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नेपालको राष्ट ्रिष्य HIV काष्य्नक्रम र बजेट ष्योजना प्रक् क्रष्याको 
ष्ट वकास बारे जानकार गराउन, संषु्यक्त राजष्य अन्तरा्नष्ट ्रिष्य ष्ट वकास 
न नकाष्य (USAID) र AIDS बाट राह्तको लान ग संष्युक्त राजष्य 
रा्रिप्तीष्य आप्तकालीन ष्योजना (PEPFAR) द्ारा ष्ट वत्त वष्यवस ्थि्त 
्वा््थष्य नीन ्त पलस (HP+) पर रष्योजना प्र््ताष्ट व्त गररष्यो र 
HIV केसकेड लक्ष्यहरू पूरा गन्न आवशष्यक कुराहरू सुष्ट वचार र्त 
गररष्यो, तष्यसपन ि लक्ष्यहरू हान सल गन्न HIV सेवाहरूको पष्याकेज 
डेन लभर ी गरा्न लागने लाग्त न नस चि्त गररष्यो। ष्यो सारांशले राष्ट ्रिष्य 
लक्ष्यहरू पूरा गन्नको लान ग रोग पक् हचान गर ी उपचार गन्न 
आवशष्यक भएका HIV सँग बाँन चरहेका मान नसहरूको सङ्खष्या 
प्र््तु्त गि्न र नमूना बनावट ्तथिा लाग्त ष्ट वशे्षणबाट मु्खष्य 
न नषकष्नहरू सकें्पमा प्र््तु्त गि्न। काष्य्नपद्धन ्त र न नषकष्नहरू बारे 
थिप ष्ट व््ततृ्त जानकार ी अनुरोध गरेमा उपलबध िन।्

लक्ष्यहरू पूरा गन्न केसकेड आवशष्यक्ताहरूलक्ष्यहरू पूरा गन्न केसकेड आवशष्यक्ताहरू

नेपालको राष्ट ्रिष्य HIV केसकेड लक्ष्यहरू HIV भएकामधषे्य 92.5 
प्रन ्तश्त मान नसहरूले आफनो HIV स ्थिन ्त थिाहा पाउन, आफनो 
स ्थिन ्त थिाहा भएकामधषे्य 92.5 प्रन ्तश्तले एस नटरेट्ोभाइरल थेिराप ी 
(ART) प्राप्त गन्न र ART प्राप्त गरररहेकामधषे्य 92.5 प्रन ्तश्तले भाइरल 
रोकथिाम हान सल गन्नका लान ग हुन।् ष्यस रा्रिले 2025 को अनतष्यसमम 
ष्यी 92.5-92.5-92.5 लक्ष्यहरू परूा गनने र 2030 को अनतष्यसमम ष्यी 

्तीनवटै लक्ष्यका लान ग 95 प्रन ्तश्त परूा गनने लक्ष्य रा्खि। HP+ द्ारा 
सञचान ल्त मोडेन लङ ष्ट वशे्षणबाट न नस म्तने न नमन पररष्योजनाहरूले 
2025 समममा नेपालका लक्ष्यहरू हान सल गन्नको लान ग रोग पक् हचान 
गर ी उपचार सरुु गन्न आवशष्यक भएका मान नसहरूको सङ्खष्यालाई 
सङके्त गि्नन।् 1

पक् हचान।पक् हचान। उपचार ररहरूको व्त्नमान संष्योजनको आधारमा, 
नेपाललाई पक् हलो 92.5 लक्ष्य पूरा गन्न र रोस्ो 92.5 लक्ष्य पूरा 
गन्नको लान ग HIV भएका लगभग 100 प्रन ्तश्त मान नसहरूको 
पक् हचान गन्न आवशष्यक हुनेि। 2025 को अनतष्यसमम, HIVHIV भएका  भएका 
अनुमान न्त थिप 8,434 मान नसहरूलाईअनुमान न्त थिप 8,434 मान नसहरूलाई HIV को केस पत्ता लगाउने 
ष्ट वन धमार्न ्त पक् हचान गररनुपि्न, जसको पर रणाम ्वरूप व्त्नमान 
संष्योजन ररको आधारमा HIV भएको पक् हचान गररएका 
मान नसहरूले ART सुरु गननेिन।्

उपचार। रोस्ो 92.5 लक्ष्य पूरा गन्नको लान ग 2025 को उपचार। रोस्ो 92.5 लक्ष्य पूरा गन्नको लान ग 2025 को 
अनतष्यसमम अनतष्यसमम HIVHIV भएका अनुमान न्त अन ्तर रक्त 7,043  भएका अनुमान न्त अन ्तर रक्त 7,043 
मान नसहरूले मान नसहरूले ARTART प्राप्त गन्न आवशष्यक हुनि। व्त्नमान काष्यम  प्राप्त गन्न आवशष्यक हुनि। व्त्नमान काष्यम 
राखे् आधारमाराखे् आधारमा, HIVHIV भएका अन ्तर रक्त 9,976 मान नसहरूले  भएका अन ्तर रक्त 9,976 मान नसहरूले 
उपचार सुरु गनु्नपननेि वा पुनः आरमभ गनु्नपननेि। उपचार सुरु गनु्नपननेि वा पुनः आरमभ गनु्नपननेि। HIVHIV पक् हचान  पक् हचान 
भएका नष्याँ मान नसहरूलाई जोडनाले 6,452 मान नसहरूले मात्र भएका नष्याँ मान नसहरूलाई जोडनाले 6,452 मान नसहरूले मात्र 
ARTART प्राप्त गन्न सुरु गनने भएकाले, आफनो स ्थिन ्त बारे पक् हले  प्राप्त गन्न सुरु गनने भएकाले, आफनो स ्थिन ्त बारे पक् हले 
न ैथिाहा भएका (र न ैथिाहा भएका (र ARTART सुरु गरदै िोडरै गरेका वा कक् हलष्य ै सुरु गरदै िोडरै गरेका वा कक् हलष्य ै
पन न सुरु नगरेका) मान नसहरूमधषे्य पन न सुरु नगरेका) मान नसहरूमधषे्य HIVHIV भएका कम्तीमा  भएका कम्तीमा 
3,524 मान नसहरू र रकभर हुनुपि्न र उपचार गनु्नपि्न।3,524 मान नसहरू र रकभर हुनुपि्न र उपचार गनु्नपि्न।

नीन्तनीन्त संसक्प्तमा माच्न 2021

2025 समम 2025 समम HIVHIV पक्हचान ्तथिा उपचार लक्ष्यहरू पूरा गन्न केसकेड आवशष्यक्ताहरू पक्हचान ्तथिा उपचार लक्ष्यहरू पूरा गन्न केसकेड आवशष्यक्ताहरू

HIV पक् हचान भएका 
8,4348,434 नष्याँ मान नसहरू ART प्राप्त गरररहेका HIV 

भएका  7,0437,043 अन ्तररक्त 
मान नसहरू

आफनो स ्थिन ्त बारे 
पक् हले न ैथिाहा भएका 

3,524 3,524 
मान नसहरू

HIV पक् हचान भएका 
6,4526,452 नष्याँ मान नसहरूउपचारमा 

जोडन एका
ART मा 
राखन एका

पक् हचान 
(पक् हलो लक्ष्य)

उपचार 
(रोस्ो लक्ष्य)

ART मा रास खएका 
अन ्तर रक्त मान नसहरू

स्ो्त: HP+ ष्ट वशे्षण



मु्खष्य न नषकष्नहरूमु्खष्य न नषकष्नहरू

2025 को अनतष्यसमम 92.5-92.5-92.5 लक्ष्यहरू पूरा 2025 को अनतष्यसमम 92.5-92.5-92.5 लक्ष्यहरू पूरा 
गन्नको लान ग आफनो स ्थिन ्त बारे पक् हले न ैथिाहा गन्नको लान ग आफनो स ्थिन ्त बारे पक् हले न ैथिाहा 
भएका मान नसहरू सक् ह्त भएका मान नसहरू सक् ह्त HIVHIV भएका धेरैभनरा धेरै  भएका धेरैभनरा धेरै 
मान नसहरूलाई मान नसहरूलाई ARTART सुरु गराउन आवशष्यक पि्न।  सुरु गराउन आवशष्यक पि्न। 
2025 लक्ष्यहरू पूरा गन्नको लान ग आफनो स ्थिन ्त बारे 
थिाहा भएका ्तर उपचार गरदै िोडरै गरेका वा कक् हलष्य ै
पन न सुरु नगरेका HIV भएका मान नसहरू साथिसाथि ै
HIV भएका नष्याँ मान नसहरूलाई पक् हचान गर ी 
उपचारको क्रममा जोडने कुरामा धष्यान क् रन आवशष्यक 
हुनेि। ष्यक् र उपचार र/वा धारण ररहरूको न लङकेजमा 
सधुार आउँि (र/वा मतृतष्यु ररहरू घटिन)् भने, आफनो 
स ्थिन ्त बारे पक् हले समष्यम ैथिाहा भएका 
मान नसहरूमधषे्य HIV भएका केह ी मान नसहरू र रकभर 
हुन आवशष्यक हुनेि जसले गरा्न लाग्तहरूको बच्त हुन 
सकि। ष्यी केसकेड लक्ष्यहरूको पक् हचान ्तथिा उपचार 
ह््तके्पहरूसँगै रोकथिाम ह््तके्पहरू बढिन ्भनने 
अनुमान ि।  केसकेड लक्ष्यहरू पूरा गनु्नका साथि ै
महामार ी न नष्यनत्रण गन्न र काष्यम राख्को लान ग उचच 
रोकथिाम ्तथिा उपचार ह््तके्पको कभरेज बढाउन र 
काष्यम राख् लगानी गनु्न महत्वपूण्न हुनि।

नेपालमा नेपालमा HIVHIV लक्ष्यहरू पूरा गन्नको लान ग पुरुष  लक्ष्यहरू पूरा गन्नको लान ग पुरुष 
श्रन मक आप्रवासी जनसङ्खष्याका साथि ैअनष्य उचच श्रन मक आप्रवासी जनसङ्खष्याका साथि ैअनष्य उचच 
जोस खम भएका जनसङ्खष्यासँग पुगन आवशष्यक ि। जोस खम भएका जनसङ्खष्यासँग पुगन आवशष्यक ि। 
धेरैजसो नष्याँ HIV संक्रमणहरू नेपाल बाक् हरबाट आउने 
गि्नन।् राष्ट ्रिष्य लक्ष्यहरू पूरा गन्नको लान ग HIV भएका 
पुरुष श्रन मक आप्रवासीहरूलाई पक् हचान गर ी ART सुरु 
गराउनुपनने हुनि। ष्यद्यष्ट प, ष्यस जनसङ्खष्याब ीच 
भौगोन लक रैलाव र उचच गन ्तशील्ता भएको कारणले 
गरा्न, प्रभावकार ी ढङगले जनसङ्खष्यासँग पुगन र HIV 
को प्रसारण कम गन्नका लान ग नवप्रव्त्नन ीष्य रोकथिाम, 
केस पत्ता लगाउने र उपचारको नामाङकन रणनीन ्तहरू 
लागू गन्न आवशष्यक ि। उराहरणको लान ग, रवु ैस्ो्त 
्तथिा गन्तवष्य रा्रिहरूमा अनलाइन आउटररच काष्य्नक्रम 
र समुराष्यको ने्ततृतवमा र ्व-पर ीक्ण रणनीन ्तहरूको 

माधष्यमद्ारा पुरुष श्रन मक आप्रवासी जनसङ्खष्यालाई 
HIV रोकथिाम जानकार ी प्ररान गना्नले जनसङ्खष्याको 
पर ीक्ण, केस पत्ता लगाउने र उपचारको न लङकेजमा 
सधुार लष्याउन मद्द्त न मलन सकि। अनष्य उचच 
जोस खम भएका जनसङ्खष्यासँग पुगरा पन न ष्यह ी  
हुनि।

थिप प्रभावशाली केस पत्ता लगाउने ष्ट वन धमार्न ्त थिप प्रभावशाली केस पत्ता लगाउने ष्ट वन धमार्न ्त HIVHIV  
लक्ष्यहरू पूरा गरा्न पन न लाग्त बच्त हुन सकि। लक्ष्यहरू पूरा गरा्न पन न लाग्त बच्त हुन सकि। 
समुराष्यको ने्ततृतवमा जोस खम मूलष्याङकन पर ीक्ण र 
सूचक पर ीक्ण ज््ता थिप प्रभावशाली केस पत्ता 
लगाउने ष्ट वन ध बढाउनाले आवशष्यक केसकेड पक् हचान 
लक्ष्यहरू पूरा गरा्न पन न समपूण्न HIV काष्य्नक्रमको बजेट 
कम हुनेि।

नेपालले नेपालले HIVHIV काष्य्नक्रम लक्ष्यहरू पूरा गन्नको लान ग स्ो्त  काष्य्नक्रम लक्ष्यहरू पूरा गन्नको लान ग स्ो्त 
आवशष्यक्ताहरूमा ठूलो अन्तर अनभुव गननेि। आवशष्यक्ताहरूमा ठूलो अन्तर अनभुव गननेि। ष्यक् र HIV 
को लान ग घरेल ू्वा््थष्य खच्न र रा्ता ष्ट वत्त वष्यव्थिाको 
अनुपा्तमा समपूण्न घरेल ू्वा््थष्य खच्न ्तुलनातमक 
रूपमा स ्थिर रहनि भने, नेपाललाई HIV काष्य्नक्रम 
लक्ष्यहरू पूरा गन्नको लान ग अझैपन न अन ्तर रक्त ष्ट वत्त 
वष्यव्थिा आवशष्यक पननेि। नेपालले HIV काष्य्नक्रमका 
लाग्तहरू समेटने ्तर्न  काम गन्नको लान ग, HIV को 
लान ग िुटटष्याइएको ्वा््थष्य बजेटको अनुपा्त सँगसँगै 
समपूण्न ्वा््थष्य खच्न पन न बढाउन आवशष्यक पननेि।

्व ीकतृ न ्तहरू्वीकतृ न ्तहरू

HP+ ले राष्ट ्रिष्य AIDS ्तथिा STD न नष्यनत्रण केनद्र, 
USAID र ष्यसका न लङकेज र EpiC पर रष्योजना, Save 
the Children र संष्युक्त रा्रि HIV/AIDS काष्य्नक्रमलाई 
ष्यस सकें्पको लान ग ्त्थष्याङक र सहाष्य्ता प्ररान 
गरेकोमा धनष्यवार वष्यक्त गन्न चाहनि।

स ्वास ्थि ्ष्य नी्तन प ्लस (HP+) अगस ्ट 28, 2015 रखेन सम ्झौ्ता सङ ्ख ्ष्या AID-OAA-A-15-00051 
अन ््तर ्ग्त सषं्यकु ््त राज ्ष्य अन ््तर ्राष ्ट ्रन ष्य वन कास नन काष्यर ्वारा वन ्त ््त व ्ष्यवस ्थिन ्त सा्त वर ्षको 
सहकारी सम ्झौ्ता हो। परन ष्योजनाका HIV क ्रन ष्याकलापहर ूराह्तको लागन सषं्यकु ््त राज ्ष्य राष ्ट ्रप्तीष्य 
आप्तकालीन ष्योजना (PEPFAR) र ्वारा समर ्थिन ्त िन ्। HP+ एवनेन र हले ्थि, र ्ष्यचूर ्स ग ्रपु ग ्लोबल 
आउटरन च, प ्लान इन ्टरनशेनल ष्य.ुएस.ए, पपलुशेन रन ररने ्स ब ्ष्यरूो, आर.टन.आई इन ्टरनशेनल, थिन ङ ्कवले 
र व ्हाइट रन बन एलाष्यन ्स रर सरे मररहडुसगँको सहकार ्ष्यमा प ्ष्यालडेन ष्यमर ्वारा लाग ूगरन एको हो।

ष्यो प ्रकाशन सषं्यकु ््त राज ्ष्य अन ््तर ्राष ्ट ्रन ष्य वन कास नन काष्यर ्वारा समीक ्षाको लागन उ्त ्पारन 
गरन एको हो। ष्यो HP+ र ्वारा ्तष्यार गरन एको हो। ष्यस कागजा्तमा उपलब ्ध गराइएको जानकार ी 
आधन कारन क सषं्यकु ््त राज ्ष्य सरकारको जानकार ी होइन र सषं्यकु ््त राज ्ष्य अन ््तर ्राष ्ट ्रन ष्य वन कास 
नन काष्य वा सषं्यकु ््त राज ्ष्य सरकारका वन चार वा र तृष ्टन कोणहरलूाई प ्र्तन बन म ्बन ्त गर ्र नै।

हाम ीलाई समपक्न  गनु्नहोस ्हाम ीलाई समपक्न  गनु्नहोस ्
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1 ्तष्यार गरन एका अनमुानहरलू े उपचार (76.5 प ्र्तन श्त) र धारण ररहर ू (पहन लो वर ्षको लागन 86.6 प ्र्तन श्त र ्त ्ष्यसपिन 97.0 
प ्र्तन श्त) को आधाररखेा लन ङ ्कजेलाई ध ्ष्यानमा राख ्रि। HIV भएका धरे जैसो मानन सहरलूाई उपचारमा जोडन एको ह ुरँा र कम 
मानन सहरलू े अवररू ्ध उपचार अनभुव गरकेो ह ुरँा सधुारन एका लन ङ ्कजे र धारण ररहरलू े हरके वर ्ष HIV कसे प्त ््ता लगाउन े 
वन धन मार ्र्त HIV भएका मानन सहरकूो पहन चान गर ्न आवश ्ष्यक भएको सङ ्ख ्ष्यालाई घटाउन े ि। HIV भएर रन कभर भएका 
मानन सहरमूा उपचार सरु ु गरकेा र गर ्र ै िोड ्न े गरकेा र आर ्नो स ्थिन ्तन बार े थिाहा भएका ्तर कहन ल ्ष्य ै पनन उपचार सरु ु नगरकेा 
मानन सहर ू पर ्रिन ्। ष्यी प ्रोजके ्शनहर ू 15 वर ्ष र सोभन ्रा बढी उमरेका वष्यस ्कहरमूा मा्त ्र लाग ू हनु ्िन ्। नमनूा बनावटमा 
अन ््तर ्नन हन ्त अ्तन रन क ््त धारणाहर ू अनरुोध गरमेा सम ्बन ्धन ्त रन पोर ्टमा उपलब ्ध गराइन े ि।
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