
हा�ो श�रर र वातावरणमा लाख� साना जीवीत त�व ��छन् । यी �जवीत त�वह�लाई उपकरणको सहायता �वना
हा�ो आँखाले दे�न स�कदैन । �यनलाई हामी सु�मजीव भ�दछ� । य�ता सु�मजीवह� माटो, हावा, पानी र मा�नस
तथा पशुपं��को श�ररमा ब�छन् । ज�तै भाईरस, �या�टे�रया, परजीवी र ढुसीलाई हामी सु�मजीव भ�दछ� । क�तपय
सु�मजीवह� श�ररका ला�ग अप�रहाय� ��छन् भने क�तपयले �बरामी बनाउँछन् । यद� य�ता सु�मजीवले मा�नस वा
पशुपं��लाई सं��मत बनाए भने उपचार गनु�पन� ��छ । उपचारका ला�ग सं�मण गराउने सु�मजी�व�� औषधीको
�योग गनु�पन� ��छ । ज�तै �नमो�नया सं�मण गराउने �या�टे�रया�व�� ए��टवायो�टक, एचआइभी सं��मत गराउने
भाइरस�ब�� ए��टभाइरल, मले�रयाको सं�मण गराउने परजीवी�व�� ए��ट�यारासाइट र दाद उ�प� गराउने
फंगी�व�� ए��टफंगल औषधी�ारा उपचार ग�र�छ । य�ता औषधी नै ��तजैवीक (antimicrobial) औषधी �न् ।
तर य�ता ��तजै�वक औषधीको �योग उ�चत ढंगले भएन भने श�ररका सु�मजीवले औषधीको ��तरोध गछ�न् जसले
गदा� हामीले �योग गन� औषधीले काम गन� छाड्छन् । अथा�त्, सु�मजीव ब�लयो भइ औषधीको ��तरोध गछ�न् । य�तो
अव�ालाई ��तजै�वक ��तरोध (Anti-Microbial Resistance) भ�न�छ । ��तजै�वक ��तरोध
�व��ापी�पमा चुनौतीको �पमा देखा परेको छ �कन�क यसले �वा�य, खा� सुर�ा र आ�थ�क सामा�जक �वकास
आद�मा नकारा�मक �भाव पाद�छ । जनरल मे�डकल जन�ल �यानसेटमा �का�शत एक अनुस�ानमा ��तजै�वक
��तरोधका कारण सन् २०१९ मा �व�भर १२ लाख मा�नसको मृ�यु भएको �नस�ने अनुमान ग�रएको छ । यसलाई
�नय��ण गन� कुनै ठोस कदम चा�लएन भने सन् २०५० स�ममा ��तजै�वक ��तरोधका कारण वा�ष�क�पमा १
करोडको मा�नसको मृ�यु �न स�ने ��ेपणसमेत ग�रएको छ । 

��तजै�वक ��तरोध (Anti-Microbial Resistance) भनेको के हो?
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��तजै�वक औषधी (ए��टमाइ�ो�बयल)
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��तजै�वक ��तरोध मानव �वा�यसँग मा� स�ब��त छैन । यो पशु�वा�य, कृ�ष र वातावरणसँग प�न स�ब��त छ । ��तरोधी
सू�मजीव जी�वत �नाले �यनीह� एक मा�नसबाट अक� मा�नस, एक जनावरबाट अक� जनावर र मा�नसमा सन� स�छन् ।
पशुप�ी र वातावरणको अ�तर��याबाट �यनीह� चलायमान भई �ापक �पमा सङ्�मण फैलाउन स�छन् र अ�ततः �यनले
��तजै�वक ��तरोध �व�तार ग�ररहेका ��छन् । ज�तै, पशुपं��मा ए��टबायो�ट�स ज�ता ए�ट�माइ�ो�बयलह�को �योग भयो
भने पशुप�छ�मा औष�धको �भाव वा अवशेष पशुपं��को श�ररमा केही अव�धस�म र�हरहन स�छ । य�तो बेला ती पशुज�य
उ�पादन ज�तै �ध, अ�डा र मासुको हामीले �योग गय� भने ती औष�धको अवशेषह� हा�ो श�ररमा जान स�छन् । �यसप�छ
हा�ो शरीरमा भएका सू�म जीवह� ती ��तजै�वक औष�धह�को स�क� मा आँउछन् र �यनीह�ले औष�धको �भावबाट
ब�नका ला�ग आफूमा प�रवत�न �याउन स�छन् । साथै पशुपं�ी फाम�मा सरसफाइको कमी भयो भने प�न �व�भ� मा�यमबाट
��तरो�ध सु�मजीवह� मानव श�ररमा �वेश गन� स�छन् । यसरी ��तरोधी जीवाणुह� खा�पदाथ�माफ� त् वा पशुप�छ�सँगको
��य� वा अ��य� संसग�माफ� त् मा�नसमा सन� स�छन्। �यसैगरी, औष�धको �योग भइरहेको मा�नस वा पशुप�ीको �दसा
�पसाब र अ�य फोहर सही त�रकाले �व�ापन नगदा� माटो वा पानीमा �म�सन स�छ। यसरी ��तजै�वक औष�धले खोलानाला,
नद� या माटोमा भएका सू�मजीवमा प�रवत�न �याई ��तजै�वक ��तरोधी बनाउन स�छ । �यही खोलानाला र नद�बाट �ा�त �ने
पानी वा �यही माटोमा उ��जएको खानेकुरा उपभोग गना�ले मा�नस या पशुप�ीह�मा ��तरोधी सू�म जीव स�क� मा आउन
स�छन् । �तनै ��तरोधी सू�मजीवह�ले मा�नस या पशुपँ�ीह�मा ग�ीर रोग लगाइ�दन स�छन्। गाई, भ�सी, सँुगुर र
कुखुराह�मा उ�पादन बृ��का ला�ग र रोगह�को रोकथामका ला�ग ए��टबायो�ट�सको अनु�चत �योग गन� ग�रएको �व�भ�
अ�ययनह�ले देखाएका छन् । उ�पादनमा बृ�� गन� वा रोग रोकथामका ला�ग तो�कएकोभ�दा कम मा�ामा �दइने औष�धले
सु�मजीवमा ��तरोध �मता �वकास गन� र यसको असर मा�नसमा पन� �व� �वा�य संगठनले ��याएको छ । 

��तजै�वक ��तरोध (Anti-Microbial Resistance) को च�
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ए��टमाइ�ो�बयलको ��पयोग र अ�य�धक �योग नै ��तजैवीक ��तरोधको मु�य कारक मा�नएको छ । सफा पानी
र सरसफाइको अभाव र सं�मण रोकथाम तथा �नय��णको कमीले सू�मजीवह� फै�लरहेका ��छन् । यीम�ये
क�तपय सु�मजीवह� ��तजै�वक ��तरो�ध प�न ��छन् । ��तजै�वक औषधीको �योग मा�नसमा मा� नभइ कृ�ष
�े� ज�तै पशुपं��, र बा�लनालीमा प�न ग�र�छ । �यसैले ��तजै�वक सु�मजीवह� वातावरणबाट प�न फैलन स�छन्
। यसरी ��तजैवीक ��तरोधी सु�मजीवह� मा�नस, जनावर, खाना, बोट�ब�वा, पानी, माटो र हावा जताततै
अ��त�वमा �न स�छन् । �तनीह� एक ���बाट अक� ���मा वा मा�नसह� र जनावरह� बीचमा फै�लन
स�छन् । मु�य ग�र आम मा�नसमा सचेतनाको कमी, �वा�य �श�ाको अभाव, खोप तथा �वा�य सेवामा �व�मान
असमान प�ँच र �भावकारी नी�तको अभावले ��तजैवीक ��तरोध फैलनमा म�त गरेको छ । 

��तजै�वक ��तरोध (Anti-Microbial Resistance) �कन ब�ढरहेको छ? 

��तजै�वक ��तरोध (Anti-Microbial Resistance) भएमा के ��छ? 

�व� �वा�य संगठनका अनुसार �व�भरका सबै औष�धह�म�ये आधाभ�दा बढ� अनुपय� ढंगले �सफा�रस र �ब�� �वतरण
ग�र�छ । �वशेषग�र ��तजैवीक औष�धको अनुपयु� �योगलेले गदा� सु�मजीव ब�लयो भई औष�धले काम नगदा� एकप�छ अक�
कडा औष�ध सेवन गनु�पन� ��छ । रोग �नको �न लामो समय ला�ने र ज�टल �बरामी �ँदा अ�तालमा लामो समयस�म ब�नुपन�
�ँदा शा�र�रक र मान�सक तनावका साथै �बरामीको उपचार �नकै ख�च�लो �नपु�छ । यसले गदा� हा�ो आ�थ�क भार प�न बढ्न
पु�छ । नयाँ ��तजै�वक औष�धह�को आ�ब�कार �न समय ला�दछ । ज�तो �क सन् १९८७ प�छ नयाँ र �भावकारी
ए��टबायो�टक औष�ध आ�ब�कार भएको छैन । यसरी ��तजैवीक ��तरोध बढ्नु तर नयाँ औष�धको आ�ब�कार न�नुले
�व��ापी�पमा जन�वा�यमा ग�ीर चुनौती �सज�ना भएको छ । 



�भावकारी संचार, �श�ा र ��श�ण माफ� त ए��टमाइ�ो�बयल ��तरोधबारे सचेतना र बुझाईमा सुधार �याउने 
�नगरानी र अनुस�ानमाफ� त् �ान र �माणको आधारलाई ब�लयो बनाउने 
�भावकारी सरसफाइ र सं�मण रोकथामका उपायह� माफ� त सं�मणलाई कम गन� 
मानव र पशुमा ए��टमाइ�ो�बयल औष�धह�को �योगलाई सुधार गन�
सबै देशको आव�यकतालाई �यानमा राखी �दगो लगानीको पहल गन� र नयाँ औष�ध, �नदान उपकरण, खोप र
अ�य काय��ममा लगानी बढाउने ।

ए��टमाइ�ो�बयलको ��पयोगका कारण �व��ापी जन�वा�यमा देखा परेको चुनौतीलाइ संबोधन गन� �व�भ�
अ�तरा���य �यासह�को थालनी भएका छन् । यसै �ममा सन् २०११ मा भारतको जयपुरमा भएको
द��णपूव� ए�शयाली देशह�को म��ी�तरीय बैठकले ��तजै�वक ��तरोधलाई �व��ापी जन�वा�यको �मुख
चुनौतीको �पमा छलफल गय� । साथै, यो सम�यालाइ स�बोधन गन� वृहत र ए�ककृत काय� गन� �वषयमा
��तब�तासमेत जनायो । यसै बैठकले ��तजैवीक ��तरोधलाई संबोधन गन� ब�प�ीय स�ालको अव�यकता
र हरेक देशमा रा��य नी�त �नमा�णको अप�रहाय�तामा जोड �दयो । �यसैगरी सन् २०१५ मा �व� �वा�य सभाले
ए��टमाइ�ो�बयल ��तरोधस�ब�ी �व��ापी काय� योजना अपनायो । यस काय� योजनाले पाँचवटा उ�े�यह�
�लएको छ । 

यही �व��ापी काय�योजनाअनु�प �व�का �व�भ� रा�ह�ले ��तजैवीक ��तरोधको रोकथामका ला�ग रा��य
काय�योजना बनाउने ��तब�तासमेत �� गरेका छन् । नेपालले प�न यसै ��तब�ताअनुसार रा��य
काय�योजनामा बनाएको छ । 

��तजै�वक ��तरोधबारे अ�तरा���य चासो 

��तजै�वक ��तरोधको सम�या ब��े�ीय सम�या हो । अथा�त, यो सम�या मानव �वा�य, पशुपं��, कृ�ष तथा
वातावरणसँगस�ब��त छ । �यसैले ��तजै�वक ��तरोध रो�न �व�भ� �े�को साझा �यास ज�री छ । ��तजै�वक
��तरोधको �नय��ण ए�लाए�लै ग�रने �यासबाट �भावकारी न�ने भएकाले सबै �े�को साझा पहल, साझा नीती र
साझा काय��म आव�यक पछ� , जसलाइ हामी “एक �वा�यको अवधारणा भ�दछ� । महामारी रोगह�को रोकथाम र
�नय��ण गन� जन�वा�य, पशु�वा�य, वन��त र वातावरणीय �वा�यका �नकायह�बाट ए�ककृत �यास गन�
उदे�यले नेपाल सरकारले २०७६ सालमा तयार पारेको एक �वा�य रणनी�त काया��वयन भएमा �यसले धेरै हदस�म
��तजै�वक ��तरोधको रोकथाम गन� सहयोग पु�ने दे�ख�छ । 

��तजै�वक ��तरोध (Anti-Microbial Resistance) रोकथाममा नेपाल सरकारको
�यास
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��तजैवीक ��तरोध मृ�युको कारकः ��तरोधी सू�मजीवह�ले गदा� �ने सं�मणह�ले हालस�म �ा�पत उपचार��त
��त��या जनाउन स�दैनन् । अथा�त् उपचारले सं�मण �ठक गन� नस�ने अव�ा अउँदा रोग लामो समयस�म र�हर�छ ,
उपचार खच� बढ्छ र अ�ततः मृ�युसमेत �न स�दछ । 
��तजैवीक ��तरोधले सं�ामक रोगह�को �नय��णमा बाधा पुर्याउँछ: ��तजैवीक ��तरोधले उपचारको �भावका�रता
कम गन� �ँदा �बरामीह�मा लामो समयस�म सं�मण रह�छ । यसले गदा� उ� सं�मण गन� ��तरोधी सू�मजीवह� अ�मा
फैलाउने जो�खम ��छ ।
��तजैवीक ��तरोधले �वा�य हेरचाहको लागत बढाउँछ: जब सं�मणह� प�हलो तहका औष�धह� (first-line drug)
सँग ��तरोधी ��छन्, महँगो खालका उपचारह� गनु�पन� ��छ । एकातफ�  महंगो उपचार गनु�पन� र अक�तफ�  रोगको अव�ध
प�न लामो �ने �ँदा उपचारलगायत �वा�य हेरचाहमा ला�ने लागतले गदा� प�रवार र समाजमा आ�थ�क बोझ बढ्न पु�छ । 
��तजैवीक ��तरोधले समाजमा �वा�य �े�का उपल�ीलाइ जो�खमा पाछ� : ��तजैवीक ��तरोधले आधु�नक �च�क�साका
उपल��ह�लाई जो�खममा पाछ�। सं�मणको रोकथाम र उपचारको ला�ग �भावकारी ए��टमाइ�ो�बयलको अभावमा
अंग ��यारोपण, �या�सर, केमोथेरापी र ग�ीर खालका श�य��याको सफलतामा चुनौती �सज�ना गछ� । 
��तजैवीक ��तरोधले �वा�य सुर�ालाई चुनौती �द�छ र �ापार तथा अथ�त��लाई नो�सान पुर्याउँछ: �व��ापी �ापार
र या�ाको बृ��ले ��तरोधी सू�मजीवह�लाई मा�नस र खा�ापदाथ�को मा�यमबाट एक देशबाट अक� देश र एक
महा��पबाट अक� महा��पह�मा �त �पमा फै�लन म�त गछ� । 

 �न�न कारणह�ले गदा� ��तजैवीक ��तरोध �व�कै ला�ग ठूलो सम�या बनेको छ । 



ए��टबायो�टक: �या�टे�रयाको बृ��लाई रो�ने वा �यसलाइ मान� औष�ध । ए��टमाइ�ो�बयल औष�ध म�ये
ए��टबायो�टक प�न एक हो । पे�न�स�लन र �स�ो�लो�सा�सन ए��टबायो�टकका उदाहरण �न् ।
ए��टमाइ�ो�बयल: �या�टे�रया, भाइरस, फंगी, पर�जवी लगायतका सू�मजीवह�लाई मान� वा रो�ने
औष�ध । ए��टबायो�टक ए��टमाइ�ो�बयल औष�ध म�ये एक हो । सू�मजीवह� (ए��टबायो�ट�स,
ए��टफंग�स, र ए��टभाइरल ज�ता �व�भ� समूहअ�तग�त पद�छन् । यी �व�� �योग ग�रने औष�ध नै
ए��टमाइ�ो�बयल �न् । 
ए��टमाइ�ो�बयल ��तरोधः औष�धको �भावलाइ रो�ने सु�मजीवको �मता । ए��टमाइ�ो�बयल-��तरोधी
क�टाणुह� सामा�यतया �तनीह�को �व��मा �योग �ने औष�धह�ले माद�नन्, ब� बढ्छन् ।
ए��टमाइ�ो�बयल ��तरोधमा ए��ट�या�टे�रयल, ए��टफंगल र ए��टभाइरल ��तरोध पद�छन् । 
�या�टे�रयाः एकल को�शका भएका सु�मजीवह� जुन हा�ो वरपर र अ�य सु�मजीवभ�दा फरक
संरचनाको साथ ब�छन् । �या�टे�रया उपयोगी �न स�छ तर यसले घाँट�, कान आद�मा सं�मण गराउन र
�नमो�नया ज�ता रोगह� प�न �न��याउन स�छ ।
जीनः ��येक जीवको �वशेषताह� प�रभा�षत गन� डीएनएबाट बनेका आधारभूत एकाइह� । जीनह�ले
जीवको �वशेषता ज�तै मा�नसको आँखाको रंग र �या�टे�रयामा ए��टबायो�टक ��तरोधको
अव�ालाई�नधा�रण गन� सुचना रा�दछ । 
जीनोम: कुनै प�न जीवको जीनको पूण� संरचनालाइ जीनोम भ�न�छ । यसले उ� जीवको �नमा�ण र
�यसलाई कायम रा�नको ला�ग आनुवं�शक �दशा�नद�श गद�छ । 
आइसोलेट्स: �दसा, �पसाब, रगत वा खा�पदाथ�को नमुनाबाट छु�ाइएको �या�टे�रया ।
सु�मजीवः जीवाणुह�, फंगी, परजीवी वा भाइरसह� ज�ता �जवीत त�व जसले सं�मण वा रोग
�न��याउन स�छन्। 
जीव: मानव, जनावर, बोट�ब�वा र सू�मजीवह�स�हत कुनै प�न जी�वत त�व।
��तरोधा�मक जीन: एक वा धेरै औष�धको �भावलाई ��तरोध गन� �मता सू�मजीवह�लाई �दने जीन।
जीन �ाकृ�तक �पमा सु�मजीवमा �न स�छ वा यो अ�य सू�मजीवह�बाट �ाना�तरण �न स�छ।
��तरोध उ�प�रवत�न (�युटेसन): सामा�य आनुवं�शक प�रवत�न जसले सु�मजीवलाई एक वा बढ�
औष�धको �भावलाई ��तरोध गन� �मता �दान गछ�  । 
��तरोध �ोफाइल: अनुस�ानको �ममा दे�खएको ��तरोधको ढाँचाह�को �ववरण। 
नमूना: �योगशाला परी�णको ला�ग संकलन ग�रएको नमूना । अनुस�ानको �ममा य�ता नमूनाह�
रगत, �दसा, वा मानव वा जनावर तथा तीनको खाना वा वातावरणबाट संकलन गन� स�क�छ ।

��तजै�वक ��तरोध (Anti-Microbial Resistance) स�ब�ी श�दावलीह�

�देश सरकार
लु��बनी �देश
�वा�य म��ालय

सन् २०१५ मा ��तजैवीक ��तरोधसँग जु�न �व� �वा�य संगठनले �व��ापी काय�योजना तय गन� ��तव�ता
जनाएसँगै नेपाल सरकारले प�न सन् २०१६ मा ��तजैवीक ��तरोधस�ब�ी रा��य काय�योजना तयार पाय� र २०२१
मा �यसको अ�ाव�धकसमेत गय� । सरकार�ारा अनुमोदनको ���यामा रहेको यो काय�योजनाले ��तजैवीक
��तरोधस�ब�ी सचेना, �नगरानी सं�मण रोकथाम र �नय��ण, सुप�रवे�ण तथा लगानीलगायतका �वषयह�
समेटेको छ । यसअनु�प नेपाल सरकारले ��तजैवीक ��तरोधस�ब�ी �व�भ� काय�ह� प�न स�चालन गद� आएको
छ ।


