्यवँा शल्यसक्र्यवा कक् बनषेको सथि्यो । त्यस बवाहषेक नषेपवाल सभत्ररैकवा िवातवाहरूबवाट 
समषेत ठूलो सह्योग जुटषेको सथि्यो (सग्पि २०७६) । 

अनतराराक्ट्रिय सहयोगको उक्ित र क्सररानशील पररिालन
नषेपवालको आँखवा उपचवाि क्षेत्रमवा सह्योग ि ्योगिवान पु¥्यवाउनषे संसथिवाहरूको सूची लवामो 
छ (हषेनु्यहोस्, अनुसूची १) । ति ्यहवँा कवा्य्यित गरैिनवाफवामूलक संसथिवाहरूको चुसततवा 
ि स्श्वसनी्यतवासबनवा त्यसतो सह्योग असमभ् सथि्यो । अन्तिवा्यसष्ट्र्य सह्योग कसिी 
पिसनभ्यितवाको कवािक नभई आतमसनभ्यितवाको मवाध्यम बन्न सकछ भन्नषे नषेत्रज्योसत संघ ि 
सतलगंगवा िु र्ैलषे िषेखवाएकवा छन् । डवा. रुइतलषे सचनजवानकवा आधवािमवा अनुिवानमवा ल्यवाएकवा 
कृसत्रम लषेन्सको भिमवा धषेिरै  ्ष्य सषे्वा सिएपसछ नषेपवाललवाई अन्ततः त्यसतवा लषेन्स सनमवा्यण ि 
सन्यवा्यतको समषेत हब बनवाए । डवा. पोखिषेललषे नषेत्रज्योसत संघ मवाफ्य त खवास िषेशकवा व्यसक्त ि 
संसथिवा ्वा सिकवािलवाई नषेपवालको सनसचित क्षेत्रमवा आँखवा उपचवािको पू्वा्यधवाि सनमवा्यण तथिवा 
शुरूकवा १०–१५ ्ष्य सञचवालन खच्यको समषेत सजममवा सिए । त्यसपसछ क्रमशः आँखवा 
असपतवालहरू आतमसनभ्यि हुँिरै गए (हषेनु्यहोस्, तवासलकवा ५) ।

्यसतवा सह्योगीहरूमध्यषे डवा. हषेसनङलषे ३१ ्ष्यसमम सषे्वा सिई लहवानससथित सगिमवाथिवा 
चौधिी आँखवा असपतवाललवाई सथिवासपत गिवाए । त्यसतरै, डवा. कोलसटवाड २५ ्ष्य धनगढीको 
गषेटवामवा बसषेि त्यहवँाको आँखवा असपतवाललवाई आतमसनभ्यि बनवाएकवा सथिए । पसचिम तिवाईकवा 

23 डवा. रुइतको ्योजनवालवाई भिथिषेग गन्य उनकवा असट्रषेसल्यवाली समत्र फ्षे ड हलोज, उनकी पतनी 
गवाबी ि सवाथिीहरूलषे खोलषेको संसथिवा ।
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ट्रकोमवा ग्सत गवाउँहरूमवा पुगषेि डवा. फ्षे ड हलोजलषे गिषेको अध्य्यनकवा आधवािमवा नषेपवाल 
ट्रकोमवा कवा्य्यक्रम शुरू गन्य समभ् भएको सथि्यो । ्यस कवा्य्यक्रम अन्तग्यत सफजि कमपनीद्ववािवा 
उतपवासित एसन्टबवा्योसटक ठूलो परिमवाणमवा लगषेि ट्रकोमवाको उपचवाि गरिएको सथि्यो (पोखिषेल 
सन् २०१८) । व्य्ससथित रूपमवा सजममषे्वािीको बवँाडफवँाट गरिनवालषे िवातवाको सह्योग पसन 
छरिएन ि क्षेत्र स्शषेषमवा आँखवा उपचवािको अ्सथिवा शून््यबवाट उन्नत हुन पुग्यो । ्यसिी सं्युक्त 
िवाज्य अमषेरिकवा, न व्े, नषेििल्यवाणड्स, जवापवान, क्यवानडवा, स्ीजिल्यवाणड ि जम्यनी जसतवा िषेशकवा 
अग्ज आँखवा िोग स्शषेषज्ञहरूलषे त्यहवँाको प्स्सध ि ठूलो हिसमम व्य्सथिवापन प्णवाली समषेत 
नषेपवालमवा सभत््यवाएि स्सभन्न क्षेत्रमवा आतमसनभ्यि आँखवा उपचवाि प्णवाली सनमवा्यण गिषे  ।

तवामलकवा ५ : नषेपवाल नषेत्रज्योमत सघंको समन््यमवा नषेपवालमवा आखँवा असपतवाल 
सथवापनवामवा म्ख्य भूममकवा खषेलनषे व्यमति ि ससंथवा

क्षेत्र असपतवाल नषेतृत्दवा्यी व्यमति सह्योगी ससंथवा

पू् ्य ि 
मध्यतिवाई

सगिमवाथिवा आखँवा असपतवाल
डवा. अलबट्य हषेसनङ, 
जम्यनी

सक्रटिोफि बलवाइणडषेन समसन

नवािवा्यणी क्षेत्र कषे सड्यवा आखँवा असपतवाल
डवा. इतवारु कुिोजमुी, 
जवापवान

एशोससएशन फि अपथिवासलमक 
कोअपिषेशन टु एसस्यवा, सनपपोन २४ 
एचटीभी च्यवारिटी कसमटीमध्य  तिवाई गौि आखँवा असपतवाल

सिुिूपसचिम गषेटवा आखँवा असपतवाल 
डवा. ए. कोलसटवाड, न्वे

न्वेसज्यन चच्य एड ि न्वेसज्यन एजषेन्सी 
फि डषेभलपमषेन्ट कोअपिषेशनिवाप्ती क्षेत्र िवाप्ती आखँवा असपतवाल 

लसुमबनी क्षेत्र
िण असमबकवा शवाह असपतवाल 
(लसुमबनी आखँवा प्सतष्ठवान)

ल्यवािी सरिसल्यन्ट, 
अमषेरिकवा

सषे्वा फवाउणडषेशन, अमषेरिकवा, सषे्वा 
ससभ्यस सोसवाइटी, क्यवानडवा

मध्यपसचिम फतषेह बवाल आखँवा असपतवाल
डवा. ससमट, 
स्ीजिल्यवाणड

सस्स िषेडक्रस

सभत्री मधषेस भितपिु आखँवा असपतवाल
बीसीसीआई फवाउणडषेशन पवासकसतवान, 
सषे्वा फवाउणडषेशन, अमषेरिकवा तथिवा सषे्वा 
क्यवानडवा सोसवाइटी, क्यवानडवा

गणडकी क्षेत्र सहमवाल्यन आखँवा असपतवाल
डवा. जषेिवालड ससमथि, 
नषेििल्यवाणड्स

आइकषे ्यि फवाउणडषेशन, नषेििल्यवाणड्स

स्रोत : परोखरेल (सन् २००३) ।

ससतो र सतरीय से्वा क््वसतारका न्वीन उपायको प्रयोग
नषेपवालमवा असहलषे सनजी क्षेत्रमवा स्वास्थ्य सषे्वा महँगो छ नरै, सत्रस् सशक्ण असपतवाल जसतवा 
सिकवािी संसथिवाहरूमवा समषेत सनःशुलक बषेड असत न््यून छन् ि बवँाकी सबिवामीकवा लवासग सषे्वाको 
मूल्य उललषेखनी्य छ । खवास गिी स्पन्न नवागरिकहरूकवा लवासग कसिी ससतो स्वास्थ्य 
सषे्वा सिन ससकन्छ भन्नषे प्श्नको उत्ि हवाम्ो स्वास्थ्य सषे्वा प्णवालीलषे खोजन सकषे को छरैन । 
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ति आँखवा उपचवाि क्षेत्र त्यसको अप्वाि बनषेको छ । ्यो क्षेत्रमवा अपनवाइएकवा सषे्वालवाई 
सतिी्य, ससतो ि सुलभ बनवाउन अपनवाइएकवा कषे ही न्ीन उपवा्य ्यसतवा छन् जसलषे आँखवा 
असपतवालहरूलवाई आतमसनभ्यि समषेत बनवाएकवा छन् । ती उपवा्यमध्यषे पसहलो हो, सबिवामीको 
अत्यसधक भवािलवाई अ्सिमवा बिलनषे । खवास गिी शल्यसक्र्यवा गनु्यपनवे सबिवामीको चवाप 
बढ्िवा जनशसक्त ि भौसतक पू्वा्यधवािको लवागत बढ्छ । ति सनसचित जनशसक्त ि पू्वा्यधवािमवा 
असधकतम शल्यसक्र्यवाहरू गनवे हो भनषे प्सत शल्यसक्र्यवा शुलक ससतो भए पसन असपतवालको 
आमिवानी बढी हुन्छ ।24 तिवाई क्षेत्रकवा िश आँखवा असपतवाललषे सीमवा्तमी भवािती्य क्षेत्रकवा 
सपछसडएको स्वास्थ्य सषे्वालवाई ्यसिी नरै अ्सिमवा बिलषेकवा छन् ।25

उपचवाि सषे्वालवाई सबरैको पहुँचमवा पु¥्यवाउनषे अकको उपवा्य हो लसचलो ि “मवान्ी्य” 
शुलक प्णवाली । क्र्यशसक्त बढी हुनषे सबिवामीहरूलषे कुनरै उपचवाि स्सधको आधवाि मूल्यभन्िवा 
चवालीस गुणवासमम मूल्य सतनवे स्कलप हुन्छ । त्यसतरै, स्पन्न सबिवामीहरूकवा लवासग सनःशुलक 
्वा हिरैसमम ससतो शुलकमवा तुलनवा्योग्य उपचवाि उपलबध हुन्छ (हषेनु्यहोस्, तवासलकवा ६) । 

त्यसरै गिी बहुस्ध स्ोत परिचवालनकवा कवािण अकसि सबिवामीसँग उठवाइनषे शुलकलषे 
असपतवालको सञचवालन खच्य मवात्ररै चलवाउनषे गरिन्छ । भ्न लगवा्यत ठुलवा भौसतक पू्वा्यधवािकवा 
लवासग िवातवाहरूको सह्योग परिचवालन हुन्छ । आँखवा असपतवालकवा लवासग जगगवा िवान गनवे 
प्चलन कसत सन्यसमत भइसकषे को छ भनषे एक ्ृर् िमपतीलषे छोिीससत न््यवास्यक लडवाइ ँ
लडषेि नषेपवालगञजससथित फतषेह आँखवा असपतवाललवाई झणडरै एक अब्य मूल्यको घिजगगवा िवान 
गिषे  (सत्यवाल २०७४) । 

आम रूपमवा नषेपवालकवा आँखवा असपतवालहरूलषे उप्योग गनवे स्ोतहरूलवाई ्यसिी ्गमीकिण 
गन्य ससकन्छ : सिकवािबवाट जसमन प््योगको अनुमसत; स्द्युत, पवानी ि सडकको सुस्धवा 
सलनषे; धनवाढ््य सनजी िवातवाहरूबवाट जसमन ि स्सभन्न प््योजनकवा लवासग नगि िवान सलनषे । 
मुख्यतः ठुलवा स्िषेशी िवातवाबवाट भ्न ि महँगवा मुख्य उपकिण खरिि, अत्यवाधुसनक स्िषेशी 
प्स्सधको आ्यवात जसतवा सह्योग सलनषे असन सनसचित अ्सधसमम जनशसक्त परिचवालन 
ि प्शवाससनक खच्य ससहत सञचवालनको सजममवा समषेत सिन ससकनषे । सबिवामीबवाट सलइनषे 
लसचलो शुलकबवाट िरैसनक असपतवाल सञचवालन खच्य मवात्र उठवाउनषे (पोखिषेल सन् २००३) । 

24 सवामवान््यतः एउटवा सज्यनलषे आफनो िईुसति िहषेकवा बषेडमवा त्यवाि पवारिएकवा सबिवामीको पवालरैपवालो 
शल्यसक्र्यवा गछ्य  । एकसतिको शल्यसक्र्यवा नससकँिरै अककोसति सबिवामी त्यवाि भइसकनषे हुँिवा एकवाध 
समनषेटको सम्य समषेत नफवाली शल्यसक्र्यवा गनवे गरिन्छ ि सज्यनको उतपवािकत् सनकरै  बढषेि जवान्छ । 
आँखवा उपचवािमवा िसक्ण एसस्यवामरै अग्णी मवासननषे भवाितको अिसबन्ि आइ कषे ्यि सससटमलषे स्कवास 
गिषेको ्यो पर्सत नषेपवालमवा पसन सनकरै  प्भवा्कवािी छ ।

25 सगिमवाथिवा चौधिी आँखवा असपतवालमवा कवा्य्यित डवा. सञजी् चौधिी ि लुसमबनी आँखवा 
प्सतष्ठवानमवा कवा्य्यित डवा. श्वषेतवा ससंहसँग कवासत्क १, २०७६ मवा गरिएको कुिवाकवानी ।
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तवामलकवा ६ : म्मभनन आखँवा असपतवालमवा स्वास्थ्य सषे्वाको मूल्य

असपतवाल 

नदोमरिनषे लषेनस, 

सवानो घवाउ बनवाई 

हवातैलषे गरिनषे 

शल्यमक्र्यवा (रु.)

दोमरिनषे लषेनस, 

अत्यवा््मनक मषेमशनको 

मद्दतलषे गरिनषे 

शल्यमक्र्यवा (रु.)

श्लककवा म्कलपहरू

सतलगंगवा आखँवा कषे न्द्र ८,००० १२,०००

पणू्य रूपमवा सनःशलुक मोसत्यवासबन्ि ु
शल्यसक्र्यवा पवाउनषे सबिवामी ९.५ 
प्सतशत –असपतवालमवा मवात्र, 
४४ प्सतशत (समिुवा्यमवा हुनषे 
सशस्ि ससहत)

सगिमवाथिवा चौधिी आखँवा 
असपतवाल ि स्िवाटनगि 
आखँवा असपतवाल

१,२०० १०,०००–५०,००० 

ससतो मलू्यमवा भवाितमवा सनसम्यत 
िोसरिनषे लषेन्स प््योग हुनषे, महगँो 
मलू्यमवा जम्यनी ्वा अमषेरिकवामवा 
सनसम्यत लषेन्स प््योग गनवे स्कलप

गषेटवा आखँवा असपतवाल ३,२०० २४,००० िु् रै खवालषे लषेन्स सतलगंगवामवा सनसम्यत

भितपिु आखँवा 
असपतवाल 

७,००० १३,०००–३०,०००

सतलगंगवामवा सनसम्यत निोसरिनषे लषेन्स, 
िोसरिनषे आ्यवासतत लषेन्स प््योगमवा 
कम ्वा बढी मलू्यको लषेन्स 
प््योगको स्कलप सिइनषे

लसुमबनी आखँवा 
प्सतष्ठवान 

४,००० १०,०००–३९,०००
स्सभन्न मलू्यकवा िोसरिनषे लषेन्ससँगरै 
शलुकमवा लचकतवा ।

स्रोत : समबतनधत असपताल प्रशासन ।

्यसिी सिकवािी स्ोतको उप्योग हुँिवा समषेत सञचवालन प्सक्र्यवा—सिकवािी कम्यचवािीतन्त्र, 
त्यहवँाको सढलवासुसती ि भ्रटिवाचवािबवाट मुक्त हुन्छ । सनजी क्षेत्रको स्ोत उप्योग हुँिवा पसन त्यसलषे 
नवाफवामुखी चरित्र ग्हण गिदैन । र्ैिषेसशक िवातवाको सह्योग सलँिवा पसन त्यसलषे पिसनभ्यितवा नभई 
आतमसनभ्यितवाको स्कवासलवाई सघवाउँछ । फलस्रूप असपतवाल सञचवालन खच्यको सनकरै  
सवानो अंशको भवाि मवात्ररै असपतवाल आउनषे सबिवामीमवा पछ्य  । असन खच्य हवालषेि असपतवालसमम 
पुगन नसकनषे सबिवामीलषे समुिवा्यमरै सनःशुलक शल्यसक्र्यवा समषेतको सषे्वा पवाउँछन् । 

त्यसरै गिी मूत्य सह्योग गनवेहरूलवाई अमूत्य पुिसकवाि सिनषे अकको उपवा्यको पसन सनकरै  प््योग 
भएको छ । जसतो सक नषेपवालको आँखवा क्षेत्रलवाई मवासथि उठवाउन पू्वा्यधवाििषेसख जनशसक्त 
ि प्शवासकी्य सह्योग समषेत पु¥्यवाउनषे धषेिरैजसो स्िषेशी व्यसक्तहरूलषे बिलवामवा ततकवालीन 
िवाजवाबवाट पिक ि स्भूषणहरू पवाएकवा छन् । नषेत्रज्योसत संघ अन्तग्यतकवा आठ असपतवालकवा 
नवाममवा िवातवाहरूको नवाम जोसडएको छ (हषेनु्यहोस्, तवासलकवा ७) । लहवानमवा असपतवालकवा 
लवासग आठ सबघवा जगगवा मवात्ररै नभएि सञचवालनकवा लवासग ्वासष्यक तीन लवाख रुपरै्यवँा (सन ्
१९८३ मवा त्यो ठूलो िकम सथि्यो) समषेत सिनषे चौधिी परि्वािको नवाम सगिमवाथिवा चौधिी 
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तवामलकवा ७ : आखँवा असपतवाल सथवापनवाकवा लवामग जगगवा दवान गनवे व्यमति
असपतवाल दवान गनवे व्यमति थप जवानकवािी

सगिमवाथिवा चौधिी आखँवा 
असपतवाल 

छस्लवाल चौधिी, पद्मनवािवा्यण 
चौधिी ि चौधिी परि्वाि

थिप ्वासष्यक रु. ३ लवाखको अनिुवान (पसछ 
त्यसको सट्वा थिप १६ सबघवा जसमन िवान)

कषे सड्यवा आखँवा असपतवाल कषे सड्यवा ट्रसट

लसुमबनी आखँवा प्सतष्ठवान (िण 
असमबकवा शवाह आखँवा असपतवाल)

िणबहवाििु शवाह
थिप सञचवालन खच्यकवा लवासग रु. िश 
लवाखको मदु्दसत खवातवामवा जममवा

फतषेह बवाल आखँवा असपतवाल
फतषेहजंग शवाह, श्ीजंग शवाह ि 
रुद्रकुमवािी शवाह 

असपतवाल सथिवापनवाकवा लवासग जगगवा िवान
असपतवालकवा लवासग मिणोपिवान्त एक अब्य 
मलू्यको घि ि जगगवा िवान

छन्िवा (कवालषे बवाब)ु नवािवा्यणी 
आखँवा असपतवाल

नवािवा्यणी शवाह

स्रोत : परोखरेल (सन् २००३), नेपाल नेत्रज्रोतत संघ (www.nnjs.org.np/eye-hospital) र 
सत्ाल (२०७४) ।

आँखवा असपतवालमवा जोसड्यो भनषे परि्वािकवा छस्लवाल चौधिीलषे गोिखवा िसक्ण बवाहु प्थिम 
पवाएकवा सथिए (पोखिषेल सन् २००३) ।

लवागत कम गनवे ि आ्य आज्यन गनवे अरू ससज्यनशील उपवा्यहरू सथिवानी्य परि ष्ेश अनुसवाि 
फिक-फिक छन् । सगिमवाथिवा चौधिी आँखवा असपतवाललषे चौधिी परि्वािबवाट िवान पवाएको 
आठ सबघवा जगगवा ि सन्यसमत ्वासष्यक अनुिवानको तीन लवाख रुपरै्यवँाबवाट पसन चलन गवाह्ो हुनषे 
िषेसखएपसछ न्यवँा जुसक्त लगवा्यो । नषेत्रज्योसत संघलषे िवातवालवाई ्वासष्यक नगि अनुिवानको सट्वा 
थिप १६ सबघवा जगगवा अनुिवान गन्य मनवा्यो ि त्यसमवा कषे िवा खषेती शुरू ग¥्यो जसबवाट आउनषे 
आमिवानीलषे असपतवाल सञचवालनमवा भिथिषेग ग¥्यो । असफ्कवाको अनुभ् बटुलषेि न व्ेिषेसख 
सन् १९८२ मवा नषेपवाल आएकवा डवा. ए कोलसटवाड श्ीमती ससहत ्षषौं धनगढी बजवािबवाट 
असल पि अनकणटवाि जसतो गषेटवामवा बसषे ि १०० बषेडको असपतवाल बनवाए । जवापवानबवाट 
मुख्य “असपटक” भवागहरू ल्यवाएि सथिवानी्य सवामवान समलवाएि मवाइक्रोसकोप त्यवाि पवािषे  । 
प ््यतवािोहणपसछ छवासडएकवा ग्यवास सससलणडिहरूबवाट उपचवािकवा लवासग आ्श्यक “क्रवा्यो” 
मषेसशनको जुगवाड गिषे , जुन जममवा २० डलिमवा त्यवाि हुन््थ्यो । ्युिोपबवाट िसवा्यनहरू ि 
भवाितबवाट पलवाससटककवा बोतल ल्यवाएि आ्श्यक पनवे आँखवाकवा थिोपवा औषधीहरू बनवाए । 
गषेटवा आँखवा असपतवाललषे नस्यहरूलषे गनवे अनषेक मससनवा कवामहरू सबिवामीकवा कुरु्वाहरूलवाई 
गिवाएि जनशसक्तको आ्श्यकतवा घटवा्यो । सथिवापनवाको शरुू कवालमवा नषेपवाल आँखवा असपतवाललषे 
सञचवालन खच्य जुटवाउन “आँखवा सचठ्वा” चलवाएको सथि्यो । त्यसतरै, सषे्वा शुरू गन्यकवा लवासग 
डवा. पोखिषेललषे आफनो सकलसनकबवाट फसन्यचि तथिवा आँखवा उपचवािकवा आफूससत भएकवा 
सवाधनहरू ल्यवाएि नषेपवाल आँखवा असपतवालको सषे्वा शुरू गिषेकवा सथिए । 
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डवा. रुइतको समूहलषे पसन सकफवा्यती स्सधबवाट उपचवाि गनवे भएकवालषे सतलगंगवा असपतवाल 
सथिवापनवा हुनु अगवासडिषेसख ससतोमवा ्वा सनःशुलक उपचवाि समभ् भएको हो । उनको 
टोलीलषे ्षषौंसमम िुग्यममवा सशस्ि चलवाउँिवा भीडभवाड हुनषे बसकवा छतमवा समषेत बसषेि ्यवात्रवा 
ग¥्यो । सवामवान््यतः एक पटकको प््योगपसछ फवासलनषे टवँाकवा लगवाउनषे सुईहरू सनम्यलीकिण 
गिषेि चवाि/पवँाच पटकसमम प््योग गरि्यो । जम्यनी ्वा अमषेरिकवामवा बनषेकवा ४० हजवाि डलि 
पनवे मवाइक्रोसकोपको सट्वा जवापवानमवा बनषेको छ हजवाि डलि पनवे मवाइक्रोसकोपलषे कवाम 
चलवाइ्यो । अझरै पसन िुग्यममवा हुनषे सशस्िहरूमवा सकूलकवा कोठवाहरू टवालटुल ि छोपछवाप 
पवािषेि शल्यसचसकतसवा कक् बनवाइन्छन् । भवान्सवाकवा टषेबल ्वा सकूलकवा डषेसकबवाट शल्यसक्र्यवाकवा 
लवासग टषेबलहरू त्यवाि पवारिन्छन् । सतलगंगवामवा स्श्वसतिकवा कृसत्रम लषेन्स उतपवािन हुनुभन्िवा 
धषेिरै  ्ष्य अगवासडिषेसख डवा. रुइतलषे पसचिमवा िषेशमवा पुिवानवा ि झणडरै अनुप्योगी भइसकषे कवा ति 
नषेपवालमवा आइनसकषे कवा लषेन्सहरू बवाकसकवा बवाकस मगवाएि मवासनसहरूको दृसटि फकवा्यउन 
प््योग गिषे  । त्यस क्रममवा डवा. रुइतकवा अमषेरिकी समत्र सडक सलटस्नलषे हिषेकपलट आउँिवा 
बवाकसभरि त्यसतवा लषेन्स ल्यवाइसिएि सह्योग गिषे  (सग्पि २०७६) ।

नषेपवालको आखँवा उपचवाि क्षेत्रकवा अबकवा च्नौती
आँखवा उपचवाि क्षेत्रमवा िषेखवापिषेकवा चुनौतीहरूलवाई ्यहवँा सनमन पवँाच बुँिवामवा चचवा्य गरिएको 
छ । एक, खवास गिी मोसत्यवासबन्िुकवा कवािण समवाजमवा िहषेको अन्धोपनको िशकौ ँिषेसखको 
बोझ कम गन्य तथिवा ट्रकोमवा जसतवा िोगबवाट हुनसकनषे अन्धोपन िोकन नषेपवालको आँखवा 
उपचवाि प्णवालीलषे जषे ग¥्यो त्यो संसवािकरै  लवासग उिवाहिण बनषेको छ । ति त्यस क्रममवा 
िषेशभि खुलषेकवा असपतवालहरूको ध्यवान शल्यसक्र्यवाबवाट दृसटि फकवा्यउनषे “ससज्यकल” पवाटोमवा 
असधक कषे सन्द्रत भ्यो ि आँखवा उपचवािको “मषेसडकल” पवाटो सवापषेक्तः ओझषेलमवा प¥्यो । 
असहलषे नषेपवालमवा मोसत्यवासबन्िुको बोझ घट्िरै गए पसन मोटोपन जसतवा कवािणलषे मधुमषेह ि 
त्यसको फलस्रूप हुनषे आँखवाकवा समस्यवा सनिन्ति बसढिहषेकवा छन् । सतनको िोकथिवामकवा 
लवासग आँखवा उपचवािको मषेसडकल पवाटोलवाई असघ बढवाउनुकवा सवाथिरै जनचषेतनवा बढवाउन ि 
सचसकतसवाकवा बहुस्धवाहरूबीच समन्््य ि सहकवा्य्य गन्य असन्वा्य्य छ (पोखिषेल सन् २०१८) । 
असहलषे नषेपवालकवा आँखवा असपतवालहरूको आम अभ्यवास कषे  छ भनषे आँखवा िोग स्शषेषज्ञ 
सचसकतसकहरू िरैसनक रूपमवा शल्यसक्र्यवा कक्मवा हुन्छन् ि बसहिंग स्भवागमवा सषे्वा सिनकवा 
लवासग सवामवान््यतः प्वास्सधकहरू मवात्ररै उपलबध हुन्छन् । आँखवा सचसकतसकहरूकवा अनुसवाि 
आँखवाकवा समस्यवाको “मषेसडकल” उपचवािलवाई पसन सँगसँगरै असघ बढवाउन आ्श्यक छ ।26 

26 सगिमवाथिवा चौधिी आँखवा असपतवालमवा कवा्य्यित डवा. सञजी् चौधिीसँग कवासत्क १, 
२०७६ मवा गरिएको कुिवाकवानी ।
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आँखवा स्शषेषज्ञहरूको संख्यवा बढषेसँगरै बसहिंग सषे्वामवा पसन उनीहरूलवाई खटवाएि त्यसतो 
प््यवास शुरू गन्य ससकन्छ । 

िुई, मोसत्यवासबन्िु उपचवािमवा जसत प्गसत भएको छ, आँखवाको नवानी प्त्यवािोपण जसतवा 
स्सधको व्यवापकतवाकवा लवासग नषेपवाललषे धषेिरै  गन्य बवँाकी छ । आँखवाको नवानी िवानको अभ्यवास 
पसहलषेभन्िवा सनकरै  बढषेको (हषेडन सन् २००२) भए पसन त्यसलवाई अझरै व्यवापक बनवाउन 
आ्श्यक छ (कषे सी सन् २००७) । त्यसमवा असपतवालहरूलषे मवात्र नभई बृहत्ि समवाजलषे 
पसन भूसमकवा खषेलनु आ्श्यक छ । 

तीन, जुनसुकरै  कवािणलषे दृसटि गुमषेको भए पसन लवामो सम्यसमम उपचवाि नपवाउनषे हो भनषे 
आँखवाको नसवा सुकछ । शुरूको अ्सथिवामवा उपचवाि्योग्य समस्यवा समषेत पसछ जसटल बन्छ ि 
कषे ही गिवा्य पसन दृसटि फकिं िरैन । त्यसरैलषे िोकथिवाम गन्य ससकनषे अन्धोपन हुनषे झन् धषेिरै  सबिवामीकहवँा 
पुगषेि सम्यमरै उपचवाि गनवे चुनौती पसन छ । त्यसकवा लवासग नषेपवालकवा असहलषे पसन आँखवा 
उपचवािको सन्यसमत पहुँचबवाट टवाढवा िहषेकवा धषेिरै  पहवाडी ि सहमवाली सजललवासमम सषे्वा स्सतवाि 
हुनु जरुिी छ ।27 दृसटि सथिवा्यी रूपमवा गुसमसकषे को अ्सथिवामवा समवाजमवा पुनसथिवा्यपनवाको जुन 
प्सक्र्यवा हुन्छ, त्यसमवा नषेपवाल सनकरै  पछवासड छ ि त्यस क्षेत्रमवा आँखवा असपतवाल लगवा्यत 
िवाज्य ि समवाजलषे गनु्यपनवे कवाम थिुप्रै छन् ।

चवाि, िषेशमवा स्कससत आँखवा उपचवाि प्णवालीको पहुँच सवामवान््य असपतवालमवा छरैन । 
त्यसरैलषे सवामवान््य असपतवालमवा पुगनषे आँखवाकवा सबिवामीहरूलषे िषेशमवा उपलबध हुनषे असधकतम 
गुणसतिको आँखवा उपचवाि सषे्वा पवाउन सकषे कवा छरैनन् । जसतरै, िुघ्यटनवापसछ आँखवा समषेत 
अनुहवाि ि टवाउकोमवा गमभीि चोट हुनषे सबिवामीहरू स्भवा्तः सवामवान््य असपतवालमवा 
पुगछन् ।28 त्यसतवा असपतवालमरै स्ज्ञ आँखवा सचसकतसक, उपकिण ि उमिवा उपचवाि प्णवाली 
भए मवात्ररै उनीहरूको आँखवाको चोटलषे सवामस्यक उपचवाि पवाउन सकछ । त्यसरैलषे िषेशभिकवा 
ठुलवा बहु-स्भवागी्य असपतवालहरूमवा समषेत आँखवा उपचवािलवाई स्कससत गन्य ि समग्मवा 
आँखवा उपचवाि क्षेत्रलवाई िषेशको स्वास्थ्य सषे्वा प््वाह प्णवालीमवा जोड्नु जरुिी छ । हवाल 
आँखवा स्भवागमवा स्सशटि सषे्वा ि सशक्वा सिइिहषेकवा सत्रस् सशक्ण असपतवाल कवाठमवाडौ ँ ि 
बीपी कोइिवालवा स्वास्थ्य स्ज्ञवान प्सतष्ठवानलषे त्यस सकससमको एकीकृत सषे्वा सिइिहषेकोमवा 
अब त्यसको स्सतवाि हुनु आ्श्यक छ । 

27 ्यसतवा थिप चुनौतीबवािषे  एक आँखवा स्शषेषज्ञको पवा्िप्वाइन्टकवा लवासग हषेनु्यहोस्, http://
v2020eresource.org/content/files/Eyecare_Nepal.pdf; कवासत्क १५, २०७६ मवा 
हषेरिएको ।

28 लषेखकलषे एक असपतवालको आकससमक स्भवागमवा मषेसडकल असधकृतकवा रूपमवा कवाम 
गिवा्य बवािमबवाि भोगषेको अनुभ् ।
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पवँाच, आँखवा उपचवािको जनशसक्त उतपवािनमवा नषेपवाललषे सनकरै  ठूलो फड्को मवािषेको छ ति 
अझ पसन अध्य्यनित शल्यसचसकतसकहरूको अभ्यवासकवा लवासग जनवा्िहरूमवा शल्यसक्र्यवा 
ससकनषे सुस्धवा छरैन । त्यसकवािण ससकवाइको अभ्यवास समषेत सबिवामीमरै गनु्यपनवे अ्सथिवा छ । 
त्यसलषे शल्यसचसकतसकहरूको सीप स्कवासमवा कसठनवाइ पु¥्यवाएको छ भनषे सबिवामीकवा 
लवासग समषेत जोसखम ससज्यनवा गिषेको छ । त्यसरैलषे आजसमम आँखवाकवा सबिवामीको उपचवािमवा 
मवारिएको संख्यवातमक फड्कोलवाई थिप गुणवातमक बनवाउनषे, असफल शल्यसक्र्यवाको अनुपवात 
घटवाउँिरै जवानषे ि समग्मवा सषे्वाको गुणसति बढवाउँिरै लरैजवानषे चुनौतीहरू कवा्यम छन् । त्यसकवा 
लवासग उपचवािको परिणवाम समबन्धी ठुलवा र्ैज्ञवासनक अध्य्यनहरू गनवे ि सतनको नसतजवाकवा 
आधवािमवा उपचवािलवाई थिप स्कससत ि परिसकृत गिदै जवानषे सथिसत बसनु आ्श्यक छ । सवाथिरै 
जनवा्िहरूमवा गरिनषे ससकवाइकवा लवासग आ्श्यक कवानूनी ि व्य्सथिवापकी्य कवा्य्यहरू पसन 
गरिनु जरुिी छ ।

मनषकर्व
गत चवाि िशकमवा नषेपवालको आँखवा क्षेत्रलषे जुन प्गसत ग¥्यो, त्यो िुई कवािणलषे स्शषेष 
छ । एक, ्यो क्षेत्रलषे समषेटषेको परिसध स्शवाल छ । आँखवा उपचवाि क्षेत्रलषे कवाम थिवालनषे 
सम्यमवा नषेपवालमवा आँखवा स्वास्थ्यको अ्सथिवा ि्यनी्य सथि्यो । मवासनसलषे अन्धोपनकवा 
लवासग भग्वानलवाई िोष सिन्थिषे । असन सिकवािको प्वाथिसमकतवामवा प्वाणघवातक िोगहरू मवात्र 
सथिए । त्यो सम्यमवा नषेपवालकवा मवात्र नभई भवाितकवा समषेत बीसौ ँ किोड जनसंख्यवालवाई 
उपचवाि सषे्वा सिनषे असहलषेको अ्सथिवा कलपनवा गन्य गवाह्ो सथि्यो । िुई, ्यसलषे छोटरै सम्यमवा 
्यत्रो उपलसबध हवाससल गिषेको हो । जुन गसतमवा आँखवा उपचवािलषे नषेपवालमवा फड्को मवा¥्यो, 
बवँाकी स्धवाको स्वास्थ्य सषे्वा त्यसको हवािवाहवािीमवा कसहल्यरै पुगषेन । आँखवा उपचवािमवा जसिी 
स्कससत िषेशकवा शल्यसचसकतसकहरू उपकिण, प्स्सध ि नगि सह्योग सलएि नषेपवाल सछिषे 
ि सनसचित भौगोसलक क्षेत्रमवा आँखवा असपतवालको सथिवापनवा ि सिगोपन सुसनसचित गिषे , अरू 
स्धवामवा त्यसो भएन । स्िषेशी िवातवाबवाट आँखवा असपतवालहरूलवाई िवान गरिएको आजको 
मूल्यमवा िसौ ँअब्य पनवे अचल समपसत् ि ठूलो नगि सह्योग पसन अन््य स्धवामवा िोहोरिएन । 
फलस्रूप धम्यिवाउँिो सिकवािी स्वास्थ्य सषे्वालषे छवाडषेको स्शवाल खवाली ठवाउँ भन्य सनजी क्षेत्र 
आ्यो । खवास गिी धषेिरै  सबिवामी ि नवाफवाको सुसनसचिततवा खोजिवा सनजी असपतवालहरू शहिी 
क्षेत्रमवा झुसममए । जसमनको मूल्य लगवा्यतकवा कवािणलषे त्यो सषे्वा असवाध्य महँगो हुन पुग्यो । 

नषेपवालमवा आँखवा उपचवािको िषेशव्यवापी सञजवाल सनमवा्यण, भस्ष््यमुखी जनशसक्त 
उतपवािनको िणनीसत, िवाज्य ि िषेशको समभ्रवान्त ्ग्य सँगको सं्योजनमवा स्ोत-सवाधनको 
जोहो ि स्िषेशी िवातवाहरूको सह्योगको उसचत ि सिगो परिचवालन जसतवा कवामहरू  
डवा. िवामप्सवाि पोखिषेलको नषेतृत्मवा नषेपवाल नषेत्रज्योसत संघलषे गिदै आ्यो । आँखवा उपचवाि 
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सषे्वाको सिगोपनकवा लवासग अनषेक िचनवातमक उपवा्यहरू पसन स्कवास भए । नषेपवाल ि सीमवा्तमी 
भवािती्य िवाज्यहरूमवा िोकथिवाम गन्य ससकनषे अन्धोपनको अत्यसधक बोझलवाई अ्सिको रूपमवा 
उप्योग गिदै संघलषे ससतो, गुणसतिी्य ि सिगो उपचवाि सषे्वालवाई समभ् बनवा्यो । चवालीस 
्ष्यको अ्सधमवा दृसटि फकवा्यउनषे शल्यसक्र्यवाहरूको ्वासष्यक संख्यवा आठ स्यबवाट बढवाएि 
अढवाई लवाख कटवाउनु लत्यिो प््यवास ि व्य्सथिवापनलषे हुनषे कवाम हवाषेइन । 

नषेत्रज्योसत संघलषे त्यसिी सषे्वा स्सतवाि गरििहँिवा डवा. सन्िुक रुइत नषेतृत्को नषेपवाल 
आँखवा कवा्य्यक्रम ि सतलगंगवा आँखवा कषे न्द्रलषे सषे्वामवा गुणसतिको छलवाङ मवात्ररै लगवाएनन ्
नषेपवाल बवासहिकवा थिुप्रै िषेशकवा िसौ ँहजवाि सबिवामीको दृसटि फकवा्यए । त्यहवँा सिगो ि गसतशील 
आँखवा उपचवाि प्णवालीको स्कवासमवा समषेत सघवाए । मोसत्यवासबन्िुलषे अपवाििशमी बनवाएको 
लषेन्स हटवाएपसछ मोटवा, ढ््यवारिषे चशमवा लगवाउनषे पुिवानो प्स्सध स्सथिवासपत गिषेि आँखवासभत्ररै 
कृसत्रम लषेन्स लगवाउनषे पसचिमवा स्श्व सिहको सषे्वा नषेपवालमवा सिन डवा. रुइतलषे शुरूमवा िवानी 
िवातवाको भि पिषे  । अन्ततः िवातवाकरै  सह्योगमवा भए पसन कवाठमवाडौमँवा कृसत्रम लषेन्सको 
कवािखवानवा सथिवासपत गिषे ि ससतो मूल्यको लषेन्स िषेशसभत्र मवात्र नभई तीसौ ँ िषेशमवा सन्यवा्यत 
गन्यसकनषे अ्सथिवा उनलषे ससज्यनवा गिषेकवा छन् । आँखवा उपचवािको पहुँच ि गुणसति बढवाउनषे ि 
मूल्य घटवाउनषे सिशवामवा सतलगंगवालषे पवाएको सफलतवालषे नषेपवालजसतरै स्पन्न मुलुककवा किोडौ ँ
स्पन्न नवागरिकहरूलषे ससतो ्वा सनःशुलक आँखवा उपचवाि पवाउन समभ् भ्यो । 

नषेपवालको समग् स्वास्थ्य सषे्वा प्णवालीमवा आम नवागरिकलवाई कसिी सतिी्य, ससतो 
ि सुलभ सषे्वा सिन ससकन्छ भन्नषे िवाम्ो उिवाहिण आँखवा असपतवालहरूलषे िषेखवाएकवा छन् । 
्यसतो सफलतवा अन््य क्षेत्रमवा सकन िोहोरिएन भनषेि गमभीि अध्य्यन हुनु जरुिी छ । खवास 
गिी आँखवा स्वास्थ्यको क्षेत्रमवा ्यसत उिवाितवाकवा सवाथि सह्योग गनवे स्िषेशी ि स्िषेशी व्यसक्त, 
संसथिवा ि िषेशहरू अन््य स्धवामवा आउनषे अ्सथिवा सकन बनषेन भनषेि खुट््यवाउनु जरुिी छ । आँखवा 
असपतवालहरूलषे सथिवासपत गिषेको सिकवाि ्वा स्िषेशी िवातवाको जगगवा, स्िषेशी िवातवाको सनमवा्यण 
ि प्वास्सधक सह्योग तथिवा चुसत गरैिनवाफवामूलक संसथिवाको सं्योजन ि व्य्सथिवापन ससहतको 
मोडल अन््यत्र अनुकिण गन्य खोजनषे हो भनषे नषेपवालमवा स्कससत आँखवा उपचवाि प्णवाली ि 
अन््य स्धवाको उपचवाि प्णवालीबीच सूक्म तुलनवातमक अध्य्यन हुनु जरुिी छ । सनजी क्षेत्रलषे 
असहलषे नषेपवालको स्वास्थ्य सषे्वा प््वाहको जुन सहससवा ओगटषेको छ, त्यसकवा कवािण अन््य 
स्धवामवा गरैिनवाफवामूलक क्षेत्रको प् ष्ेश खवाली ठवाउँमवा जसतो ससजलो पककरै  हुनषे छरैन । ति 
सतिी्य स्वास्थ्य सषे्वालवाई हुनषे खवानषेको मवात्र नभई हुँिवा खवानषेको पसन असधकवािकवा रूपमवा 
सथिवासपत गनवे हो भनषे हवाल कवा्यम अप्यवा्यप्त सिकवािी ि असत महँगो सनजी क्षेत्रको सषे्वाको 
स्कलपमवा गरैिनवाफवामूलक क्षेत्रको स्कवास गनु्य अत्यवा्श्यक िषेसखन्छ । 
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्न्य्वाद
नषेपवाली आँखवा उपचवाि क्षेत्रको सभत्रबवाट िषेसखनषे दृश्य तथिवा आँखवा क्षेत्रकवा चुनौतीहरूबवािषे 
खुलषेि बतवाइसिएकोमवा तथिवा समबसन्धत असपतवालकवा आँकडवा सिलवाइसिएकोमवा सगिमवाथिवा 
चौधिी आँखवा असपतवालमवा कवा्य्यित डवा. सञजी् चौधिी तथिवा लुसमबनी आँखवा प्सतष्ठवानमवा 
कवा्य्यित डवा. श्वषेतवा ससंहलवाई स्शषेष धन््य्वाि । सतलगंगवा आँखवा कषे न्द्रकवा भगीिथि बवासन्यवाँ, 
नषेपवाल नषेत्रज्योसत संघकवा शरैलषेशकुमवाि समश् तथिवा शरैलषेन्द्रमवान ससंहको सनिन्ति सह्योग ि 
समन्््यसबनवा ्यस लषेखको त्थ्यवंाक संकलन समभ् सथिएन । स्सततृ अन्त्वा्यतवा्य मवाफ्य त आँखवा 
उपचवाि क्षेत्रको चवाि िशक लवामो ्यवात्रवाबवािषे  खुलषेि बोसलसिनुहुनषे डवा. िवामप्सवाि पोखिषेल ि 
डवा. सन्िुक रुइतको सवाधनवा ि सह्योग िु र्ैकवा लवासग म कृतज्ञ छु । सवाथिरै, लषेखन प्सक्र्यवामवा 
महत््पूण्य सुझवा् सिनषे सहकममी अध्यषेतवाहरू, िुई अज्ञवात समीक्कहरू तथिवा लषेखलवाई खवास 
रूप सिन तथिवा खँसिलो बनवाउन सनिन्ति सुझवा् सिइिहनषे प्त्यूष ्न्तप्सत पसन म कृतज्ञ छु । 

सनदभ्व सवामग्ी 
कवासन्तपुि । २०७६ । क्यवान्सि असपतवालमवा िुई सञचवालक ससमसत । https://ekantipur.

com/national/2019/08/22/156644531999763148.html मवा उपलबध; असोज 
२९, २०७६ मवा हषेरिएको ।

खसत्डवा, मीिवा । २०७६ । सतलगंगवालषे सभत््यवा्यो एक जनवाको आँखवाबवाट ४ जनवालवाई दृसटि 
सिनषे प्स्सध । www.setopati.com/kinmel/medical/193353 मवा उपलबध; 
मंससि ३, २०७६ मवा हषेरिएको । 

सग्पि, अली । २०७६ । सनदुक रुइत । खगषेन्द्र संग्ौलवा, अनु्वािक । कवाठमवाडौ ँ: फवाइनसप्न्ट 
बुकस ।

नषेपवाल नषेत्रज्योसत संघ । २०७५ । रात््वक प्रततरेदन २०७५ । कवाठमवाडौ ँ: नषेपवाल नषेत्रज्योसत 
संघ ।

सत्यवाल, मनोज । २०७४ । छोिीसँग लडषेि एक अब्यको जगगवा िवान । www.setopati.
com/social/135170 मवा उपलबध; असोज २९, २०७६ मवा हषेरिएको ।

स्वास्थ्य खबिपसत्रकवा । २०७६ । उतकृटि सवामवासजक संसथिवा : फकवा्यउँिरै आँखवाको ज्योसत, 
फरै लवाउँिरै आशवाको ज्योसत । https://swasthyakhabar.com/story/29106 मवा 
उपलबध; असोज २९, २०७६ मवा हषेरिएको ।
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अन्सचूी १ : नषेपवाल आखँवा कवा्य्वक्रम ि नषेपवाल नषेत्रज्योमत सघं अनतग्वतकवा 
असपतवालहरूलषे सन ्२०१८ मवा प्रदवान गिषेको सषे्वा म््िण29

आखँवा असपतवाल 

(सथवापनवा ्र्व)

क्ल 

ओपीडी

क्ल 

शल्यमक्र्यवा
सह्योगी ससंथवा

सतलगंगवा आखँवा प्सतष्ठवान 
(१९९४)

२,१५,०४५ २२,०३५ हषेनु्यहोस,् ्यसरैको अनसुचूी ३

िवामप्सवाि पोखिषेल आखँवा 
असपतवाल, धनकुटवा 
(सन ्१९८७)

२६,७१९ ९३९

डवा. सबनोि नीतवा कँडषेल आखँवा 
असपतवाल, पिवासी (सन ्१९८९)

५५,७१२ २,४८४

छन्िवा (कवालषे बवाब)ु नवािवा्यणी 
आखँवा असपतवाल, बहवाििुगञज, 
कसपल्सत ु(सन ्२०१२)

७९,११५ ११,१६६
जगगवा िवान (नवािवा्यणी शवाह)
सहकवा्य्य : न्वेसज्यन एशोससएशन अफ 
बलवाइणड एणड पवासस्य्यलली सवाइटषेड

बटु्ल लवा्यन आखँवा असपतवाल 
(सन ्१९९६)

६९,२१८ १,१४०
भ्न तथिवा अन््य सह्योग : लवा्यन्स कलब अफ 
बटु्ल

गषेटवा आखँवा असपतवाल, करै लवाली
(सन ्१९८१)

३,३६,५१४ ३२,१२० न्वेसज्यन एजषेन्सी फि डषेभलपमषेन्ट कोअपिषेशन

फतषेह बवाल आखँवा असपतवाल, 
नषेपवालगञज (सन ्१९८६)

१,३९,१८० १०,१८५
सथिवापनवाकवा लवासग आसथि्यक सह्योग : सस्स 
िषेडक्रस ि लवा्यन्स कलब एमडी १०२ 
स्ीजिल्यवाणड ि सलटषेन्सटषेइन

िवाप्ती आखँवा असपतवाल, िवाङ 
(सन ्१९८६)

१,६३,१५० ४,३५९

सथिवापनवाकवा लवासग आसथि्यक सह्योग : न्वेसज्यन 
चच्य एड; सञचवाल्यन सहकवा्य्य : न्वेसज्यन 
एशोससएशन अफ बलवाइणड एणड पवासस्य्यलली 
सवाइटषेड

लसुमबनी आखँवा प्सतष्ठवान, 
भरैिह्वा (सन ्१९८३)

२,४६,४५६ ३२,९४५

जगगवा िवान : िणबहवाििु शवाह ि ससर्वाथि्यनगि 
नगिपवासलकवा; भ्न सनमवा्यणकवा लवासग आसथि्यक 
सह्योग : सषे्वा फवाउणडषेशन, अमषेरिकवा; सषे्वा 
क्यवानडवा सोसवाइटी, क्यवानडवा

29 ्यस लषेखलषे समषेटषेको मुख्य अध्य्यन अ्सध सन् १९९०–२०१५ भए पसन ्यहवँा आँखवा 
असपतवालहरूको सन् २०१८ को आँकडवा सलइएको छ सकनभनषे : (१) ्यसलषे कषे ही असपतवालहरूको 
सन् २०१५ ि २०१८ बीचको तीव्र प्गसतलवाई समषेत समषेट्छ, ि (२) सन् १९९०–२०१५ बीचको 
प्गसतसबनवा सन् २०१८ मवा ्यो सतिको सषे्वा समभ् सथिएन ।
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आखँवा असपतवाल 

(सथवापनवा ्र्व)

क्ल 

ओपीडी

क्ल 

शल्यमक्र्यवा
सह्योगी ससंथवा

पवालपवा लवा्यन्स लवाकौल आखँवा 
असपतवाल (सन ्२००४)

४६,३५१ ७३६

सहमवाल्य आखँवा असपतवाल, 
पोखिवा (सन ्१९९३)

२,३३,९३८ ५,७९०

आसथि्यक सह्योग : आइकषे ्यि फवाउणडषेशन, 
नषेििल्यवाणड्स (सञचवालन खच्यको १० प्सतशत 
बषेहोनवे तथिवा समिुवा्यमवा आधवारित कवा्य्यक्रमहरू, 
मवान् संसवाधन स्कवास ि उपकिण खरििको 
खच्य बषेहोनवे) 

सहिवालवाल, सन्तिुष्े ी आखँवा 
प्सतष्ठवान (भितपिु आखँवा 
असपतवाल), भितपिु 
(सन ्१९८७)

२,११,९८२ ६,७२२

आसथि्यक, प्वास्सधक ि व्य्सथिवापकी्य 
सह्योग : बीसीसीआई फवाउणडषेशन पवासकसतवान, 
सषे्वा फवाउणडषेशन, अमषेरिकवा तथिवा सषे्वा क्यवानडवा 
सोसवाइटी, क्यवानडवा

कषे सड्यवा आखँवा असपतवाल, 
्ीिगञज (सन ्१९७५)

२,१५,८०० १४,१६२

सथिवापनवा सह्योग : कषे सड्यवा सषे्वा ट्रसट
उपकिण तथिवा भौसतक संिचनवा सह्योग : 
एशोससएशन फि अपथिवासलमक कोअपिषेशन इन 
एसस्यवा, २४ एचटीभी च्यवारिटी कसमटी, जवापवान

गौि आखँवा असपतवाल 
( सन ्१९९७)

१,१७,२११ ८,२३७
सथिवापनवा सह्योग : एशोससएशन फि 
अपथिवासलमक कोअपिषेशन इन एसस्यवा, २४ 
एचटीभी च्यवारिटी कसमटी, जवापवान

स्िवाटनगि आखँवा असपतवाल, 
स्िवाटनगि (सन ्२००६) 

५,३३,९७२ ७१,५१६
सह्योगी संसथिवाहरू : सीबीएम इन्टिनषेशनल, 
्यिुोसप्यन कसमसन, ससइङ इज सबसलसभङ, 
असब्यस ि सट््यवाणडड्य चवाड्यड्य बैंक

सगिमवाथिवा चौधिी आखँवा 
असपतवाल, लहवान (सन ्१९८३)

४,६६,५४९ ५८,४७८
सह्योगी संसथिवाहरू : सीबीएम इन्टिनषेशनल, 
्यिुोसप्यन कसमसन, ससइङ इज सबसलसभङ, 
असब्यस ि सट््यवाणडड्य चवाड्यड्य बैंक

लमही आखँवा असपतवाल, िवाङ 
(सन ्२००२)

४०,२७४ १,५९९
जसमन प्िवान : नगि स्कवास ससमसत, लमही
आसथि्यक सह्योग : न्वेसज्यन एशोससएशन अफ 
बलवाइणड एणड पवासस्य्यलली सवाइटषेड

कीसत्यपिु आखँवा असपतवाल 
(सन ्२०१७)

२०,१८३ ६७९ 
सथिवानी्य सह्योगी : लवा्यन्स कलब, िोटिी कलब 
ि िषेडक्रस

महषेन्द्रनगि आखँवा असपतवाल, 
कञचनपिु (सन ्१९८६)

२३,०२० ९२१ 

जममवा ३२,४०,३८९ २,८६,२१३

स्रोत : नेपाल आँखा का ््वक्रमकरो रात््वक प्रततरेदन, सन् २०१८ र नेपाल नेत्रज्रोतत संघकरो रेबसाइट ।
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अन्सचूी २ : नषेपवाल नषेत्रज्योमत सघं ि नषेपवाल आखँवा कवा्य्वक्रमकवा ससंथवापक
नषेपवाल नषेत्रज्योमत सघं नषेपवाल आखँवा कवा्य्वक्रम

जनिल िस् शमशषेि िवाणवा, अध्यक्
डवा. िवामप्सवाि पोखिषेल, महवाससच्
मसणहष्य ज्योसत, कोषवाध्यक्
सिस्यहरू
बद्री स्क्रम थिवापवा
अनंगमवान शषेिचन
बन्वािीलवाल समत्ल
तोलवािवाम िगुड
िवाजकृष्ण श्षेष्ठ
कमलमसण िीसक्त

जगिीश सघसमिषे, अध्यक्
ि्ीन्द्र श्षेष्ठ, उपवाध्यक्
सि्वाकि गोलछवा, कोषवाध्यक्
डवा. सन्िकु रुइत, सिस्य ससच्
सिस्यहरू
हरि्ंश आचवा्य्य
सहमवाल्य बहवाििु पवाणडषे
सहुृि सघसमिषे
शमभ ुतवामवाङ
सशुील पन्त 

स्रोत : परोखरेल (सन् २००३) तथा ततलगंगा आँखा असपताल प्रशासन ।

अन्सचूी ३ : नषेपवालको आखँवा उपचवाि क्षेत्रलवाई सह्योग 
गनवे िवामषरि्य तथवा अनतिवा्वमषरि्य ससंथवा

नषेपवाल नषेत्रज्योमत सघंकवा सह्योग दवातवा नषेपवाल आखँवा कवा्य्वक्रमकवा सह्योग दवातवा

अन्तिवा्यसष्ट्र्य िवासष्ट्र्य अन्तिवा्यसष्ट्र्य िवासष्ट्र्य

भवाित सिकवाि
कषे सड्यवा च्यवारिटी 
ट्रसट, ्ीिगञज

्यएूसएआईडी, अमषेरिकवा आनन्ि संघ, नषेपवाल

सक्रसटोफषे ल 
बलवाइणडषेनसमसन

गोलछवा च्यवारिटी 
ट्रसट, स्िवाटनगि

्यएूसएआईडी, असट्रषेसल्यवा
अष्ट्रषेसल्यवाली ितूवा्वास, 
कवाठमवाडौ ँ

फ्षे ड होलोज फवाउणडषेशन चौधिी ट्रसट, लहवान
अल फि च्यवारिटी 
असट्रषेसल्यवा/हङकङ

सहमवाली हषेलथि एणड 
इन्भवाइिोन्मषेन्ट ससभ्यसषेज

सहमवाल्यन क्यवाटवािवाकट 
प्ोजषेकट

गठुी संसथिवान
असब्यस इन्टिनषेशनल, 
अमषेरिकवा

जषेओ्वाई फवाउणडषेशन, नषेपवाल

सषे्वा फवाउणडषेशन/सषे्वा 
क्यवानडवा सोसवाइटी

हषेलपएज 
इन्टिनषेशनल, 
कुपणडोल

इन्टिनषेशनल फषे डषेिषेशन अफ 
आइ एणड सटस्य ुबरै ंकस,् 
अमषेरिकवा

लहुन दु्रप छोसलङ गमुबवा

न्वेसज्यन एशोससएशन 
अफ बलवाइणड एणड 
पवासस्य्यलली सवाइटषेड

सनक सवाइमन फवाउणडषेशन लवा्यन्स कलब



272 | जी्न क्षेत्री

नषेपवाल नषेत्रज्योमत सघंकवा सह्योग दवातवा नषेपवाल आखँवा कवा्य्वक्रमकवा सह्योग दवातवा

अन्तिवा्यसष्ट्र्य िवासष्ट्र्य अन्तिवा्यसष्ट्र्य िवासष्ट्र्य

आइकषे ्यि ्लड्य्वाइड ्षेन सगसभङ, असट्रषेसल्यवा नषेपवाल सकवाउट्स

आईएनएफआईएल 
फवाउणडषेशन, न्वे

सभजन सहमवाल्य 
फवाउणडषेशन

नषेपवाल िषेडक्रस सोसवाइटी

आइकषे ्यि फवाउणडषेशन 
हवालवेम, नषेििल्यवाणड्स

िोटिी कलब इन्टिनषेशनल िोटिी कलब

एशोससएशन फि 
अपथिवासलमक कषे ्यि टु 
एसस्यवा, सनपपोन ट््षेन्टी 
फोि आ्स्य टीभी

नषेपवाल असट्रषेसल्यवा 
फ्षे णडसीप एशोससएशन

सट््यवाणडड्य चवाट्यड्य बैंक 
सलसमटषेड, कवाठमवाडौ ँ

जोन हसपकन्स ्यसुनभसस्यटी
सोसलसटस फवाउणडषेशन, 
क्यवानडवा

सत्य सवाइ कषे न्द्र

इन्टिनषेशनल ट्रकोमवा 
इसनससएसटभ

फ्ी ्यसुनभसस्यटी, 
नषेििल्यवाणड्स

तवामवाकोशी सषे्वा ससमसत

सस्स िषेडक्रस
नषेपवाल गलकोमवा आइ 
सकलसनक एशोससएशन, 
असट्रषेसल्यवा

नमसतषे नषेपवाल, कवाठमवाडौ ँ

न्वेसज्यन चच्य एड
लणडन सभजन सकलसनक 
फवाउणडषेशन

नषेपवाल गलकोमवा सपोट्य ग्पु

जवाइकवा नसबल बैंक सलसमटषेड

लवा्यन्स इन्टिनषेशनल सहमवाल्यन बैंक सलसमटषेड

डवाक्य  एणड लवाइट बलवाइणड 
कषे ्यि, नषेििल्यवाणड्स

पशपुसतक्षेत्र स्कवास कोष

असब्यस इन्टिनषेशनल सवासनमवा बैंक

हषेलषेन कषे लि इन्टिनषेशनल, 
अमषेरिकवा

स्रोत : नेपाल आँखा का ््वक्रम तथा नेपाल नेत्रज्रोतत संघ ।


