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१. पषृ्ठभूमम 

नेपालको  सवंवधानप्रदत्त नागरिकको  स्वास््य सम्बन्द्धी मौमलक हक ि  आधािभूि िथा आकजस्मक 
स्वास््य सेवा प्राप्ि गने नागरिकको  अचधकाि  सुतनजचिि गनन, स्वास््य सेवामा सवनव्यापी पहँुि ि  
सामाजजक समावेमििा सुतनजचिि गनन, स्वास््य सेवाको  क्षेत्रमा नागरिक ि  सेवाग्राहीको  सिक्ि 
सहभाचगिाका लाचग सबल वािाविण बनाउन, स्वास््य क्षेत्रको  सुिासन ि  जवाफदेटहिा प्रणाली सुदृढ 
िुल्याउन, स्वास््य क्षेत्रमा बहुसिोकािमा आधारिि सामाजजक जवाफदेटहिा प्रवधनन गननका लाचग संघ, 

प्रदेि ि  स्थानीय िहको  भूममका ि  जजम्मेवािी स्पष्ि गनन िथा स्वास््य क्षेत्रमा सामाजजक 
जवाफदेटहिा सम्बन्द्धी संस्थागि ि प्राववचधक क्षमिा सबै  िहमा अमभवदृ्दी गननका लागी नेपाल सिकाि, 
स्वास््य िथा जनसंख्या मन्द्त्रालयबाि  जािी भएको “स्वास््य क्षते्रको  लाचग सामाजजक जवाफदेटहिा 
संघीय मागनदिनन, २०७७” को उद्देचय अनुसाि बैजनाथ गाउँपालीकाले उक्ि मागनदिननलार्न आत्मसाि 
गदै सो मागनदिनन अनुसाि सामाजजक परिक्षण गननका लाचग मलएको तनणनय अनुसाि यस आचथनक बर्नका 
लाचग छनौि गरियका स्वास््य संस्थाहरू (टिटिटहिीया स्वास््य िौकी, बनकिवा प्राथममक स्वास््य 
केन्द्र ि चिसापानी स्वास््य िौकी को सामाजजक परिक्षण गरिएको छ । 
सामाजजक परिक्षण का लागी बैजनाथ गाउँपालीका सुिासन सममिी िथा स्वास््य िािाको अनुिोधमा 
स्वास््यका लाचग सक्षम प्रणाली (SSBH) को प्राववचधक िथा आचथनक सहयोग िहनुका साथै सामाजजक 
परिक्षकको रूपमा भिििाज देवकोिाको सहजीकिण िहेको चथयो ।  

यस सामाजजक परिक्षणमा स्वास््यका लाचग सक्षम प्रणाली (SSBH) का िकन  मल्लल ेफफल्डमा उपजस्थि 
िटह सहयोग गनुन भएको चथयो । 

२. सामाजजक पिीक्षण गनुनको मुख्य उद्देचय 

२=1 स्वास््य क्षते्रवाि प्रदान गरिने ववमभन्द्न सेवाहरू ि स्वास््य सम्वजन्द्ध सामुदातयक 
फियाकलापहरूका बािेमा समुदायलार्न जानकािी गिार्न पािदमिनिा कायम गने । 

२=2 आमनागरिक (मटहला, अतिववपन्द्न, वपछडडएका एवम ्बजन्द्िि समुदाय समेि) को प्रत्यक्ष ि 
सिीय सहभाचगिाका आधािमा स्वास््य सेवा प्रति उनीहरूको अचधकाि, जजम्मेवािी ि अपनत्वको 
भावना ववकास गने । 

२=3 स्थातनय िहका स्वास््य सेवा प्रदायक तनकायहरूलार्न आमनागरिक ववर्ेि गिी मटहला, 
अतिववपन्द्न, जोखिममा िहेका, वपछडडएका, बजन्द्िि एवम ्दगुनम क्षेत्रमा बसोवास गने समुदाय 
प्रति जवाफदेही बनार्न स्वास््य सेवामा अपेक्षक्षि उपलजधधहरू हामसल गने कायनमा योगदान 
पुयानउने । 

२=4 आमनागरिक ि स्वास््य संस्था बीि िलु्ला रूपमा सही सूिना आदान प्रदान, छलफल ि 
तनयममि संवाद गने परिपािीको ववकास गने । 

२=5 सामाजजक परिक्षणका माध्यमवाि स्वास््य सम्वन्द्धी परियोजना ि कायनिमको कायानन्द्वयन ि 
स्वास््य सेवाप्रवाहमा तनिन्द्िि सुधािका लाचग मागनप्रिस्ि गने । 

 



३. सामाजजक परिक्षण अवचध 
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४. सामाजजक परिक्षणमा अवलम्वन गरिएका ववचध िथा प्रकृया 
सामाजजक परिक्षणमा अवलम्वन गरिएका प्रकृयाहरू तनम्न अनुसाि िहेका छन ्। 

४=1 स्थातनय िहको सुिासन सममिी द्वािा सामाजजक परिक्षण गने योजना ियािी िथा पटहलो 
ििणका लाचग स्वास््य संस्थाको छनौि । 

४=2 सामाजजक परिक्षकको छनौि िथा तनयुक्िी । 
४=3 स्वास््य संस्था संिालन िथा धयवस्थापन सममिीलार्न सामाजजक परिक्षण वािे जानकािी िथा 

स्वास््य संस्थाको सामाजजक परिक्षणका लागी समय तनधानिण । 

४=4 बबमभन्द्न ववधी िथा माध्यम वाि स्वास््य सेवा सम्वन्द्धी सूिना संकलन ि बबचलेर्ण । 
४=5 सामाजजक परिक्षणको नतिजा सावनजतनफककिण गननका लाचग आयोजनाहुने आमभेलाको सूिना  

प्रवाह  

४=6 आम भेलाको आयोजना गिी स्वास््य संस्थाले टदर्निहेका सेवाहरू का साथै  सूिना बबचलेर्णबाि 
प्राप्ि नतिजाको प्रस्िुिीकिण । 

४=7 सामाजजक परिक्षणका िममा आएका सवालहरू िथा आमभेलामा उठेका सवालहरूमा सिोवािवाला 
जजम्मेवाि तनकायहरूको सवालको सम्वोधनका लाचग प्रतिबद्धिा  िथा कायनयोजना तनमानण । 

४=8 प्रतिवेदन ियािी िथा सम्वजन्द्धि स्वास््य संस्था िथा स्थातनय िह लार्न हस्िान्द्ििण । 

 

५. स्वास््य संस्थाहरूको सामाजीक परिक्षण 

बैजनाथ गाउँपालीका िुसािन सममिीको तनणनय बमोजीम स्थास््य िािा संगको पिामिन ि सम्वन्द्धीि 
स्वास््य संस्थाका प्रमुि ि स्वास््य संस्था संिालन िथा धयवस्थापन सममिी संग समन्द्वय गरि तिन 

विा स्वास््य संस्थाहरू (टिटिटहिीया स्वास््य िौकी, बनकिवा प्राथममक स्वास््य केन्द्र ि चिसापानी 
स्वास््य िौकी) को सामाजजक परिक्षण सम्मन्द्न गरिएको छ । सम्पन्द्न गरिएका स्वास््य संस्थाहरूको 
सामाजजक परिक्षण प्रतिवेदन टिटिटहिीया स्वास््य िौकीको अनुसूिी १, बनकिवा प्राथममक स्वास््य 
केन्द्रको अनुसूिी २ ि चिसापानी स्वास््य िौकीको अनुसूिी ३ मा िहेकोछ । 
संतघयिाको कायानन्द्वयनका िममा पालीका संग आएको अचधकाि ि जजम्मेवािीलार्न प्रभावकािी बनाउन 
पालीकामा िहेका स्वास््य िािाहरूको प्राववचधकका साथसाथै धयवस्थापफकय क्षमिामा समेि उल्लेख्य 
बदृ्दी को आवचयक्िा िड्कीयको महसुस सामाजजक परिक्षणका िममा गरियको छ ।  

 

बैजनाथ गाउँपामलकावाि भर्निहेका तनिन्द्िििा टदर्निहनु पने बबर्यहरू 

• स्वास््य संस्थामा प्रसूिी सेवा संिालनका लाचग किािमा थप गरिएका स्वास्थकमीहरूको 
तनिन्द्िििा । 



• स्थास््य संस्थाको धयवस्थापनका लाचग टदर्नने अनुदान तनिन्द्िििा टददै थप गनुन पने । 

• तनिूल्क ववििणा गरिने और्धीहरूको धयवस्थापन ि उपलधधिा । 
• स्वास््य संस्थामा प्रसुिी गिाउन प्रोत्साहन गनन का लाचग प्रदान गरिने यािायाि ििनको 

तनिन्द्िििा । 
बैजनाथ गाउँपामलकावाि संवोधन गरिनुपने गिी उठान भएका सवालहरू 

• और्धी ववििणको अमभलेिको धयवस्था सबै स्वास््य संस्थाहरूमा धयवजस्थि गनन आवचयक 
धयवस्था ममलाउने । 

• और्धीहरूको प्रयोग ि तनिूल्क प्राप्ि हुने और्धीको सदपुयोगका लाचग नागरिक सिेिना । 

• बैजनाथ गाउँपालीका स्थास््य संस्थावाि तनयममि अनुगमन ि अनुमिक्षण हुनुपयो भन्द्ने स्वास््य 
कमी ि धयवस्थापन सममिीको माग िहेको छ । 

• स्वास््य संस्थाले प्रदान गने सेवाहरू ि सेवाको गुणस्िि का वािेका नागिीकहरूलार्न जानकािी िथा  
सूिना प्रवाहमा जोड टदने । 

• गभनविी मटहलाहरूलार्न आर्निन िक्की का साथै क्याजल्सयम समेि प्रयोगका लागी मसफारिस 
गरिने गिेको मा आर्निन तनिूल्क पार्नयको िि क्याजल्सयम वाटहिवाि फकन्द्नु पने भएकाले 
क्यालमसयम समेि तनिुल्क हुनुपने माग मटहला सेवाग्राहीको िहेको छ । 

• गभनविी जांि प्रोत्साहन िकम माि ृमििु स्वास््य सेवा काडन देिाउदा समेि कोहलपुि मेडडकल 
कलेजको अस्िपाल वाि नपाएको सेवाग्राहीको गुनासो संवोधनका लाचग समन्द्वय गनुनपने । 

• पालीकावाि किािमा तनयुक्ि भएका लगायि स्वास््यकमीहरूको िलवको मामसक रूपमा तनयममि 
भुक्िानी नभएको । 

 
 

सामाजजक परिक्षणले उठाएका मुद्दाका बािेमा जजम्मेवाि तनकायको प्रतिफिया िथा प्रतिबद्धिा 

सामाजजक परिक्षणवाि पटहिान भएका िथा आमभेलामा उठेका सवालहरूमा सम्वजन्द्धि 
सिोकािवालाहरूले जजम्मेवािीका साथ आआफ्नो प्रतिवध्दिा धयक्ि गिेका चथए । भेलामा स्वास््य 
िािा प्रमुिले स्वास््य संस्थाले प्रदान गदै आर्निहेका सेवाहरू ि स्वास््य संस्थाको अवस्थाका वािेका 
सामाजजक परिक्षणले एनाको रूपमा प्रस्ि भएको बबिाि िाख्दै सुझाव पेटिका धयवजस्थि गने, िोपकेन्द्र, 
गाउँघि जक्लतनकको तनयममि अनुगमनको धयवस्था गने, स्वास््य संस्थाको तनयममि अनुगमनको 
धयवस्था पालीकावाि गने, तनिुल्क ववििण गरिने और्धीहरूको आपूिीको धयवस्था ममलाउने, स्वास््य 
संस्थाहरूको लिेा परिक्षण तनयममि गने लगायि सामाजजक परिक्षणले उठायका सावालहरू संवोधन 
गरिने प्रतिवध्दिा धयक्ि गनुन भएको चथयो िुसािन सममिीका संयोजकले स्वास््य संस्थाको 
जवाफदेटहिा ि पािदमिनिा बढाउनकाका लाचग ि िुसािन अमभबदृ्दीका लागी सामाजजक परिक्षण जस्िा 
कृयाकलापहरू तनयममि गनुन पने धािणा िाख्नु भएको चथयो । आमभेला कायनिममा बैजनाथ 
गाउँपालीकाका तनममत्त प्रिासफकय अचधकृिले सामाजजक परिक्षणले उठायका ववर्यहरूको संवोधनकालागी 



पालीका प्रतिबद्द िहेको जनाउदै टहजो भन्द्दा आज िाम्रो परिवनन भएको ि अझ रिु गतिमा परिविनन 
गननका लाचग सबैले आआफ्नो भूममका ि जजम्मेवािीमा सिेि भएि काम गनुनपने धािणा िाख्नु भएको 
चथयो । वांके जजल्ला स्वास््य कायानलयका प्रमुि चधिजंग िाहले अटहले सामाजजक परिक्षण अपरिहायन 
भएको ि सबै स्वास््य संस्थाहरूमा गनुनपने धािणा िाख्नु भएको चथयो । कायनिमको अन्द्िमा आमभेलाको 
अध्यक्षिा गनुन भएका नन्द्दिाम केसीले यस प्रकृयाले हामम सबैका आिा िलेुका छन ् देखियका 
कमजोिीहरू सबै िहवाि सुधाि हुने ि आगामी टदनमा स्वास््य क्षते्रमा लगानी बढाउदै मूल धािमा 
ल्याउन, साथै सामाजजक परिक्षणले उठायका सवालहरूको संवोधनका लागी  प्रतिवद्दिा धयक्ि गनुन 
भएको चथयो । 

 

अनुसूिीहरू 

१. टिटिटहिीया स्वास््य िौकीको सामाजीक परिक्षण प्रिीवेदन    अनुसूिी १ 

२. बनकिवा प्राथममक स्वास््य केन्द्रको सामाजीक परिक्षण प्रिीवेदन   अनुसूिी २ 

३. चिसापानी स्वास््य िौकीको सामाजीक परिक्षण प्रिीवदेन    अनुसूिी ३ 
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1 पषृ्ठभूम िः 
नेपालको  सांवविानप्रदत्त नागररकको  स्वास््य सम्बन्िी  ौमलक िक र  आिारभूत तथा आकजस् क 
स्वास््य सेवा प्राप्त गने नागररकको  अधिकार  सुतनजश्चत गन,ु स्वास््य सेवा ा सववु्यापी पिँुच र  
सा ाजजक स ावेमिता सुतनजश्चत गन,ु स्वास््य सेवाको  िते्र ा नागररक र  सेवाग्रािीको  सिक्त 
सिभाधगताका लाधग सबल वातावरण बनाउन, स्वास््य िते्रको  सुिासन र  जवाफदेटिता प्रणाली सुदृढ 
तुल्याउन, स्वास््य िते्र ा बिुसरोकार ा आिाररत सा ाजजक जवाफदेटिता प्रविनु गनकुा लाधग सांघ, प्रदेि 
र  स्थानीय तिको  भूम का र  जजम् ेवारी स्पष्ि गन ुतथा स्वास््य िेत्र ा सा ाजजक जवाफदेटिता 
सम्बन्िी सांस्थागत र प्राववधिक ि ता सबै  ति ा अमभवदृ्दी गनकुा लागी नेपाल सरकार, स्वास््य तथा 
जनसांख्या  न्त्रालयबाि  जारी भएको “स्वास््य िेत्रको  लाधग सा ाजजक जवाफदेटिता सांघीय  ागदुिनु, 

२०७७” को उद्देश्य अनुसार बैजनाथ गाउँपालीकाले मलएको तनणयु अनुसार यस स्वास््य सांस्थाको सा ाजजक 
पररिण गररएको िो । 
सा ाजजक पररिण का लागी बैजनाथ गाउँपालीका िुिासन सम ती तथा स्वास््य िाखाको अनुरोि ा 
स्वास््यका लाधग सि  प्रणाली (SSBH) को प्राववधिक तथा आधथकु सियोग रिनुका साथ ै सा ाजजक 
पररिकको रूप ा भरतराज देवकोिाको सिजीकरण रिेको धथयो । 
 

2 स्वास््य सांस्थावारे ा सांक्षिप्त जानकारीिः 
बैजनाथ गाउँपालीका वार् ुनां.   ा रिेको यस टिटिटिरीया स्वास््य सांस्थाले आिारभूत स्वास््य सेवािरू 
प्रदान गदै आइुरिेको छ । यस स्वास््य सांस्थाले सुरिीत  ाततृ्व, आ ा सूरिा, तनिूल्क प्रसूती सेवा, 
पोषण, खोप सेवा, पररवार तनयोजन सेवा, अन्य ववववि स्वास््य सेवािरू लगायतका स्वास््य सेवािरू 
रिेका छन ्। 

3 सा ाजजक परीिण गनुकुो  ुख्य उद्देश्य 

3=1 स्वास््य िेत्रवाि प्रदान गररने ववमभन्न सेवािरू र स्वास््य सम्वजन्ि सा ुदातयक क्रियाकलापिरूका 
बारे ा स ुदायलाइु जानकारी गराइु पारदमितुा काय  गने । 

3=2 आ नागररक ( टिला, अततववपन्न, वपछडर्एका एव  ्बजन्चत स ुदाय स ेत) को प्रत्यि र सिीय 
सिभाधगताका आिार ा स्वास््य सेवा प्रतत उनीिरूको अधिकार, जजम् ेवारी र अपनत्वको भावना 
ववकास गने । 

3=3 स्थातनय तिका स्वास््य सेवा प्रदायक तनकायिरूलाइु आ नागररक ववषेि गरी  टिला, अततववपन्न, 
जोखख  ा रिेका, वपछडर्एका, बजन्चत एव  ्दगु ु िेत्र ा बसोवास गने स ुदाय प्रतत जवाफदेिी 
बनाइु स्वास््य सेवा ा अपेक्षित उपलजधििरू िामसल गने काय ुा योगदान पुयाुउने । 

3=4 आ नागररक र स्वास््य सांस्था बीच खलु्ला रूप ा सिी सूचना आदान प्रदान, छलफल र तनयम त 
सांवाद गने पररपािीको ववकास गने । 

3=5 सा ाजजक पररिणका  ाध्य वाि स्वास््य सम्वन्िी पररयोजना र कायिु को कायाुन्वयन र 
स्वास््य सेवाप्रवाि ा तनरन्तर सुिारका लाधग  ागपु्रिस्त गने । 

 

4 सा ाजजक पररिण अवधि 
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5 सा ाजजक पररिण ा अवलम्वन गररएका ववधि तथा प्रकृया 
सा ाजजक पररिण ा अवलम्वन गररएका प्रकृयािरू तनम्न अनुसार रिेका छन ्। 
5=1 स्थातनय तिको सुिासन सम ती द्वारा सा ाजजक पररिण गने योजना तयारी तथा पटिलो चरणका 

लाधग स्वास््य सांस्थाको छनौि । 
5=2 सा ाजजक पररिकको छनौि तथा तनयुक्ती । 
5=3 स्वास््य सांस्था सांचालन तथा धयवस्थापन सम तीलाइु सा ाजजक पररिण वारे जानकारी तथा 

स्वास््य सांस्थाको सा ाजजक पररिणका लागी स य तनिाुरण । 
5=4 बबमभन्न वविी तथा  ाध्य  वाि स्वास््य सेवा सम्वन्िी सूचना सांकलन र बबश्लेषण । 
5=5 सा ाजजक पररिणको नततजा सावजुतनक्रककरण गनकुा लाधग आयोजनािुने आ भेलाको सूचना  प्रवाि  

5=6 आ  भेलाको आयोजना गरी स्वास््य सांस्थाले टदइुरिेका सेवािरू का साथ ै सूचना बबश्लेषणबाि 
प्राप्त नततजाको प्रस्तुतीकरण । 

5=7 सा ाजजक पररिणका ि  ा आएका सवालिरू तथा आ भेला ा उठेका सवालिरू ा सरोवारवाला 
जजम् ेवार तनकायिरूको सवालको सम्वोिनका लाधग प्रततबद्िता  तथा काययुोजना तन ाुण । 

5=8 प्रततवेदन तयारी तथा सम्वजन्ित स्वास््य सांस्था तथा स्थातनय ति लाइु िस्तान्तरण । 
 

6  सा ाजजक पररिण ा अपनाइएका ववधििरू 

6=1 स्वास््य सांस्थाको अवलोकन 

6=2 स्वास््य सांस्थावाि सूचनािरू सांकलन 

6=3 तनिूल्क प्रसूततसेवा मलएका आ ािरूसांग भेि 

6=4 स्वास््यक ीिरू सांग अन्तरक्रिया 
6=5 स्वास््य सांस्था सन्चालन तथा धयवस्थापन सम ततसांग अन्तरक्रिया 
6=6 टिटिटिरीया स्थास््य सांस्थावाि सेवा प्राप्त गरेर फकुदाको अनुभव सङ्कलन 

6=7 स्वास््य सांस्थाको सेवा िेत्र ा रिेका सेवाग्रािी सांग ववषयकेजन्ित स ुि छलफल 

 

7 सम्पन्न गररएका  ुख्य  ुख्य क्रियाकलापिरू 

7=1 स्वास््य सांस्थाको अवलोकनिः स्वास््य सांस्थाले नागररक वर्ापत्र उधचत स्थान ा राखेको छ वा छैन 
र आ नागररकले सो को उपयोग कसरी सिज रुप ा गरररिे का छन,् आ ा सुरिा कायिु  अन्तगतु 
तनिःिुल्क प्रसूतत सेवा, प्रसूतत प्रोत्सािन रक , गभवुती जाँचवापत प्राप्त िुने  प्रोत्सािन रक , तनिःिुल्क 
औषधि ववतरण र तनिःिुल्क स्वास््य सेवाका जानकारीिरू बोर् ुवा सूचना पािी ा िाँमसएका छन ्क्रक 
छैनन,् सूचनािरू प्रवािगने बोर् ुर  सूचनापािी व्यवजस्थत रूप ा राखखएको छ, छैन, स्वास््य सांस्था ा 
तनिःिुल्क प्रसूतत सेवा मलने र त्यसवापत ्प्रोत्सािन रक  प्राप्त गने  टिलािरूको  ना ावली तनयम त 
रूप ा स्वास््य सांस्थाको  सूचना पािी ा िाँस्नुपने अतनवाय ुव्यवस्था अनुसार  त्यस्तो  काय ुभए 
नभएको, स्वास््य सांस्थामभत्र र  बाटिर  सरसफाइको  अवस्था, फोिोर  व्यवस्थापन तथा स्वास््य 
सांस्थाको  सुरिाको  प्रबन्िजस्ता ववषयिरू, भवनको  भौततक अवस्था, आवश्यक कोठािरूको 
उपलधिता, िौचालय ( टिला र पुरुष), ववजुली वा वैकजल्पक उजाुको व्यवस्था, िारा एव  ् वपउने  
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पानीको व्यवस्था, कम्पाउण्र् वाल, आटद जस्ता बबषयिरु ा स्वास््य सांस्थाको अवलोकन गरी सूचना 
सांकलन गररयको धथयो । 

7=2 तनिूल्क प्रसूतत सेवामलने आ ािरूको बबवरणिः आ ा कायिु  अन्तगतु गत आधथकु बष ुा यस 
स्वास््य सांस्था वाि तनिःिुल्क प्रसूतत सेवा र  प्रसूतत प्रोत्सािन रक  मलने  आ ािरूको  वववरण  
सम्वन्िी जानकारी जातजाती, तथा प्रसूती सेवा मलने र चार पिक गभवुली जाच गराउने  टिलािरू 
को आिार ा स्वास््य सांस्था रिेको अमभलेखवाि सूचना मलइुयको धथयो । 

7=3 तनिूल्क प्रसूतत सेवामलने आ ािरू सांग भेििः यस स्वास््य चौकी ा तनिःिुल्क प्रसूतत सेवा प्राप्त गरी 
प्रोत्सािन रक  प्राप्त गने आ ािरूको ना , ठेगाना, उ रे, सूत्केरी भएको म ती, प्रसूती प्रोत्सािन रक  
प्राप्त गरेको म ती, चारपिक गभवुतत जाांच गरायको नगरायको जस्ता बबषयिरु रिेको सूची तयार 
गरी त्यसबाि  ४ जना आ ाको छनौि उनटिरु सांग भेि गरी चार पिक गभवुती जाँच गराएको  वा 
नगराएको , सो  जाँच उधचत स य ा गररएको छ, छैन, जाँच गराएको  भए स्वास््य सांस्था ा सुत्केरी 
भएपतछ पाउनुपने प्रोत्सािन रक  पाए नपाएको, स्वास््य सांस्था ा सुत्केरी िँुदा पैसा खच ुभए 
नभएको, स्वास््य सांस्था ा उनले  पाएको  सेवा र  व्यविार  कस्तो  रिेको  धथयो , आटद बबषयिरु ा 
छलफल गरी सूचना सांकलन गररयको धथयो ।  

7=4 औषधि दाखखला र िून्य  ौज्दातको वववरणिः स्वास््य सांस्थाबाि तनिःिुल्क प्रदान गनकुा लाधग 
नेपाल सरकारले  व्यवस्था गरेका औषधििरू तथा स्थानीय तिबाि व्यवस्था गररएका औषधििरू 
बषभुरर नै स्वास््य सांस्था ा तनरन्तर उपलधि रटिरिनु पदुछ । यस व्यवस्था अनुसार औषधिको 
उपलधिता थािा पाउनका लाधग औषधि दाखखला र ववतरणको  वववरण तथा  ौज्दातको वववरण 
सङ्कलन गरीयको धथयो । एजन्िबायोटिक लगायत अन्य अत्यावश्यक औषधििरू बषभुरर  कतत 
पिक दाखखला भयो  र  कुन कुन बेला ती औषधिको   ौज्दात िून्य रह्यो  भन्ने  जानकारी 
स्वास््य सांस्थाको भण्र्ार  ा िुने रजजस्िर बाि मलईयको धथयो ।  

7=5 स्वास््य सांस्थाको आम्दानी खचकुो बबवरणिः स्वास््य सांस्थाले तनिःिुल्क प्रसूतत सेवा वापत प्राप्त 
गने रक  लगायत स्वास््य सांस्था ा भएका अन्य आम्दानी र त्यसको खचकुो वववरण राख ेनराखकेो 
तथा तनयम त आवधिक रूप ा लेखा पररिण गराए नगराएको जस्ता सूचना स्वास््य सांस्था वाि 
मलइुएको धथयो ।  

7=6 खोप पररवार तनयोजन र सुरक्षित  ाततृ्व कायिु वाि लाभाजन्वतिरूको वववरणिः खोप, पररवार 
तनयोजन र सुरक्षित  ातत्व कायिु बाि लाभाजन्वतिरूको लक्ष्य र प्रगततको वववरण स्वास््यक ीको 
सियोग ा स्वास््य सांस्था ा रिेको अमभलेखवाि मलइुयको धथयो । 

7=7 स्वास््य सांस्थावाि ववववि सेवा मलनेिरूको वववरणिः स्वास््य सांस्था ा अन्य ववववि सेवा मलने को 
सङ्ख्याबाि उक्त सांस्थाको कायबुोझ, लोकवप्रयता, औषधि तथा अन्य स्रोत पररचालनको अवस्था र 
उक्त सेवा  टिला तथा पुरुषले के कतत मलए भन्ने  बारे  ा थािा पाउन ववववि स्वास््य सेवा मलने 
व्यजक्तिरूको वववरण स्वास््य सांस्थाको अमभलखे वाि सांकलन गररयको धथयो । 

7=8 स्वास््यकम िुरूसांगको अन्तरक्रियािः स्वास््य सांथाको  व्यवस्थापकीय पि, सेवाको  गुणस्तर तथा 
पिुच ा अमभवदृ्धिका लाधग गररएका प्रयासिरूको जानकारी सङ्कलन गनकुा लाधग 
स्वास््यक ीिरूसँग अन्तरक्रिया गरीयको धथयो । अन्तरक्रिया ा स्वास््य सांस्था ा सेवाग्रािीले  
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चािे ा गुनासोिरू राख्न पाउने के व्यवस्था छ ? स्वास््य सांस्था व्यवस्थापनका राम्रा पि, सुिार  
गनुपुने पििरु के के छन ्? भन्ने जस्ता बबषयवस्तुिरु स ावेस रिेका धथए ।  

7=9 स्वास््य सांस्था सन्चालन तथा धयवस्थापन सम ततसांगको अन्तरक्रियािः स्थानीय स्तरबाि स्वास््य 
सेवा सुिार का लाधग टदइएको  ित्व र त्यसका उपलजधििरूबारे जानकारी मलन स्वास््य सांस्था 
सांचालन तथा व्यवस्थापन सम ततसँग छलफल गररयको धथयो । स्वास््य सांस्था व्यवस्थापन 
सम ततसँगको  अन्तरक्रिया ा सम तीको तनयम त बठैक, सम तीवाि ववपन्न तथा वजन्चतका लाधग 
गररयका तनणयुिरू र कायानु्वयनको अवस्था, पारदमितुा जवाफदेटिताका लागी सम तीवाि भएका 
का िरू, सेवा ा पिुच अमभबदृ्दी, गुणस्तर सुिारका लागी भएका प्रयास जस्ता बबषयिरू रिेका 
धथय । 

7=10 टिटिटिरीया स्थास््य सांस्थावाि सेवा प्राप्त गरेर फकुदाको अनुभव सङ्कलनिः  स्वास््य सांस्थाल े 
प्रदान गरेका सेवािरू तथा सेवाप्रदायकको  व्यविार लाई सेवाग्रािीले  कुन रूप ा मलएका छन ्भन्ने 
कुराको प्रततक्रिया सेवा प्राप्त गरेर फक्रकिं दै  गदाुको अवस्था ा स्वास््य सांस्थािरूबाि सेवा प्राप्त गरेर 
फकुने बबरा ीिरू ध्ये स्वास््य चौकी ा ४ जना अन्तवाुताु मलईयको धथयो । यसरी अन्तरवाुताका 
लाधग सिभागी छनौि गदुा  मलङ्ग, स्थान लाई ख्याल गररयको धथयो । यस अन्तरवाताु ा 
सेवाग्रािीलाइु सेवामलन लागेको स य, सेवा मलदा पैसा खच ुभए नभयको, स्वास््यक ीको धयविार, 
स्वास््य सांस्था ा भएका आिारभूत धयवस्थािरू लगायतका बबषयिरू रिेका धथय । 

7=11  सेवाग्रािीिरूसांग बबषयकेजन्ित स ुि छलफलिःस्वास््य सांस्था ा पँिुच, स्वास््यक ीको व्यविार, 
स्वास््यक ीिरूको जवाफदेटिता, स्वास््य सांस्थाको पारदमितुा, स्वास््य सेवाको बारे ा चेतना र 
जानकारी,  टिला स्वास््य स्वयम्सेववकाल ेटदयका सेवािरु, स्वास््य सांस्था व्यवस्थापन सम ततको  
बारे ा, स्वास््य सांस्था ा स्वास््यक ीको उपजस्थतत, स्वास््य सांस्थाले प्रदान गने स्वास््य सेवाको 
अवधि लगायत स्वास््य सेवा ा िम क सुिार का लाधग स ुदायवाि सुझाव स ेतका बबषयिरु  ा 
स ुदाय ा लक्षित स ुि छलफल  गररयको धथयो । स ुि छलफल ा  टिला, दमलत स ुदाय लगायत 
वजन्चत ा परेकािरुका सिभागीता लाई प्राथम कता टदईयको धथयो । 

 

7=12  टिला स्वयम्सेववकासँग अन्तवाुताुिः ववषयकेजन्ित छलफल िुने वर्ा ा स्थानीय  टिला 
स्वयम्सेववकािरूसँग सांक्षिप्त कुराकानी गरी उनीिरूको  िारणा सङ्कलन गरतयको धथयो जस ा 
स्वास््य सांस्थाको  बारे ा स्थानीय सवसुािारणिरूको  कस्तो  िारणा छ ? के प्रायिः सबै जना 
स्वास््य सेवा मलन जान्छन ्? स्वास््य सेवा मलन गभवुती  टिला, बालबामलका, अपाङ्गता भएका 
धयजक्त, बदृ्िलगायत सबै  गाउां ले लाई कुनै  बािा अवरोि छन की ? स्वास््य सांस्था ा औषधििरू 
तनिःिुल्क रूप ा पाइन्छ वा बबरा ीले बाटिर बाि क्रकन्नुपछु ? स्वास््य सांस्था ा स्वास््यक ीिरू 
प्रायिः उपजस्थत िुन्छन ्क्रक िुांदैनन ्? स्वास््यक ीको बानी, व्यविार  कस्तो छ ? स्वास््य सांस्थाल े 
प्रदानगने सबै प्रकार का सेवा र सुवविाबारे सबै लाई थािा छ क्रक छैन ? भन्ने जस्ता बबषयिरु यस 
अन्तरवाताु ा रिेका धथए । 

7=13  सूचना बबश्लेषणिः ववमभन्न स्रोतबाि सूचना र त्याङ्क सङ्कलन गने काय ु पूरा भए पश्चात 
सङ्कमलत सूचनािरूको ववश्लेषण गरी आ भेलाका लाधग तनष्कष ुा तनकाल्ने का  गररयको धथयो 
। तनष्कषकुो ववश्वसनीयता सुतनजश्चत गन ुर त्यस ा सबै  सरोकारवालाको अपनत्व काय  गन ु
यस प्रक्रिया ा सके सम्  स्वास््य सांस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम तत र स्वास््यक ीिरूको  
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सांलग्नता गराउने प्रयास गररयको धथयो र ववश्लेषण गरी तनष्कष ुतनकाल्दा तिस्थता र तनश्पिता 
अपनाुइयको धथयो । 

 

8 सा ाजजक पररिणवाि प्राप्त नततजािरू 

8=1 सवल पििरू 

क) स्वास््य सेवा ा पिुच एवां उपयोग 

• प्रसुती सेवा ३६५ टदन २४ सै घण्िा उपलधि रिेको । 
• पूवपु्रसूतत गभवुती जॉच सेवा मलने गभवुती सांख्या जम् ा १४० जना । 
• स्वास््य सांस्था ा प्रसूती सेवा मलने आ ािरूको सांख्या १११ जना  रिेको छ । जस ा 

दलीतिः १३ जना,  िेसी ३ जना, जनजातीिः ४१ जना अन्यिः २४ जना रिेको छ जो 
जनसांख्या अनुसार स ावेसी छ । 

• स्वास््य सांस्था ा भएका सबै प्रसुती दि स्वास््यक ीवाि भएका छन ्। दि स्वास््य 
क ी वाि प्रसूती गराउने सांख्या १११ जना (१००%) रिेको छ । 

• सूत्केरी भएको २४ घण्िा मभत्र जाांच गराउने सांख्या १११ जना । 
• सबै वालवामलकािरूलाइु खोप सेवा पुयाुउनका लाधग घरदैलो  ै पूगी अनुग न गने 

गररयको र स्वास््य स्वयसेववकािरूको  ित्वपूण ुभूम का रिेको छ । 
• खोप ा पिुच बढाउनका लाधग स्वास््य सांस्थाका  साथ ैथप ५ स्थान ा खोप केन्ि 

सांचालन ा रिेको छ । 
• झार्ा पखाला प्रभाववत वालवामलकाको सांख्या ा गत बषकुो तुलना ा उल्लेख्य सुिार 

आएको छ । 
• पररवार तनयोजनका वपल्स, डर्पो, आयुमसर्ी, को सेवा प्रदान भएको । 
• दि ताली  प्राप्त स्वास््यक ीवाि पररवार तनयोजनका सेवािरू प्रदान गने धगरयको 
• खोप केन्ि, गाउँघर जक्लतनक र आ ा स ुिको बैठक तनयम त रिेको छ । 
• स्वास््य सांस्था ा आिारभूत सेवािरू पूण ुतनिूल्क रिेको । 
• स्वास््य सांस्था तनय  ीत रूप ा खुल्ने (१०-४,५ बज)े गरेको छ । 
• सेवाग्रािी ा  टिलाको सांख्या बटढ रिेको छ (सरदर ५९ प्रततित)। 
• वववि सेवा मलने सेवाग्रािी सांख्या सरदर दैतनक २४ जना रिेको छ ।  

ख) स्वास््य सेवाको गुणस्तर 
• स्वास््य सांस्था ा दरवन्दी अनुसार सबै दरवन्दी पदपूती भएको । 
• १ जना स्वास््यक ी पामलकाको वाि करार ा तनयुक्त गररयको । 
• स्वास््यक ीिरू तनयम त उपजस्थती िुने गरेको र तामल , बबदा जादा पालो म लायर जाने 

गरेको, स्वास््य सांस्था जादा सेवाग्रािीको स्वास््यक ी सांग भेििुने । 
• स्वास््य क ीको  धयविार म जामसलो, लैङ्गीक, जाततय भेदभाव रटित धयविार रिेको । 
• अिोक्लेभवाि औजारिरू तन लुीकरण गने गरेको । 
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• स्वास््य सांस्था ा प्रसुती सेवा प्रदान गने लगायतका स्थानिरू डर्सइ्न्फेजक्िभ (भाइुरेक्स) 
रसायनको प्रयोग  गने गरेको । 

• स्वास््य सांस्थाको सरसफाइुको अवस्था राम्रो रिेको छ । 
• सेवाग्राटििरूलाइु वपउने पानीका लागी क्रफल्िरको धयवस्था भएको । 
• प्लासेन्िा वपि भएको । 
• स्वास््य सांस्था  पखाुलको राम्रो धयवस्था रिेको छ । 
• स्वास््य जन्य फोिर धयवस्थापन गन ुफोिर वधगकुरण गरर बबसजनु गने र प्लाजष्िक 

जन्य फोिर सांकलन गरर राखखयको छ । 
• स्वास््य सांस्थाको पुवािाुर पिुच योग्य (अपाङ्गता, जेष्ठ नागरीक, गभवुती, असक्त) 

भएको  

• सेवाग्रािीलाइु गोप्य स्थान ा जाच्ने तथा परा ि ुटदने धयवस्था भएको । 
•  टिला स्वास््यक ीको धयवस्था भएको । 
• स्वास््य सांस्था ा असक्त ववरा ी आउदा चािीने जह्वलधचयर, स्रेचर भएको । 
• सुत्करी िुनका लागी यस स्वास््य सांस्था ा आउदा रू५०० यातायात खच ुउपलधि गराउने 

धयवस्था गररएको । साथै यस स्वास््य सांस्था ा  सूत्करी भइु घर ा जादा स ेत  रू५०० 
यातायात खच ुउपलधि गराउने धयवस्था गरेको । 

• गभवुती (ANC) जाांच गराउन कुनै  टिला तोक्रकयको स य ा नआए ा फोन सम्पकु गरी 
सुतनजश्चतता गने गरेको । 

• छाला सम्वन्िी मिवर सांचालन गररयको (गूरूदयाल पुर) 
ग) औजार उपकरण एव  भौततक पुवाुिारको अवस्था 

• पिुच योग्य (अपाङ्ग  ैबत्र, जेष्ठ नागरीक  तै्री, असक्त  ैत्री) पुवाुिार रिेको छ । 
• बैकल्पीक उजाुको धयवस्था ा धयवस्था (इुन्भिुर) गररयको । 
• स्वास््य सांस्था ा आवश्यकता अनुसार िौचालय रिेको छ साथै  टिला पुरूषका लाधग 

छुट्िा छुट्िै िौचालय छ । 
• आवश्यकता अनुसार भवन भएको ।  

• बबरा ी पालो पखदुा वस्ने धयवस्था बेच्चिरू रिेका छन ्। 
• आवश्यक औजार उपकरणिरू रिेको छ । 

घ) सांस्थाको आम्दानी खचकुो अवस्था 
• आम्दानी श्रोतिः 

• गाउँपालीका अनुदान 

• प्रसुती सेवा प्रदान ा प्राप्त िुने रक  । 
• २०७७।७८ को आम्दानी खचकुो टिसाव को प्रततवेदन तयार गररएको र ववल भौचर, बैङ्क 

स्िेि ेन्ि राखखयको  

• स्वास््यक ी तलव, स्वास््यक ी इन्सेन्िीभ, प्रसूती प्रोत्सािन रक ,  बधथङु सेन्िर ा 
औषिीिरू, इुन्िरनेि, बबद्युत  िसुल,   तु सांभार, धयवस्थापन आदी ा खच ुभएको । 
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ङ) सांस्थाको पारदमितुा एवां जवाफदेटिता 
• स्वास््य चौकीको नागरीक वर्ापत्र भएको । 
• तनिूल्क ववतरण गररने औषिीिरूको ना ावली अध्यावधिक गरर औषिी ववतरण िास गरर 

राखखयको । 
• तनिुल्क प्रसूती सेवा, प्रसूती प्रोत्सािन रक  र गभवुती जाच प्रोत्सािन रक  मलने 

आ ािरूको बबवरण सूचना पाटि ा िास भएको । 
च) स्वास््य सेवा वारे जानकारी 

• स्वास््यसांस्थाल ेप्रदान गने सेवािरूको जाकारी स्वास््य स्वयमसवका, स्वास््यक ीिरू, 
चौकीदार र िोल तछ ेकवाि प्राप्त गने गरको । 

• सबै िेत्र ा जानकारी उस्तै रिेको । 
छ) स्वास््य सांस्था धयवस्थापन सम तीको भूम का 

• यस आव वाि तनयम त रूप ा  ामसक बठैक वस्ने धयवस्था गररयको र बैठक तनयम त  
भएको 

• बैठक ा पदाधिकारीिरूको उपजस्थती िेरै िुने । 
• सम ती सांख्यािः७ र आ जन्त्रत ३ गरी जम् ा १० जना ।  टिलािः ६ जना दमलतिः २ जना 

जनजातीिः ४ अन्य ४ जना धयवस्थापन रिेको छ  

• जेष्ठ नागररक, क्रकिोरी, दमलत वाि आ जन्त्रत सदस्य थप गररयको राम्रो पि रिेको छ । 
• पामलका सांगको स न्वय ा श्रोत पररचालन भएको । 
• इन्िुरेर् वाके, गेरूवा ग्राम ण जागरण केन्ि, रेरी वाांके, स्वास््यका लाधग सि  प्रणाली 

सांगको सिकाय ुा सियोग मलएको । 
• पालीकासांगको स न्वय ा  जेष्ठ नागरीकका लाधग तनिूल्क स्वास््य सेवाका लाधग 

िरदैलो कायिु  सांचालन गररएको । 
• स्वास््य स्वयसेववका, स्वास््यक ीले घरदैलो गरर पूण ुखोप सूतनजश्चतताका लाधग का 

गरेको । 
• िाढा रिेका स ुदायिरू ा सेवा पिुच बढाउनका गाउँघर क्लीतनक र खोप केन्ि सांचालन ा  

रिेका छन ्। 
 

8=2 सुिार गनुपुने पििरू 

क) स्वास््य सेवा ा पिुच एवां उपयोग 

• गतबषकुो तुलना ा पूवपु्रसूतत गभवुती जॉच सेवा मलने गभवुती सांख्या घिेको छ । 
• सांस्थागत प्रसुती सेवा मलएका आ ािरू ध्ये पूवपु्रसूतत गभवुती जॉच सेवा मलने गभवुती 

क  रिेको छ (८३.७८ प्रततित) । 
• स्वास््यसांभावीत सुत्केरी िुने सांख्या (लि) २८४ रिेको ा प्रगती १११ सांग तुलना गदाु  

प्रगती क  रिेको छ । 
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• स्वास््य सांस्था ा सुत्केरी िुने सेवाग्रािीिरूले पाउनु पने प्रोत्सािन रक  िेरै जसो पतछ (१ 
 टिना टढला) पाएको । सांस्था ा प्रसूती सेवा मलने आ ािरूको सांख्या गतबष ुभन्दा घिेको 
छ । 

• झार्ा पखाला, तन ोतनया वाि प्रभाववत वालवामलकाको सांख्या उल्लेख्य रिेको छ । 
• गतबषकुो तुलना ा पररवार तनयोजनको सेवा मलने सेवाग्रािीिरूको सांख्या घिेको छ । 

(स्वास््य सांस्था ा डर्पो सुन्य  ौज्दात भएकाले सेवाग्रािीिरू अन्यत्र गएको वा सािन 
अपनाउन छोरे्को िुन सक्ने, डर्पो अपनाउने सेवाग्रािीको सांख्या उल्लेख्य ात्रा ा घिेको 
छ, केटि सेवाग्रािीले  ेडर्कल ा डर्पो मलएको) 

• प्रजनन उ ेरका आिार ा पररवार तनयोजनका सािनिरू अपनाउने सांख्या क  रिेको छ । 
• खोप केन्ि सांचालनका लागी उपयुक्त स्थान र पुवाुिारको धयवस्था नभएको ( जन्दर ा 

गनु ुपने अवस्था रिेको छ जो तनकै अप्ठेरो रिेको छ । 
• वववि सेवा मलने सेवाग्रािी सांख्या गत बष ुभन्दा क  छ । 

 

ख) स्वास््य सेवाको गुणस्तर  

• पचाु बनाउने ठाउ ा कतत पचाु वनाउन औषिी मलन आउछौ भन्ने गरेको सेवाग्रािीको 
गुनासो रिेको छ । 

• जाांच गराउन जाांदा िाम्रो कुरा क  सुजन्दनु िुन्छ बुझे बुझे भजन्दनुिुन्छ भन्ने गुनासो सेवा 
ग्रािीको रिेको छ । 

• स्वास््य सांस्था ा िौचालय रिेका छन ्तर सरसफाइु क जोर छ । 
• सूत्केरीका लागी कम्वल ओढ्ने ओड्ना नभएको । 
• बैजनाथ गाउँपालीकाको सियोग ा उपलधि गराइुने गरेको स्वास््य सांस्था आउदा जादाको 

रक  सेवाग्रािीले स य ै नपाएको र धयवजस्थत िुन नसकेको । 
• स्वास््य सांचालन तथा धयवस्थापन सम तीवाि खोप केन्ि, गाउँघर जक्लतनकको तनयम त 

अनुग नको धयवस्था नभएको । 
 

ग) सांस्थाको आम्दानी खचकुो अवस्था 
• २ आधथकु वष ु२०७६।०७७ र २०७७।०७८ सम् को लखेा पररिण नभएको ।  

 

घ) सांस्थाको पारदमितुा एवां जवाफदेटिता 
• स्वास््य सांस्थाले प्रदान गने सेवािरूको जानकारीका सूचनािरू तनकै क  रिेका छन ्। 
• पररवार तनयोजन सािनिरू ा डर्पो सुन्य  ौज्दात भइु सेवाग्रािी लाइु फकाउुन परेको 

स्वास््यक ी को भनाइु रिेको छ । 
• तनिुल्क ववतरण गररने केिी पिक पिक स्िक आउि भएको । 
• (मसिा ोल) 
• डर्स्पेन्सरी ा औषिी ववतरणको अमभलेख नभएको ।  

• िेरै औषिीिरू वाटिरवाि क्रकन्नुपने गुनासो सेवाग्रािीको रिेको छ । 
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• सुझाव पेिीका रिेको तर नागररक गुनासो सून्ने र त्यसलाइु सांवोिन गने धयवस्था भएको 
पाइुयन । 

ङ) स्वास््य सेवा वारे जानकारी 
• स्वास््य सांस्थाले प्रदान गने सेवाको गुणस्तरको जानकारी स ुदाय ा ज्यादै न्युन रिेको छ । 
• स्वास््य सांस्था सन्चालन तथा धयवस्थापन सम ती र यसको भू ीका वारे स ुदाय ा 

जानकारी अत्यन्तै न्युन छ 

9 बैजनाथ गाउँपामलकावाि भइुरिेका तनरन्तरता टदइुरिनु पने बबषयिरू 

• स्वास््य सांस्था ा प्रसूती सेवा सांचालनका लाधग करार ा थप गररएका स्वास्थक ीिरूको तनरन्तरता । 
• स्थास््य सांस्थाको धयवस्थापनका लाधग टदइुने अनुदान तनरन्तरता टददै थप गनु ुपने । 
• तनिूल्क ववतरणा गररने औषिीिरूको धयवस्थापन र उपलधिता । 
• स्वास््य सांस्था ा प्रसुती गराउन प्रोत्सािन गन ुका लाधग प्रदान गररने यातायात खचकुो तनरन्तरता । 

10 बैजनाथ गाउँपामलकावाि सांवोिन गररनुपने गरी उठान भएका सवालिरू 

• औषिी ववतरणको अमभलेखको धयवस्था सबै स्वास््य सांस्थािरू ा धयवजस्थत गन ुआवश्यक धयवस्था 
म लाउने । 

• औषिीिरूको प्रयोग र तनिूल्क प्राप्त िुने औषिीको सदपुयोगका लाधग नागररक सचेतना । 
• बैजनाथ गाउँपालीका स्थास््य सांस्थावाि तनयम त अनुग न र अनुमििण िुनुपयो भन्ने स्वास््य 

क ी र धयवस्थापन सम तीको  ाग रिेको छ । 
• स्वास््य सांस्थाले प्रदान गने सेवािरू र सेवाको गुणस्तर का वारेका नागरीकिरूलाइु जानकारी तथा  

सूचना प्रवाि ा जोर् टदने । 
• गभवुती  टिलािरूलाइु आइुरन चक्की का साथै क्याजल्सय  स ेत प्रयोगका लागी मसफाररस गररने 

गरेको  ा आइुरन तनिूल्क पाइुयको तर क्याजल्सय  वाटिरवाि क्रकन्नु पने भएकाले क्यालमसय  
स ेत तनिुल्क िुनुपने  ाग  टिला सेवाग्रािीको रिेको छ । 

• गभवुती जाांच प्रोत्सािन रक   ात ृमििु स्वास््य सेवा कार् ुदेखाउदा स ेत कोिलपुर  ेडर्कल 
कलेजको अस्तपाल वाि नपाएको सेवाग्रािीको गुनासो सांवोिनका लाधग स न्वय गनुपुने । 

• पालीकावाि करार ा तनयुक्त भएका लगायत स्वास््यक ीिरूको तलवको  ामसक रूप ा तनयम त 
भुक्तानी नभएको । 

 

11 आ भेलाको आयोजना तथा सांचालन 

स्वास््य सांस्था तथा स ुदायवाि सूचना सांकलन र यसको बबश्लेषणवाि प्राप्त  नततजालाइु सावजुतनकीकरण 
गनकुा लाधग आ भेलाको आयोजना गररयको धथयो । आ भेला ा बैजनाथ गाउँपालीका का उपाध्यि, 
कायकुारी प्रिासक्रकय अधिकृत, स्वास््य िाखाका प्र ुख, स्वास््य सांस्थाका प्र ुख तथा स्वास््यक ीिरू, 
सेवाग्रािीिरू, स्वास््य स्वयसेववका लगायत बैजनाथ गाउँपालीका सुिासन सम तीका पदाधिकारी तथा 
बबमभन्न िाखाका तथा सम तीका पदाधिकारीिरूको सिभागीता रिेको धथयो । कोमभर्का कारण नेपाल 
सरकारले जारी गरेको सूचना,  ापदण्र् तथा तनदेिन ा रटि आ भेलाको कायिु  सांचालन भएको धथयो । 
(आ भेला ा गररयको प्रस्तुतीकरण अनुसूची १  ा रिेको छ ।) 
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12 आ भेला ा उठेका जजज्ञासािरू सटित सक्बोिन गनुपुने  ुख्य  ुख्य ववषयिरू 

• सेवाग्रािीिरूको गुनासो सून्ने धयवस्थीत  पररपािी नभएको 
• खोपकेन्ि नभएका कारण खोप केन्ि ा सांचालन ा कटठन भएको छ 

• सूत्केरीका लागी कम्वल ओढ्ने ओड्ना नभएको 
• बैजनाथ गाउँपालीकाको सियोग ा उपलधि गराइुने गरेको स्वास््य सांस्था आउदा जादाको रक  

धयवीथत िुन नसकेको । 
• स्वास््य सांचालन तथा धयवस्थापन सम तीवाि खोप केन्ि, गाउँघर जक्लतनकको तनयम त अनुग नको 

धयवस्था नभएको । 
• टिटिटिरीया स्वास््य चौकीवाि एम्बुलेन्स सेवा सांचालन  

• टिटिटिरीया स्वास््य चौकी ा ल्याव सेवा  सांचालन 

 

13 सा ाजजक पररिणले उठाएका  ुद्दाका बारे ा जजम् ेवार तनकायको प्रततक्रिया तथा प्रततबद्िता 
सा ाजजक पररिणवाि पटिचान भएका तथा आ भेला ा उठेका सवालिरू ा सम्वजन्ित सरोकारवालािरूल े
जजम् ेवारीका साथ आआफ्नो प्रततवध्दता धयक्त गरेका धथए । भेला ा स्वास््य िाखा प्र ुखले स्वास््य 
सांस्थाल ेप्रदान गदै आइुरिेका सेवािरू र स्वास््य सांस्थाको अवस्थाका वारेका सा ाजजक पररिणल ेएनाको 
रूप ा प्रस्ि भएको बबचार राख्दै सुझाव पेटिका धयवजस्थत गने, खोपकेन्ि, गाउँघर जक्लतनकको तनयम त 
अनुग नको धयवस्था गने, स्वास््य सांस्थाको तनयम त अनुग नको धयवस्था पालीकावाि गने, तनिुल्क 
ववतरण गररने औषिीिरूको आपूतीको धयवस्था म लाउने, स्वास््य सांस्थािरूको लेखा पररिण तनयम त 
गने लगायत सा ाजजक पररिणले उठायका सावालिरू सांवोिन गररने प्रततवध्दता धयक्त गनु ुभएको धथयो 
िुसािन सम तीका सांयोजकले स्वास््य सांस्थाको जवाफदेटिता र पारदमितुा बढाउनकाका लाधग र िुसािन 
अमभबदृ्दीका लागी सा ाजजक पररिण जस्ता कृयाकलापिरू तनयम त गनु ुपने िारणा राख्नु भएको धथयो । 
आ भेला कायिु  ा बैजनाथ गाउँपालीकाका तनम त्त प्रिासक्रकय अधिकृतले सा ाजजक पररिणले उठायका 
ववषयिरूको सांवोिनकालागी पालीका प्रततबद्द रिेको जनाउदै टिजो भन्दा आज राम्रो पररवन ुभएको र अझ 
ितु गतत ा पररवतनु गनकुा लाधग सबैले आआफ्नो भूम का र जजम् ेवारी ा सचेत भएर का  गनुपुने 
िारणा राख्न ुभएको धथयो । वाांके जजल्ला स्वास््य कायाुलयका प्र ुख धिरजांग िािले अटिले सा ाजजक 
पररिण अपररिाय ुभएको र सबै स्वास््य सांस्थािरू ा गनुपुने िारणा राख्नु भएको धथयो । कायिु को 
अन्त ा आ भेलाको अध्यिता गनु ुभएका नन्दरा  केसीले यस प्रकृयाले िाम  सबैका आखा खुलेका छन ्
देखखयका क जोरीिरू सबै तिवाि सुिार िुने र आगा ी टदन ा स्वास््य िेत्र ा लगानी बढाउदै  ूल िार ा 
ल्याउन, साथ ैसा ाजजक पररिणले उठायका सवालिरूको सांवोिनका लागी  प्रततवद्दता धयक्त गनु ुभएको 
धथयो । 

14 सा ाजजक पररिणले उठाएका  ुद्दालाइु सम्बोिन गन ुकाययुोजनाको तन ाुण 

आ भेलाको छलफल ा उठेका सवालिरूको सांवोिनका लागी उपजस्थत सेवाग्रािीिरूको सल्लाि तथा सूझाव ा 
स्वास््य सांस्था प्र ुख, धयवस्थापन सम तीका पदाधिकारीिरू, बैजनाथ गाउँपालीकाका स्वास््य िाखा प्र ुख 
लगायतको सिभागीता ा काययुोजना तन ाुण गररयको धथयो । काययुोजना अनुसूची २  ा रिेको छ । 
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15 अनुसूचीिरू 

आ भेलाको प्रस्तुतीकरण        अनुसूची  १ 

काययुोजना          अनुसूची  २ 
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अनुसूची १ 

आ भेला ा गररयको प्रस्तुतीकरण 

सा ाजजक पररिणको नततजा सावजुतनक्रककरणका लागी 
आ  भेलाको प्रस्तुतीकरण 

२०७८ फाल्गुण २७ गते, बैजनाथ गाउँपालीका, वाांके 

१. सामाजिक परिक्षणको उद्दशे्य 
➢ स्वास््य िते्रवाि प्रदान गररने ववमभन्न सेवािरू र स्वास््य सम्वजन्ि सा ुदातयक क्रियाकलापिरूका 

बारे ा स ुदायलाइु जानकारी गराइु पारदमितुा काय  गने । 
➢ आ नागररक ( टिला, अततववपन्न, वपछडर्एका एव  ्बजन्चत स ुदाय स ेत) को प्रत्यि र सिीय 

सिभाधगताका आिार ा स्वास््य सेवा प्रतत उनीिरूको अधिकार, जजम् ेवारी र अपनत्वको भावना 
ववकास गने । 

➢ स्थातनय तिका स्वास््य सवेा प्रदायक तनकायिरूलाइु आ नागररक ववषेि गरी  टिला, 
अततववपन्न, जोखख  ा रिेका, वपछडर्एका, बजन्चत एव  ्दगु ु िते्र ा बसोवास गने स ुदाय प्रतत 
जवाफदेिी बनाइु स्वास््य सेवा ा अपेक्षित उपलजधििरू िामसल गने काय ुा योगदान पुयाुउने । 

➢ आ नागररक र स्वास््य सांस्था बीच खलु्ला रूप ा सिी सूचना आदान प्रदान, छलफल र तनयम त 
सांवाद गने पररपािीको ववकास गने । 

➢ सा ाजजक पररिणका  ाध्य वाि स्वास््य सम्वन्िी पररयोजना र कायिु को कायाुन्वयन र 
स्वास््य सेवाप्रवाि ा तनरन्तर सुिारका लाधग  ागपु्रिस्त गने । 

२. सामाजिक परिक्षणमा अपनार्इएको प्रकृया 

❖ स्थातनय ति  द्वारा सा ाजजक पररिण गने योजना तयारी तथा पटिलो चरणका लाधग स्वास््य 
सांस्थाको छनौि । 

❖ स्वास््य सांस्था सांचालन तथा धयवस्थापन सम तीलाइु सा ाजजक पररिण वारे जानकारी तथा 
स्वास््य सांस्थाको सा ाजजक पररिणका लागी स य तनिाुरण । 

❖ बबमभन्न वविी तथा  ाध्य  वाि स्वास््य सेवा सम्वन्िी सूचना सांकलन र बबश्लेषण । 
❖ सा ाजजक पररिणको नततजा सावजुतनक्रककरण गनकुा लाधग आयोजनािुने आ भेलाको सूचना  

प्रवाि । 
❖ आ  भेलाको आयोजना गरी स्वास््य सांस्थाले टदइुरिेका सेवािरू का साथै  सूचना बबश्लेषणबाि 

प्राप्त नततजाको प्रस्तुतीकरण । 
❖ सा ाजजक पररिणका ि  ा आएका सवालिरू तथा आ भेला ा उठेका सवालिरू ा सरोवारवाला 

जजम् ेवार तनकायिरूको सवालको सम्वोिनका लाधग प्रततबद्िता  तथा काययुोजना तन ाुण। 
❖ प्रततवेदन तयारी तथा सम्वजन्ित स्वास््य सांस्था तथा स्थातनय ति लाइु िस्तान्तरण । 
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३. सामाजिक परिक्षणमा अपनार्एका जिजिहरू 

▪ स्वास््य सांस्थाको अवलोकनिः 
▪ स्वास््य सांस्थावाि सूचनािरू सांकलन 

▪ तनिूल्क प्रसूतत सेवामलने आ ािरूको बबवरण 

▪ औषधि दाखखला र िून्य  ौज्दातको वववरण 

▪ स्वास््य सांस्थाको आम्दानी खचकुो बबवरण 

▪ खोप पररवार तनयोजन र सुरक्षित  ाततृ्व कायिु वाि लाभाजन्वतिरूको वववरण 

▪ स्वास््य सांस्थावाि ववववि सेवा मलनेिरूको वववरण 

▪ तनिूल्क प्रसूतत सेवामलने आ ािरू सांग भेि 

▪ स्वास््यकम िुरूसांगको अन्तरक्रिया 
▪ स्वास््य सांस्था सन्चालन तथा धयवस्थापन सम ततसांगको अन्तरक्रिया 
▪  सेवाग्रािीिरूसांग बबषयकेजन्ित स ुि छलफल 

▪  सूचना बबश्लेषण 

४. सामाजिक परिक्षणले समेटेका मखु्यके्षत्रहरू 

• स्वास््य सेवामा पहुच एवं उपयोग 

बिषय / क्षेत्र  टिटिटहरिया स्थास््य चौकी 

सुरक्षित  ाततृ्व 
सेवा 

• प्रसुती सेवा ३६५ टदन २४ सै घण्िा उपलधि रिेको । 
• पूवपु्रसूतत गभवुती जॉच सेवा मलने गभवुती सांख्या जम् ा १४० जना । 
• गतबषकुो तुलना ा पूवपु्रसूतत गभवुती जॉच सेवा मलने गभवुती सांख्या घिेको छ ।  

• स्वास््य सांस्था ा प्रसूती सेवा मलने आ ािरूको सांख्या १११ जना  रिेको छ । जस ा 
दलीतिः १३ जना,  िेसी ३ जना, जनजातीिः ४१ जना अन्यिः २४ जना रिेको छ जो 
जनसांख्या अनुसार स ावेसी छ । 

• सांस्थागत प्रसुती सेवा मलएका आ ािरू ध्ये पूवपु्रसूतत गभवुती जॉच सेवा मलने गभवुती 
क  रिेको छ (८३.७८ प्रततित) । 

• स्वास््य सांस्था ा प्रसूती सेवा मलने आ ािरूको सांख्या गतबष ुभन्दा घिेको छ । 
• स्वास््य सांस्था ा भएका सबै प्रसुती दि स्वास््यक ीवाि भएका छन ्। दि स्वास््य 
क ी वाि प्रसूती गराउने सांख्या १११ जना (१००%) रिेको छ । 

• सूत्केरी भएको २४ घण्िा मभत्र जाांच गराउने सांख्या १११ जना । 
• सांभावीत सुत्केरी िुने सांख्या (लि) २८४ रिेको ा प्रगती १११ सांग तुलना गदाु  प्रगती 
क  रिेको छ । 

• स्वास््य सांस्था ा सुत्केरी िुने सेवाग्रािीिरूले पाउनु पने प्रोत्सािन रक  िेरै जसो पतछ 
(१  टिना टढला) पाएको । 
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खोप सेवा • सबै वालवामलकािरूलाइु खोप सेवा पुयाुउनका लाधग घरदैलो  ै पूगी अनुग न गने 
गररयको र स्वास््य स्वयसेववकािरूको  ित्वपूण ुभूम का रिेको छ । 

• खोप ा पिुच बढाउनका लाधग स्वास््य सांस्थाका  साथ ैथप ५ स्थान ा खोप केन्ि 
सांचालन ा रिेको छ । 

• झार्ा पखाला, तन ोतनया वाि प्रभाववत वालवामलकाको सांख्या उल्लेख्य रिेको छ । 
• झार्ा पखाला प्रभाववत वालवामलकाको सांख्या ा गत बषकुो तुलना ा उल्लेख्य सुिार 
आएको छ । 

पररवार तनयोजन 
सेवा 

• पररवार तनयोजनका वपल्स, डर्पो, आयुमसर्ी, को सेवा प्रदान भएको । 
• दि ताली  प्राप्त स्वास््यक ीवाि पररवार तनयोजनका सेवािरू प्रदान गने धगरयको 
• गतबषकुो तुलना ा पररवार तनयोजनको सेवा मलने सेवाग्रािीिरूको सांख्या घिेको छ । 
(स्वास््य सांस्था ा डर्पो सुन्य  ौज्दात भएकाले सेवाग्रािीिरू अन्यत्र गएको वा सािन 
अपनाउन छोरे्को िुन सक्ने, डर्पो अपनाउने सेवाग्रािीको सांख्या उल्लेख्य ात्रा ा घिेको 
छ, केटि सेवाग्रािीले  ेडर्कल ा डर्पो मलएको) 

• प्रजनन उ ेरका आिार ा पररवार तनयोजनका सािनिरू अपनाउने सांख्या क  रिेको छ 
। 

गाउँघर जक्लतनक 
र खोप केन्िको 
अवस्था 

• खोप केन्ि, गाउँघर जक्लतनक र आ ा स ुिको बैठक तनयम त रिेको छ । 
• खोप केन्ि सांचालनका लागी उपयुक्त स्थान र पुवाुिारको धयवस्था नभएको ( जन्दर ा 
गनु ुपने अवस्था रिेको छ जो तनकै अप्ठेरो रिेको छ । 

स्वास््य 
सांस्थावाि बबववि 
सेवा मलने कूल 
ववरा ी सांख्याको 
वववरण 

• स्वास््य सांस्था ा आिारभूत सेवािरू पूण ुतनिूल्क रिेको । 
• स्वास््य सांस्था तनय  ीत रूप ा खुल्ने (१०-४,५ बज)े गरेको छ । 
• सेवाग्रािी ा  टिलाको सांख्या बटढ रिेको छ (सरदर ५९ प्रततित)। 
• वववि सेवा मलने सेवाग्रािी सांख्या सरदर दैतनक २४ जना रिेको छ ।  

• वववि सेवा मलने सेवाग्रािी सांख्या गत बष ुभन्दा क  छ । 
 

 

• स्वास््य सेवाको गणुस्िि 

बिषय / क्षेत्र टिटिटहरिया स्थास््य चौकी 

स्वास््यक ीको 
उपलधिता 

• दरवन्दी अनुसार सबै दरवन्दी पदपूती भएको । 
• १ जना स्वास््यक ी पामलकाको वाि करार ा तनयुक्त गररयको । 
• तनयम त उपजस्थती िुने गरेको र तामल , बबदा जादा पालो म लायर जाने गरेको, 

स्वास््य सांस्था जादा सेवाग्रािीको स्वास््यक ी सांग भेििुने । 



 

१७ 

 

स्वास््य 
क ीको ववरा ी 
प्रतीको 
धयविार 

• म जामसलो 
• लैङ्गीक, जाततय भेदभाव रटित धयविार रिेको । 
• पचाु बनाउने ठाउ ा कतत पचाु वनाउन औषिी मलन आउछौ भन्ने गरेको सेवाग्रािीको 

गुनासो रिेको छ । 
• जाांच गराउन जाांदा िाम्रो कुरा क  सुजन्दनु िुन्छ बुझे बुझे भजन्दनुिुन्छ भन्ने गुनासो 

सेवा ग्रािीको रिेको छ । 

औजार एवां 
उपकरणको 
तन मुलकरण 

• अिोक्लेभवाि औजारिरू तन लुीकरण गने गरेको । 
• स्वास््य सांस्था ा प्रसुती सेवा प्रदान गने लगायतका स्थानिरू डर्सइ्न्फेजक्िभ 

(भाइुरेक्स) रसायनको प्रयोग  गने गरेको । 

सरसफाइु 

 
• स्वास््य सांस्थाको सरसफाइुको अवस्था राम्रो रिेको छ । 
• स्वास््य सांस्था ा िौचालय रिेका छन ्तर सरसफाइु क जोर छ ।  

• सेवाग्राटििरूलाइु वपउने पानीका लागी क्रफल्िरको धयवस्था भएको । 
• प्लासेन्िा वपि भएको । 
• स्वास््य सांस्था  पखाुलको राम्रो धयवस्था रिेको छ । 
• स्वास््य जन्य फोिर धयवस्थापन गन ुफोिर वधगकुरण गरर बबसजनु गने र 

प्लाजष्िक जन्य फोिर सांकलन गरर राखखयको छ । 

सांवेदनिीलता 
 

• स्वास््य सांस्थाको पुवािाुर पिुच योग्य (अपाङ्गता, जेष्ठ नागरीक, गभवुती, असक्त) 
भएको । 

• सेवाग्रािीलाइु गोप्य स्थान ा जाच्ने तथा परा ि ुटदने धयवस्था भएको । 
•  टिला स्वास््यक ीको धयवस्था भएको । 
• स्वास््य सांस्था ा असक्त ववरा ी आउदा चािीने जह्वलधचयर, स्रेचर भएको । 
• सुत्करी िुनका लागी यस स्वास््य सांस्था ा आउदा रू५०० यातायात खच ुउपलधि 

गराउने धयवस्था गररएको । साथै यस स्वास््य सांस्था ा  सूत्करी भइु घर ा जादा 
स ेत  रू५०० यातायात खच ुउपलधि गराउने धयवस्था गरेको । 

• गभवुती (ANC) जाांच गराउन कुनै  टिला तोक्रकयको स य ा नआए ा फोन सम्पकु 
गरी सुतनजश्चतता गने गरेको । 

• छाला सम्वन्िी मिवर सांचालन गररयको (गूरूदयाल पुर) 
• सूत्केरीका लागी कम्वल ओढ्ने ओड्ना नभएको । 
• बैजनाथ गाउँपालीकाको सियोग ा उपलधि गराइुने गरेको स्वास््य सांस्था आउदा 

जादाको रक  सेवाग्रािीले स य ै नपाएको र धयवजस्थत िुन नसकेको । 



 

१८ 

 

गुणस्तर 
सुिारकालागी 
भएका 
प्रयासिरू 

 

• स्वास््य सांचालन तथा धयवस्थापन सम तीवाि खोप केन्ि, गाउँघर जक्लतनकको 
तनयम त अनुग नको धयवस्था नभएको । 

 

• औिाि उपकिण एवम भौतिक पुवााधािको अवस्था 
बिषय / क्षेत्र टिटिटहरिया स्थास््य चौकी 

जेष्ठ नागरीक 
अपाङ्ग  ैत्री 
प्रततिालय 

जह्वमलचयर/स्रेचर 
भवन 

बैकल्पीक उजाुको 
अवस्था 
िौचालयको 
धयवस्था 
अन्य 

• पिुच योग्य (अपाङ्ग  ैबत्र, जेष्ठ नागरीक  तै्री, असक्त  ैत्री) पुवाुिार रिेको छ । 
• बैकल्पीक उजाुको धयवस्था ा धयवस्था (इुन्भिुर) गररयको । 
• स्वास््य सांस्था ा आवश्यकता अनुसार िौचालय रिेको छ साथै  टिला पुरूषका लाधग 
छुट्िा छुट्िै िौचालय छ । 

• आवश्यकता अनुसार भवन भएको ।  

• बबरा ी पालो पखदुा वस्ने धयवस्था बेच्चिरू रिेका छन ्। 

आवश्यक 
औजार 
उपकरणको 
उपलधिता 

• आवश्यक औजार उपकरणिरू रिेको छ । 
 

 

• संस्थाको आम्दानी खचाको अवस्था 
बिषय / क्षेत्र टिटिटहरिया स्थास््य चौकी 

आम्दानी आम्दानी श्रोतिः 
• गाउँपालीका अनुदान 

• प्रसुती सेवा प्रदान ा प्राप्त िुने रक  । 
• २०७७।७८ को आम्दानी खचकुो टिसाव को प्रततवेदन तयार गररएको र ववल भौचर, 
बैङ्क स्िेि ेन्ि राखखयको । 

• २ आधथकु वष ु२०७६।०७७ र २०७७।०७८ सम् को लखेा पररिण भएको ।  

(पररच्छेद ४ को ४.३ ङ  ा धयवस्था भएको (सा ाजजक पररिण र लेखा पररिण)) 

खच ु • स्वास््यक ी तलव, स्वास््यक ी इन्सेन्िीभ, प्रसूती प्रोत्सािन रक ,  बधथङु सेन्िर ा 
औषिीिरू, इुन्िरनेि, बबद्युत  िसुल,   तु सांभार, धयवस्थापन आदी ा खच ुभएको  
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• संस्थाको पािदर्शािा एवं िवाफदेटहिा 
बिषय / क्षेत्र टिटिटहरिया स्थास््य चौकी 

नागरीक 
वर्ापत्र 

• स्वास््य चौकीको नागरीक वर्ापत्र भएको । 
 

सेवािरूवारे 
जानकारी 

• तनिूल्क ववतरण गररने औषिीिरूको ना ावली अध्यावधिक गरर औषिी ववतरण िास 
गरर राखखयको । 

• तनिुल्क प्रसूती सेवा, प्रसूती प्रोत्सािन रक  र गभवुती जाच प्रोत्सािन रक  मलने 
आ ािरूको बबवरण सूचना पाटि ा िास भएको । 

• स्वास््य सांस्थाले प्रदान गने सेवािरूको जानकारीका सूचनािरू तनकै क  रिेका छन ्।  

तनिूल्क 
औषधििरूको 
उपलधिता 

• पररवार तनयोजन सािनिरू ा डर्पो सुन्य  ौज्दात भइु सेवाग्रािी लाइु फकाउुन परेको 
स्वास््यक ी को भनाइु रिेको छ । 

• तनिुल्क ववतरण गररने केिी पिक पिक स्िक आउि भएको । 
(मसिा ोल) 

• डर्स्पेन्सरी ा औषिी ववतरणको अमभलेख नभएको ।  

• िेरै औषिीिरू वाटिरवाि क्रकन्नुपने गुनासो सेवाग्रािीको रिेको छ । 

नागररक 
गुनासोको 
सांवोिन एवां 
धयवस्थापन 

• सुझाव पेिीका रिेको तर नागररक गुनासो सून्ने र त्यसलाइु सांवोिन गने धयवस्था 
भएको पाइुयन । 

 

• स्वास््य सेवा वािे िानकािी 
बिषय / क्षेत्र टिटिटहरिया स्थास््य चौकी 

तनिूल्क प्रदान 
गररने सेवािरू 

सेवाको 
गुणस्तर 
धयवस्थापन 
सम तीको 
भूम का 

• स्वास््यसांस्थाल ेप्रदान गने सेवािरूको जाकारी स्वास््य स्वयमसवका, स्वास््यक ीिरू, 
चौकीदार र िोल तछ ेकवाि प्राप्त गने गरको 

• स्वास््य सांस्थाले प्रदान गने सेवाको गुणस्तरको जानकारी स ुदाय ा ज्यादै न्युन 
रिेको छ । 

• स्वास््य सांस्था सन्चालन तथा धयवस्थापन सम ती र यसको भू ीका वारे स ुदाय ा 
जानकारी अत्यन्तै न्युन छ । 
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सेवा वारे न्यून 
जानकारी 
भएका स ुदाय 

 

•  सबै िेत्र ा जानकारी उस्त ैरिेको । 

 

• स्वास््य संस्था ब्यवस्थापन सर्मिीको भूर्मका 
बिषय / क्षेत्र टिटिटहरिया स्थास््य चौकी 

तनयम त बैठक  
एवां सिभाधगता 

• यस आव वाि तनयम त रूप ा  ामसक बठैक वस्ने धयवस्था गररयको र बैठक 
तनयम त  भएको 

• बैठक ा पदाधिकारीिरूको उपजस्थती िेरै िुने । 
• स्वास््य सांस्था सांचालन तथा धयवस्थापन सम ती को तनदेमिका नभएको । 

सम ती ा 
स ावेमिता 

• सम ती सांख्यािः७ र आ जन्त्रत ३ गरी जम् ा १० जना ।  टिलािः ६ जना दमलतिः २ 
जना जनजातीिः ४ अन्य ४ जना धयवस्थापन रिेको छ  

• जेष्ठ नागररक, क्रकिोरी, दमलत वाि आ जन्त्रत सदस्य थप गररयको राम्रो पि रिेको 
छ । 

स्थातनय ति तथा 
अन्य तनकाय 
सांगको स न्वय र 
श्रोत पररचालन 

• पामलका सांगको स न्वय ा श्रोत पररचालन भएको । 
• इन्िुरेर् वाके, गेरूवा ग्राम ण जागरण केन्ि, स्वास््यका लाधग सि  प्रणाली सांगको 
सिकाय ुा सियोग मलएको 

स ता ूलक सेवा 
धयवस्थापन 
(ववपन्न वजन्चत 
धयक्तीका स्वास््य 
स स्या प्रतीको 
सांवेदनमिलता) 

• पालीकासांगको स न्वय ा  जेष्ठ नागरीकका लाधग तनिूल्क स्वास््य सेवाका 
लाधग िरदैलो कायिु  सांचालन गररएको । 

• स्वास््य स्वयसेववका, स्वास््यक ीले घरदैलो गरर पूण ुखोप सूतनजश्चतताका 
लाधग का गरेको । 

सेवावाि वजन्चत 
स ुदायको पिुच 
बढाउनका लाधग 
भएका प्रयास 

• िाढा रिेका स ुदायिरू ा सेवा पिुच बढाउनका गाउँघर क्लीतनक र खोप केन्ि 
सांचालन ा  रिेका छन ्। 
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५. जिद्दमान सिालहरू 

बिषय / क्षेत्र टिटिटहरिया स्थास््य चौकी 

स्वास््य सेवा ा 
पिुच 

• गतबषकुो तुलना ा पूवपु्रसूतत गभवुती जॉच सेवा मलने गभवुती सांख्या घिेको छ । 
• सांस्थागत प्रसुती सेवा मलएका आ ािरू ध्ये पूवपु्रसूतत गभवुती जॉच सेवा मलने 
गभवुती क  रिेको छ (८३.७८ प्रततित) । 

• स्वास््यसांभावीत सुत्केरी िुने सांख्या (लि) २८४ रिेको ा प्रगती १११ सांग तुलना 
गदाु  प्रगती क  रिेको छ । 

• स्वास््य सांस्था ा सुत्केरी िुने सेवाग्रािीिरूले पाउनु पने प्रोत्सािन रक  िेरै जसो 
पतछ (१  टिना टढला) पाएको । सांस्था ा प्रसूती सेवा मलने आ ािरूको सांख्या 
गतबष ुभन्दा घिेको छ । 

• झार्ा पखाला, तन ोतनया वाि प्रभाववत वालवामलकाको सांख्या उल्लेख्य रिेको छ । 
• गतबषकुो तुलना ा पररवार तनयोजनको सेवा मलने सेवाग्रािीिरूको सांख्या घिेको छ 
। (स्वास््य सांस्था ा डर्पो सुन्य  ौज्दात भएकाले सेवाग्रािीिरू अन्यत्र गएको वा 
सािन अपनाउन छोरे्को िुन सक्ने, डर्पो अपनाउने सेवाग्रािीको सांख्या 
उल्लेख्य ात्रा ा घिेको छ, केटि सेवाग्रािीले  ेडर्कल ा डर्पो मलएको) 

• प्रजनन उ ेरका आिार ा पररवार तनयोजनका सािनिरू अपनाउने सांख्या क  
रिेको छ । 

• खोप केन्ि सांचालनका लागी उपयुक्त स्थान र पुवाुिारको धयवस्था नभएको 
( जन्दर ा गनु ुपने अवस्था रिेको छ जो तनकै अप्ठेरो रिेको छ । 

• वववि सेवा मलने सेवाग्रािी सांख्या गत बष ुभन्दा क  छ । 

स्वास््य सेवाको 
गुणस्तर 

• पचाु बनाउने ठाउ ा कतत पचाु वनाउन औषिी मलन आउछौ भन्ने गरेको 
सेवाग्रािीको गुनासो रिेको छ । 

• जाांच गराउन जाांदा िाम्रो कुरा क  सुजन्दनु िुन्छ बुझे बुझे भजन्दनुिुन्छ भन्ने 
गुनासो सेवा ग्रािीको रिेको छ । 

• स्वास््य सांस्था ा िौचालय रिेका छन ्तर सरसफाइु क जोर छ । 
• सूत्केरीका लागी कम्वल ओढ्ने ओड्ना नभएको । 
• बैजनाथ गाउँपालीकाको सियोग ा उपलधि गराइुने गरेको स्वास््य सांस्था आउदा 
जादाको रक  सेवाग्रािीले स य ै नपाएको र धयवजस्थत िुन नसकेको । 

• स्वास््य सांचालन तथा धयवस्थापन सम तीवाि खोप केन्ि, गाउँघर जक्लतनकको 
तनयम त अनुग नको धयवस्था नभएको । 

श्रोत पररचालन • २ आधथकु वष ु२०७६।०७७ र २०७७।०७८ सम् को लखेा पररिण भएको ।  

• (पररच्छेद ४ को ४.३ ङ  ा धयवस्था भएको (सा ाजजक पररिण र लेखा पररिण)) 

धयवस्थापन तथा 
जवाफदेटिता 

• स्वास््य सांस्थाले प्रदान गने सेवािरूको जानकारीका सूचनािरू तनकै क  रिेका 
छन ्। 
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• पररवार तनयोजन सािनिरू ा डर्पो सुन्य  ौज्दात भइु सेवाग्रािी लाइु फकाउुन 
परेको स्वास््यक ी को भनाइु रिेको छ । 

• तनिुल्क ववतरण गररने केिी पिक पिक स्िक आउि भएको । 
• (मसिा ोल) 
• डर्स्पेन्सरी ा औषिी ववतरणको अमभलेख नभएको ।  

• िेरै औषिीिरू वाटिरवाि क्रकन्नुपने गुनासो सेवाग्रािीको रिेको छ । 
• सुझाव पेिीका रिेको तर नागररक गुनासो सून्ने र त्यसलाइु सांवोिन गने धयवस्था 
भएको पाइुयन । 

स्वास््य सेवाप्रतीको 
चेतना तथा 
जानकारी 

• स्वास््य सांस्थाले प्रदान गने सेवाको गुणस्तरको जानकारी स ुदाय ा ज्यादै न्युन 
रिेको छ । 

• स्वास््य सांस्था सन्चालन तथा धयवस्थापन सम ती र यसको भू ीका वारे 
स ुदाय ा जानकारी अत्यन्तै न्युन छ । 

 

६. िैिनाथ गाउँपाजलकािाट भर्इिहकेा जनिन्तिता जिर्इिहन ुपने जिषयहरू 

• स्वास््य सांस्था ा प्रसूती सेवा सांचालनका लाधग करार ा थप गररएका स्वास्थक ीिरूको तनरन्तरता । 
• स्थास््य सांस्थाको धयवस्थापनका लाधग टदइुने अनुदान तनरन्तरता टददै थप गनु ुपने । 
• तनिूल्क ववतरणा गररने औषिीिरूको धयवस्थापन र उपलधिता । 
• स्वास््य सांस्था ा प्रसुती गराउन प्रोत्सािन गन ुका लाधग प्रदान गररने यातायात खचकुो तनरन्तरता । 

 

७. िैिनाथ गाउँपाजलकािाट संिोिन गरिनपुने गिी उठान भएका सिालहरू 

• औषिी ववतरणको अमभलेखको धयवस्था सबै स्वास््य सांस्थािरू ा धयवजस्थत गन ुआवश्यक धयवस्था 
म लाउने । 

• औषिीिरूको प्रयोग र तनिूल्क प्राप्त िुने औषिीको सदपुयोगका लाधग नागररक सचेतना । 
• बैजनाथ गाउँपालीका स्थास््य सांस्थावाि तनयम त अनुग न र अनुमििण िुनुपयो भन्ने स्वास््य 

क ी र धयवस्थापन सम तीको  ाग रिेको छ । 
• स्वास््य सांस्थाले प्रदान गने सेवािरू र सेवाको गुणस्तर का वारेका नागरीकिरूलाइु जानकारी तथा  

सूचना प्रवाि ा जोर् टदने । 
• गभवुती  टिलािरूलाइु आइुरन चक्की का साथै क्याजल्सय  स ेत प्रयोगका लागी मसफाररस गररने 

गरेको  ा आइुरन तनिूल्क पाइुयको तर क्याजल्सय  वाटिरवाि क्रकन्नु पने भएकाले क्यालमसय  
स ेत तनिुल्क िुनुपने  ाग  टिला सेवाग्रािीको रिेको छ । 

• गभवुती जाांच प्रोत्सािन रक   ात ृमििु स्वास््य सेवा कार् ुदेखाउदा स ेत कोिलपुर  ेडर्कल 
कलेजको अस्तपाल वाि नपाएको सेवाग्रािीको गुनासो सांवोिनका लाधग स न्वय गनुपुने । 

• पालीकावाि करार ा तनयुक्त भएका लगायत स्वास््यक ीिरूको तलवको  ामसक रूप ा तनयम त 
भुक्तानी नभएको । 

िन्यवाद 
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1 पषृ्ठभूम िः 
नेपालको  सांवविानप्रदत्त नागररकको  स्वास््य सम्बन्िी  ौमलक हक र  आिारभूत तथा आकजस् क 
स्वास््य सेवा प्राप्त गने नागररकको  अचिकार  सुतनजश्ित गन,ु स्वास््य सेवा ा सववु्यापी पहँुि र  
सा ाजजक स ावेमिता सुतनजश्ित गन,ु स्वास््य सेवाको  िते्र ा नागररक र  सेवाग्राहीको  सिक्त 
सहभाचगताका लाचग सबल वातावरण बनाउन, स्वास््य िते्रको  सुिासन र  जवाफदेदहता प्रणाली सुदृढ 
तुल्याउन, स्वास््य िते्र ा बहुसरोकार ा आिाररत सा ाजजक जवाफदेदहता प्रविनु गनकुा लाचग सांघ, प्रदेि 
र  स्थानीय तहको  भूम का र  जजम् ेवारी स्पष्ट गन ुतथा स्वास््य िेत्र ा सा ाजजक जवाफदेदहता 
सम्बन्िी सांस्थागत र प्राववचिक ि ता सबै  तह ा अमभवदृ्दी गनकुा लागी नेपाल सरकार, स्वास््य तथा 
जनसांख्या  न्त्रालयबाट  जारी भएको “स्वास््य िेत्रको  लाचग सा ाजजक जवाफदेदहता सांघीय  ागदुिनु, 

२०७७” को उद्देश्य अनुसार बैजनाथ गाउँपालीकाले मलएको तनणयु अनुसार यस स्वास््य सांस्थाको सा ाजजक 
पररिण गररएको हो । 
सा ाजजक पररिण का लागी बैजनाथ गाउँपालीका िुिासन सम ती तथा स्वास््य िाखाको अनुरोि ा 
स्वास््यका लाचग सि  प्रणाली (SSBH) को प्राववचिक तथा आचथकु सहयोग रहनुका साथ ै सा ाजजक 
पररिकको रूप ा भरतराज देवकोटाको सहजीकरण रहेको चथयो । 
 

2 स्वास््य सांस्थावारे ा सांक्षिप्त जानकारीिः 
बैजनाथ गाउँपालीका वार् ुनां. १  ा रहेको यस चिसापानी स्वास््य सांस्थाले आिारभूत स्वास््य सेवाहरू 
प्रदान गदै आइुरहेको छ । यस स्वास््य सांस्थाले सुरिीत  ाततृ्व, आ ा सूरिा, तनिूल्क प्रसूती सेवा, 
पोषण, खोप सेवा, पररवार तनयोजन सेवा, अन्य ववववि स्वास््य सेवाहरू लगायतका स्वास््य सेवाहरू 
रहेका छन ्। 

3 सा ाजजक परीिण गनुकुो  ुख्य उद्देश्य 

3=1 स्वास््य िेत्रवाट प्रदान गररने ववमभन्न सेवाहरू र स्वास््य सम्वजन्ि सा ुदातयक क्रियाकलापहरूका 
बारे ा स ुदायलाइु जानकारी गराइु पारदमितुा काय  गने । 

3=2 आ नागररक ( दहला, अततववपन्न, वपछडर्एका एव  ्बजन्ित स ुदाय स ेत) को प्रत्यि र सिीय 
सहभाचगताका आिार ा स्वास््य सेवा प्रतत उनीहरूको अचिकार, जजम् ेवारी र अपनत्वको भावना 
ववकास गने । 

3=3 स्थातनय तहका स्वास््य सेवा प्रदायक तनकायहरूलाइु आ नागररक ववषेि गरी  दहला, अततववपन्न, 
जोखख  ा रहेका, वपछडर्एका, बजन्ित एव  ्दगु ु िेत्र ा बसोवास गने स ुदाय प्रतत जवाफदेही 
बनाइु स्वास््य सेवा ा अपेक्षित उपलजधिहरू हामसल गने काय ुा योगदान पुयाुउने । 

3=4 आ नागररक र स्वास््य सांस्था बीि खलु्ला रूप ा सही सूिना आदान प्रदान, छलफल र तनयम त 
सांवाद गने पररपाटीको ववकास गने । 

3=5 सा ाजजक पररिणका  ाध्य वाट स्वास््य सम्वन्िी पररयोजना र कायिु को कायाुन्वयन र 
स्वास््य सेवाप्रवाह ा तनरन्तर सुिारका लाचग  ागपु्रिस्त गने । 

 

4 सा ाजजक पररिण अवचि 
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5 सा ाजजक पररिण ा अवलम्वन गररएका ववचि तथा प्रकृया 
सा ाजजक पररिण ा अवलम्वन गररएका प्रकृयाहरू तनम्न अनुसार रहेका छन ्। 
5=1 स्थातनय तहको सुिासन सम ती द्वारा सा ाजजक पररिण गने योजना तयारी तथा पदहलो िरणका 

लाचग स्वास््य सांस्थाको छनौट । 
5=2 सा ाजजक पररिकको छनौट तथा तनयुक्ती । 
5=3 स्वास््य सांस्था सांिालन तथा धयवस्थापन सम तीलाइु सा ाजजक पररिण वारे जानकारी तथा 

स्वास््य सांस्थाको सा ाजजक पररिणका लागी स य तनिाुरण । 
5=4 बबमभन्न वविी तथा  ाध्य  वाट स्वास््य सेवा सम्वन्िी सूिना सांकलन र बबश्लेषण । 
5=5 सा ाजजक पररिणको नततजा सावजुतनक्रककरण गनकुा लाचग आयोजनाहुने आ भेलाको सूिना  प्रवाह  

5=6 आ  भेलाको आयोजना गरी स्वास््य सांस्थाले ददइुरहेका सेवाहरू का साथ ै सूिना बबश्लेषणबाट 
प्राप्त नततजाको प्रस्तुतीकरण । 

5=7 सा ाजजक पररिणका ि  ा आएका सवालहरू तथा आ भेला ा उठेका सवालहरू ा सरोवारवाला 
जजम् ेवार तनकायहरूको सवालको सम्वोिनका लाचग प्रततबद्िता  तथा काययुोजना तन ाुण । 

5=8 प्रततवेदन तयारी तथा सम्वजन्ित स्वास््य सांस्था तथा स्थातनय तह लाइु हस्तान्तरण । 
 

6  सा ाजजक पररिण ा अपनाइएका ववचिहरू 

6=1 स्वास््य सांस्थाको अवलोकन 

6=2 स्वास््य सांस्थावाट सूिनाहरू सांकलन 

6=3 तनिूल्क प्रसूततसेवा मलएका आ ाहरूसांग भेट 

6=4 स्वास््यक ीहरू सांग अन्तरक्रिया 
6=5 स्वास््य सांस्था सन्िालन तथा धयवस्थापन सम ततसांग अन्तरक्रिया 
6=6 चिसापानी स्थास््य सांस्थावाट सेवा प्राप्त गरेर फकुदाको अनुभव सङ्कलन 

6=7 स्वास््य सांस्थाको सेवा िेत्र ा रहेका सेवाग्राही सांग ववषयकेजन्ित स ुह छलफल 

 

7 सम्पन्न गररएका  ुख्य  ुख्य क्रियाकलापहरू 

7=1 स्वास््य सांस्थाको अवलोकनिः स्वास््य सांस्थाले नागररक वर्ापत्र उचित स्थान ा राखेको छ वा छैन 
र आ नागररकले सो को उपयोग कसरी सहज रुप ा गरररहे का छन,् आ ा सुरिा कायिु  अन्तगतु 
तनिःिुल्क प्रसूतत सेवा, प्रसूतत प्रोत्साहन रक , गभवुती जाँिवापत प्राप्त हुने  प्रोत्साहन रक , तनिःिुल्क 
औषचि ववतरण र तनिःिुल्क स्वास््य सेवाका जानकारीहरू बोर् ुवा सूिना पाटी ा टाँमसएका छन ्क्रक 
छैनन,् सूिनाहरू प्रवाहगने बोर् ुर  सूिनापाटी व्यवजस्थत रूप ा राखखएको छ, छैन, स्वास््य सांस्था ा 
तनिःिुल्क प्रसूतत सेवा मलने र त्यसवापत ्प्रोत्साहन रक  प्राप्त गने  दहलाहरूको  ना ावली तनयम त 
रूप ा स्वास््य सांस्थाको  सूिना पाटी ा टाँस्नुपने अतनवाय ुव्यवस्था अनुसार  त्यस्तो  काय ुभए 
नभएको, स्वास््य सांस्थामभत्र र  बादहर  सरसफाइको  अवस्था, फोहोर  व्यवस्थापन तथा स्वास््य 
सांस्थाको  सुरिाको  प्रबन्िजस्ता ववषयहरू, भवनको  भौततक अवस्था, आवश्यक कोठाहरूको 
उपलधिता, िौिालय ( दहला र पुरुष), ववजुली वा वैकजल्पक उजाुको व्यवस्था, िारा एव  ् वपउने  
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पानीको व्यवस्था, कम्पाउण्र् वाल, आदद जस्ता बबषयहरु ा स्वास््य सांस्थाको अवलोकन गरी सूिना 
सांकलन गररयको चथयो । 

7=2 तनिूल्क प्रसूतत सेवामलने आ ाहरूको बबवरणिः आ ा कायिु  अन्तगतु गत आचथकु बष ुा यस 
स्वास््य सांस्था वाट तनिःिुल्क प्रसूतत सेवा र  प्रसूतत प्रोत्साहन रक  मलने  आ ाहरूको  वववरण  
सम्वन्िी जानकारी जातजाती, तथा प्रसूती सेवा मलने र िार पटक गभवुली जाि गराउने  दहलाहरू 
को आिार ा स्वास््य सांस्था रहेको अमभलेखवाट सूिना मलइुयको चथयो । 

7=3 तनिूल्क प्रसूतत सेवामलने आ ाहरू सांग भेटिः यस स्वास््य िौकी ा तनिःिुल्क प्रसूतत सेवा प्राप्त गरी 
प्रोत्साहन रक  प्राप्त गने आ ाहरूको ना , ठेगाना, उ रे, सूत्केरी भएको म ती, प्रसूती प्रोत्साहन रक  
प्राप्त गरेको म ती, िारपटक गभवुतत जाांि गरायको नगरायको जस्ता बबषयहरु रहेको सूिी तयार 
गरी त्यसबाट  ४ जना आ ाको छनौट उनदहरु सांग भेट गरी िार पटक गभवुती जाँि गराएको  वा 
नगराएको , सो  जाँि उचित स य ा गररएको छ, छैन, जाँि गराएको  भए स्वास््य सांस्था ा सुत्केरी 
भएपतछ पाउनुपने प्रोत्साहन रक  पाए नपाएको, स्वास््य सांस्था ा सुत्केरी हँुदा पैसा खि ुभए 
नभएको, स्वास््य सांस्था ा उनले  पाएको  सेवा र  व्यवहार  कस्तो  रहेको  चथयो , आदद बबषयहरु ा 
छलफल गरी सूिना सांकलन गररयको चथयो ।  

7=4 औषचि दाखखला र िून्य  ौज्दातको वववरणिः स्वास््य सांस्थाबाट तनिःिुल्क प्रदान गनकुा लाचग 
नेपाल सरकारले  व्यवस्था गरेका औषचिहरू तथा स्थानीय तहबाट व्यवस्था गररएका औषचिहरू 
बषभुरर नै स्वास््य सांस्था ा तनरन्तर उपलधि रदहरहनु पदुछ । यस व्यवस्था अनुसार औषचिको 
उपलधिता थाहा पाउनका लाचग औषचि दाखखला र ववतरणको  वववरण तथा  ौज्दातको वववरण 
सङ्कलन गरीयको चथयो । एजन्टबायोदटक लगायत अन्य अत्यावश्यक औषचिहरू बषभुरर  कतत 
पटक दाखखला भयो  र  कुन कुन बेला ती औषचिको   ौज्दात िून्य रह्यो  भन्ने  जानकारी 
स्वास््य सांस्थाको भण्र्ार  ा हुने रजजस्टर बाट मलईयको चथयो ।  

7=5 स्वास््य सांस्थाको आम्दानी खिकुो बबवरणिः स्वास््य सांस्थाले तनिःिुल्क प्रसूतत सेवा वापत प्राप्त 
गने रक  लगायत स्वास््य सांस्था ा भएका अन्य आम्दानी र त्यसको खिकुो वववरण राख ेनराखकेो 
तथा तनयम त आवचिक रूप ा लेखा पररिण गराए नगराएको जस्ता सूिना स्वास््य सांस्था वाट 
मलइुएको चथयो ।  

7=6 खोप पररवार तनयोजन र सुरक्षित  ाततृ्व कायिु वाट लाभाजन्वतहरूको वववरणिः खोप, पररवार 
तनयोजन र सुरक्षित  ातत्व कायिु बाट लाभाजन्वतहरूको लक्ष्य र प्रगततको वववरण स्वास््यक ीको 
सहयोग ा स्वास््य सांस्था ा रहेको अमभलेखवाट मलइुयको चथयो । 

7=7 स्वास््य सांस्थावाट ववववि सेवा मलनेहरूको वववरणिः स्वास््य सांस्था ा अन्य ववववि सेवा मलने को 
सङ्ख्याबाट उक्त सांस्थाको कायबुोझ, लोकवप्रयता, औषचि तथा अन्य स्रोत पररिालनको अवस्था र 
उक्त सेवा  दहला तथा पुरुषले के कतत मलए भन्ने  बारे  ा थाहा पाउन ववववि स्वास््य सेवा मलने 
व्यजक्तहरूको वववरण स्वास््य सांस्थाको अमभलखे वाट सांकलन गररयको चथयो । 

7=8 स्वास््यकम हुरूसांगको अन्तरक्रियािः स्वास््य सांथाको  व्यवस्थापकीय पि, सेवाको  गुणस्तर तथा 
पहुि ा अमभवदृ्चिका लाचग गररएका प्रयासहरूको जानकारी सङ्कलन गनकुा लाचग 
स्वास््यक ीहरूसँग अन्तरक्रिया गरीयको चथयो । अन्तरक्रिया ा स्वास््य सांस्था ा सेवाग्राहीले  
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िाहे ा गुनासोहरू राख्न पाउने के व्यवस्था छ ? स्वास््य सांस्था व्यवस्थापनका राम्रा पि, सुिार  
गनुपुने पिहरु के के छन ्? भन्ने जस्ता बबषयवस्तुहरु स ावेस रहेका चथए ।  

7=9 स्वास््य सांस्था सन्िालन तथा धयवस्थापन सम ततसांगको अन्तरक्रियािः स्थानीय स्तरबाट स्वास््य 
सेवा सुिार का लाचग ददइएको  हत्व र त्यसका उपलजधिहरूबारे जानकारी मलन स्वास््य सांस्था 
सांिालन तथा व्यवस्थापन सम ततसँग छलफल गररयको चथयो । स्वास््य सांस्था व्यवस्थापन 
सम ततसँगको  अन्तरक्रिया ा सम तीको तनयम त बठैक, सम तीवाट ववपन्न तथा वजन्ितका लाचग 
गररयका तनणयुहरू र कायानु्वयनको अवस्था, पारदमितुा जवाफदेदहताका लागी सम तीवाट भएका 
का हरू, सेवा ा पहुि अमभबदृ्दी, गुणस्तर सुिारका लागी भएका प्रयास जस्ता बबषयहरू रहेका 
चथय । 

7=10 चिसापानी स्थास््य सांस्थावाट सेवा प्राप्त गरेर फकुदाको अनुभव सङ्कलनिः  स्वास््य सांस्थाले  प्रदान 
गरेका सेवाहरू तथा सेवाप्रदायकको  व्यवहार लाई सेवाग्राहीले  कुन रूप ा मलएका छन ्भन्ने कुराको 
प्रततक्रिया सेवा प्राप्त गरेर फक्रकिं दै  गदाुको अवस्था ा स्वास््य सांस्थाहरूबाट सेवा प्राप्त गरेर फकुने 
बबरा ीहरू ध्ये स्वास््य िौकी ा ४ जना अन्तवाुता ुमलईयको चथयो । यसरी अन्तरवाुताका लाचग 
सहभागी छनौट गदुा  मलङ्ग, स्थान लाई ख्याल गररयको चथयो । यस अन्तरवाताु ा सेवाग्राहीलाइु 
सेवामलन लागेको स य, सवेा मलदा पैसा खि ुभए नभयको, स्वास््यक ीको धयवहार, स्वास््य 
सांस्था ा भएका आिारभूत धयवस्थाहरू लगायतका बबषयहरू रहेका चथय । 

7=11  सेवाग्राहीहरूसांग बबषयकेजन्ित स ुह छलफलिःस्वास््य सांस्था ा पँहुि, स्वास््यक ीको व्यवहार, 
स्वास््यक ीहरूको जवाफदेदहता, स्वास््य सांस्थाको पारदमितुा, स्वास््य सेवाको बारे ा िेतना र 
जानकारी,  दहला स्वास््य स्वयम्सेववकाल ेददयका सेवाहरु, स्वास््य सांस्था व्यवस्थापन सम ततको  
बारे ा, स्वास््य सांस्था ा स्वास््यक ीको उपजस्थतत, स्वास््य सांस्थाले प्रदान गने स्वास््य सेवाको 
अवचि लगायत स्वास््य सेवा ा िम क सुिार का लाचग स ुदायवाट सुझाव स ेतका बबषयहरु  ा 
स ुदाय ा लक्षित स ुह छलफल  गररयको चथयो । स ुह छलफल ा  दहला, दमलत स ुदाय लगायत 
वजन्ित ा परेकाहरुका सहभागीता लाई प्राथम कता ददईयको चथयो । 

 

7=12  दहला स्वयम्सेववकासँग अन्तवाुताुिः ववषयकेजन्ित छलफल हुने वर्ा ा स्थानीय  दहला 
स्वयम्सेववकाहरूसँग सांक्षिप्त कुराकानी गरी उनीहरूको  िारणा सङ्कलन गरतयको चथयो जस ा 
स्वास््य सांस्थाको  बारे ा स्थानीय सवसुािारणहरूको  कस्तो  िारणा छ ? के प्रायिः सबै जना 
स्वास््य सेवा मलन जान्छन ्? स्वास््य सेवा मलन गभवुती  दहला, बालबामलका, अपाङ्गता भएका 
धयजक्त, बदृ्िलगायत सबै  गाउां ले लाई कुनै  बािा अवरोि छन की ? स्वास््य सांस्था ा औषचिहरू 
तनिःिुल्क रूप ा पाइन्छ वा बबरा ीले बादहर बाट क्रकन्नुपछु ? स्वास््य सांस्था ा स्वास््यक ीहरू 
प्रायिः उपजस्थत हुन्छन ्क्रक हुांदैनन ्? स्वास््यक ीको बानी, व्यवहार  कस्तो छ ? स्वास््य सांस्थाल े 
प्रदानगने सबै प्रकार का सेवा र सुवविाबारे सबै लाई थाहा छ क्रक छैन ? भन्ने जस्ता बबषयहरु यस 
अन्तरवाताु ा रहेका चथए । 

7=13  सूिना बबश्लेषणिः ववमभन्न स्रोतबाट सूिना र त्याङ्क सङ्कलन गने काय ु पूरा भए पश्िात 
सङ्कमलत सूिनाहरूको ववश्लेषण गरी आ भेलाका लाचग तनष्कष ुा तनकाल्ने का  गररयको चथयो 
। तनष्कषकुो ववश्वसनीयता सुतनजश्ित गन ुर त्यस ा सबै  सरोकारवालाको अपनत्व काय  गन ु
यस प्रक्रिया ा सके सम्  स्वास््य सांस्था सञ्िालन तथा व्यवस्थापन सम तत र स्वास््यक ीहरूको  
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सांलग्नता गराउने प्रयास गररयको चथयो र ववश्लेषण गरी तनष्कष ुतनकाल्दा तटस्थता र तनश्पिता 
अपनाुइयको चथयो । 

 

8 सा ाजजक पररिणवाट प्राप्त नततजाहरू 

8=1 सवल पिहरू 

क) स्वास््य सेवा ा पहुि एवां उपयोग 

• प्रसुती सेवा ३६५ ददन २४ सै घण्टा उपलधि रहेको । 
• पूवपु्रसूतत गभवुती जॉि सेवा मलने गभवुती सांख्या जम् ा १०८ जना । 
• गतबषकुो तुलना ा पूवपु्रसूतत गभवुती जॉि सेवा मलने गभवुती सांख्या बढेको छ ।  

• स्वास््य सांस्था ा प्रसूती सेवा मलने आ ाहरूको सांख्या ४७ जना  रहेको छ साथै गतबष ु
भन्दा बढेको छ । जस ा दलीतिः १५ जना, जनजातीिः ८ जना अन्यिः २४ जना रहेको छ 
जो जनसांख्या अनुसार स ावेसी छ ।  

• स्वास््य सांस्था ा भएका सबै प्रसुती दि स्वास््यक ीवाट भएका छन ्। दि स्वास््य 
क ी वाट प्रसूती गराउने सांख्या ४७ जना (१००%) रहेको छ । 

• सूत्केरी भएको २४ घण्टा मभत्र जाांि गराउने सांख्या ४७ जना । 
• सबै वालवामलकाहरूलाइु खोप सेवा पुयाुउनका लाचग घरदैलो  ै पूगी अनुग न गने 

गररयको र स्वास््य स्वयसेववकाहरूको  हत्वपूण ुभूम का रहेको छ । 
• खोप ा पहुि बढाउनका लाचग स्वास््य सांस्थाका  साथ ैथप ४ स्थान ा खोप केन्ि 

सांिालन ा रहेको छ । 
• पररवार तनयोजनका वपल्स, डर्पो, नरप्लान्ट, कण्र्कको सेवा तनयम त प्रदान भएको । 
• गतबषकुो तुलना ा पररवार तनयोजनको सेवा मलने सेवाग्राहीहरूको सांख्या ा बदृ्दी भएको 

छ । 
• ला ो स यका पररवार तनयोजनका सािन अपनाउने सवेाग्राहीको सांख्या बदढ रहेको छ । 
• खोप केन्ि, गाउँघर जक्लतनक र आ ा स ुहको बैठक तनयम त रहेको छ । 
• खोप सुतनजश्ित गन ु दहला स्वास््य स्वयसेववकाले घरदैलो गने गरेको । 
• खोप केन्ि ा खोपको स य ा वच्िाहरूको तौल मलने धयवस्था स ेत गररयको । 
• स्वास््य सांस्था ा आिारभूत सेवाहरू पूण ुतनिूल्क रहेको । 
• स्वास््य सांस्था तनय  ीत रूप ा खुल्ने (१०-४,५ बज)े गरेको छ । 
• सेवाग्राही ा  दहलाको सांख्या बदढ रहेको छ (सरदर ६५ प्रततित)। 
• वववि सेवा मलने सेवाग्राही सांख्या सरदर दैतनक ४० जना रहेको छ । 

ख) स्वास््य सेवाको गुणस्तर 
• दरवन्दी अनुसार दरवन्दी पदपूती भएको । 
• २ जना स्वास््यक ी पामलकाको वाट करार ा तनयुक्त गररयको । 
• स्वास््य क ी तनयम त उपजस्थती हुने गरेको र तामल , बबदा जादा पालो म लायर जाने 

गरेको, स्वास््य सांस्था जादा सेवाग्राहीको स्वास््यक ी सांग भेटहुने । 
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• स्वास््यक ीहरू तनयम त उपजस्थती हुने गरेको र तामल , बबदा जादा पालो म लायर जाने 
गरेको, स्वास््य सांस्था जादा सेवाग्राहीको स्वास््यक ी सांग भेटहुने । 

• स्वास््य क ीको  धयवहार म जामसलो, लैङ्गीक, जाततय भेदभाव रदहत धयवहार रहेको । 
• अटोक्लेभवाट औजारहरू तन लुीकरण गने गरेको । 
• स्वास््य सांस्था ा प्रसुती सेवा प्रदान गने लगायतका स्थानहरू डर्सइ्न्फेजक्टभ (भाइुरेक्स) 

रसायनको प्रयोग  गने गरेको । 
• स्वास््य सांस्थाको सरसफाइुको अवस्था राम्रो रहेको छ । 
• िौिालय सफा रहेको । 
• सेवाग्रादहहरूलाइु वपउने पानीका लागी क्रफल्टरको धयवस्था भएको । 
• प्लासेन्टा वपट भएको । 
• स्वास््य जन्य फोहर धयवस्थापन गन ुफोहर वचगकुरण गरर बबसजनु गने र प्लाजष्टक 

जन्य फोहर सांकलन गरर राखखयको छ । 
• स्वास््य सांस्थाको पुवािाुर पहुि योग्य (अपाङ्गता, जेष्ठ नागरीक, गभवुती, असक्त) 

भएको  

• सेवाग्राहीलाइु गोप्य स्थान ा जाच्ने तथा परा ि ुददने धयवस्था भएको । 
•  दहला स्वास््यक ीको धयवस्था भएको । 
• सुत्करी हुनका लागी यस स्वास््य सांस्था ा आउदा रू५०० यातायात खि ुउपलधि गराउने 

धयवस्था गररएको । साथै यस स्वास््य सांस्था ा  सूत्करी भइु घर ा जादा स ेत  रू५०० 
यातायात खि ुउपलधि गराउने धयवस्था गरेको । 

• यस स्वास््य सांस्था ा सूत्करी हुन आउने सेवाग्राहीलाइु रेफर गरर अन्यत्र पठाउनु पने 
अवस्था ा एक्बुलेन्स सेवा पूण ुतनिूल्क रहेको । 

• तनयम त रूप ा आखा स्वास््य मिववर सांिालन गदै आएको । 
• प्रसुती सेवा सांिालनका लागी आड्रा र इन्हुरेर् सांगको साभेदारी ा प्रसुती भवन तन ाुण 

भएको । 
• स्याक सांगको साझदेारी ा औजार तथा उपकरण खररद गररएको । 
• रेरर वाके वाट  ास्क, सेतनटाइुजर, PPE लगायतका सा ग्रीको सहयोग प्राप्त गरेको। 

 

ग) औजार उपकरण एव  भौततक पुवाुिारको अवस्था 
• पहुि योग्य (अपाङ्ग  ैबत्र, जेष्ठ नागरीक  तै्री, असक्त  ैत्री) पुवाुिार रहेको छ । 
• बैकल्पीक उजाुको धयवस्था ा धयवस्था (इुन्भटुर) गररयको । 
• बबरा ी पालो पखदुा वस्ने धयवस्था बेच्िहरू रहेका छन ्। 
• आवश्यक औजार उपकरणहरू रहेको छ । 

घ) सांस्थाको आम्दानी खिकुो अवस्था 
• आम्दानी श्रोतिः 

• गाउँपालीका अनुदान 
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• प्रसुती सेवा प्रदान ा प्राप्त हुने रक  । 
• स्वास््यक ी तलव, स्वास््यक ी इन्सेन्टीभ, प्रसूती प्रोत्साहन रक ,  बचथङु सेन्टर ा 

औषिीहरू, इुन्टरनेट, बबद्युत  हसुल,   तु सांभार, धयवस्थापन आदी ा खि ुभएको । 
• खिहुरूको योजना धयवस्थापन सम तीवाट पास गररयको । 

ङ) सांस्थाको पारदमितुा एवां जवाफदेदहता 
• पररवार तनयोजन सेवाका सािनहरूको उपलधिता तनयम त रहेको छ ।  

• डर्स्पेन्सरी ा औषिी ववतरणको अमभलेख भएको । 
 

ि) स्वास््य सेवा वारे जानकारी 
• स्वास््यसांस्थाल ेप्रदान गने सेवाहरूको जानकारी स्वास््य स्वयमसवका, स्वास््यक ीहरू, र 

टोल तछ केवाट प्राप्त गने गरको 
• स्वास््य सांस्थाले प्रदान गने आिारभूत स्वास््य सेवाको जानकारी स ुदाय ा रहेको 

पाइुयो । 
 

छ) स्वास््य सांस्था धयवस्थापन सम तीको भूम का 
• तनयम त रूप ा  ामसक बठैक वस्ने धयवस्था गररयको र बैठक तनयम त  भएको 
• बैठक ा सबै पदाचिकारीहरूको उपजस्थती िेरै हुने । 
• स्वास््य सांस्था सांिालन तथा धयवस्थापन सम ती को तनदेमिका नभएको । 
• सम ती सांख्यािः७ र आ जन्त्रत ३ गरी जम् ा १० जना ।  दहलािः ७ जना दमलतिः १ जना 

जनजातीिः २ अन्य ७ जना रहेको छ  
• जेष्ठ नागररक, क्रकिोरी, दमलत वाट आ जन्त्रत सदस्य थप गररयको राम्रो पि रहेको छ । 
• अपाङ्गता भएका धयक्तीको धयवस्थापन सम ती ा प्रतततनचित्व सहाुतनय रहेको छ। 
• पामलका सांगको स न्वय ा श्रोत पररिालन भएको । 
• स्वास््य सांस्थाले ववमभन्न सांघ सांस्थाहरू सांगको स न्वय तनकै राम्रो रहेको छ। 
• (इन्हुरेर्/आड्रा, स्याक, रेरी वाांके, BNMT, सानाक्रकसान कृवष सहकारी सांस्था, आदी) 
• पालीकासांगको स न्वय ा  जेष्ठ नागरीकका लाचग तनिूल्क स्वास््य सेवाका लाचग 

िरदैलो कायिु  सांिालन गररएको । 
• स्वास््य स्वयसेववका, स्वास््यक ीले घरदैलो गरर पूण ुखोप सूतनजश्ितताका लाचग का 

गरेको । 
• बच्िाको तौल मलने पोषणको अवस्थाको अनुग न गने का लाइु खोप केन्ि ा ववस्तार 

गररएको । 
• टाढा रहेका स ुदायहरू ा सेवा पहुि बढाउनका गाउँघर क्लीतनक र खोप केन्ि सांिालन ा  

रहेका छन ्। 
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8=2 सुिार गनुपुने पिहरू 

क) स्वास््य सेवा ा पहुि एवां उपयोग 

• सांस्थागत प्रसुती सेवा मलएका आ ाहरू  ध्ये पूवपु्रसूतत गभवुती जॉि सेवा मलने (२३ 
जना) गभवुती क  रहेको छ (४९ प्रततित) । 

• स्वास््य सांस्था ा प्रसुती गराउने लि भन्दा प्रगती क  रहेको छ । 
(सांभावीत सुत्केरी हुने सांख्या (लि १७६) रहेको ा प्रगती ४७ सांग तुलना गदाु  प्रगती क  
रहेको छ ।) 

• स्वास््य सांस्था ा सुत्केरी हुने सेवाग्राहीहरूले पाउनु पने प्रोत्साहन रक  डर्स्िाज ुभएर 
जाने स य ा नपाएको दढला ददने गररएको । 

• झार्ा पखाला, तन ोतनया र कुपोवषत वाट प्रभाववत वालवामलकाको सांख्या बदढ रहेको छ । 
• पररवार तनयोजनका सािन अपनाउने सेवाग्राही ा सािनको सेवा मलन छोड्ने । 

(नया सेवा मलने सेवाग्राही भन्दापनी सेवा मलइुरहेका सवेाग्राहीको सांख्या क  छ) 
• प्रजनन उ ेरका आिार ा पररवार तनयोजनका सािनहरू अपनाउने सांख्या क  रहेको छ । 
• खोपकेन्िको धयवस्थापन राम्रो सांग हुनसकेको छैन ।  

(गाभर ा भवन छ छानो छैन, सुयोदय भवन भएको तर ददिा वपसाव गररददने, करेली  ा 
बबद्यालय ा गदा ुववद्यालय सांिालन भएको स य ा खोप सांिालन ा कदठन) 

• गत बष ुभन्दा ववववि सेवामलने सेवाग्राहीको सांख्या घटेको छ । 
• अमभयान कायिु  सांिालन गदाु ववववि सेवालाइु सूिारू गने धयवस्था म लाउने । 

ख) स्वास््य सेवाको गुणस्तर  

• िौिालय ा हात िुने वेमसन र सावुनको धयवस्था नभएको । 
• स्वास््य सांस्था ा असक्त ववरा ी आउदा िाहीने जह्वलचियर नभएको । 
• स्वास््य सांिालन तथा धयवस्थापन सम तीवाट खोप केन्ि, गाउँघर जक्लतनकको तनयम त 

अनुग नको धयवस्था नभएको । 
• स्वास््य सांस्था ा आवश्यकता अनुसार िौिालय क  रहेको छ साथ ै दहला पुरूषका 

लाचग छुट्टा छुट्टै िौिालय छैन । 
• आवश्यकता अनुसार भवन तथा कोठाहरू नभएकाले एउटै कोठा ा ववमभन्न  सेवाहरू ददनु 

पदाु सेवाहरू धयवस्थापन गन ु(तुरून्त सेवा ददन, गोपतनयता काय  गन)ु कदठन भएको । 
 

ग) सांस्थाको आम्दानी खिकुो अवस्था 
• २ आचथकु वष ु२०७६।०७७ र २०७७।०७८ सम् को लखेा पररिण भएको ।  
• आचथकु दहसाव क्रकताव प्रततवेदन उपलधि हुन नसकेको ।  

 

घ) सांस्थाको पारदमितुा एवां जवाफदेदहता 
• स्वास््य िौकीको नागरीक वर्ापत्र भएको तर अध्यावचिक गनुपुने र सेवाग्राहीले सजजलै 

देख्ने र पढ्न म ल्ने स्थान ा राख्नु पने ।  
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• तनिूल्क ववतरण गररने औषिीहरूको ना ावली अध्यावचिक गरर औषिी ववतरण गने 
स्थान नेर राख्नु पने । 

• तनिुल्क प्रसूती सेवा, प्रसूती प्रोत्साहन रक  र गभवुती जाि प्रोत्साहन रक  मलने 
आ ाहरूको बबवरण सूिना पादट ा टास नभएको । 

• तनयम त सा ाजजक पररिण गने नगरीएको । 
• केही तनिुल्क ववतरण गररने औषिीहरू सुन्य  ौज्दात  रहेको छ । 

(ए ोजक्सलीन २५० – ५ पटक ३  दहना, १२५ – पटक ३  दहना, ओआरएस – १ पटक १ 
 दहना, बेन्जोइक सेमलसाइजक्लक एमसर् ६ पटक ३  दहना, र्ोक्सी २ पटक १  दहना) 

• िेरै औषिीहरू वादहरवाट क्रकन्नुपने गुनासो सेवाग्राहीको रहेको छ । 
• गभवुती  दहलाहरूले क्याजल्सय  तनिुल्क हुनुपने  ाग रहेको छ । 
• सुझाव पेटीका रहेको तर नागररक गुनासो सून्ने र त्यसलाइु सांवोिन गने धयवस्था भएको 

पाइुयन । 
ङ) स्वास््य सेवा वारे जानकारी 

• स्वास््य सांस्थाले प्रदान गने सेवाको गुणस्तरको जानकारी स ुदाय ा ज्यादै न्युन रहेको 
छ । 

• स्वास््य सांस्था ा स्वास्थ सम्वन्िी जानकारी  ूलक सूिनाहरूको प्रदिनु क  छ । 
• स्वास््य सांस्था सन्िालन तथा धयवस्थापन सम ती भएको र यसको भू ीका वारे 

स ुदाय ा जानकारी अत्यन्तै न्युन छ । 
• प्रसूती सेवा मलन आउने सेवाग्राहीका लागी पालीकाले प्रदान गरेको यातायात खिकुो 

सुवविाको जानकारी स ुदाय ा न्युन रहेको छ 
9 बैजनाथ गाउँपामलकावाट भइुरहेका तनरन्तरता ददइुरहनु पने बबषयहरू 

• स्वास््य सांस्था ा प्रसूती सेवा सांिालनका लाचग करार ा थप गररएका स्वास्थक ीहरूको तनरन्तरता । 
• स्थास््य सांस्थाको धयवस्थापनका लाचग ददइुने अनुदान तनरन्तरता दददै थप गनु ुपने । 
• तनिूल्क ववतरणा गररने औषिीहरूको धयवस्थापन र उपलधिता । 
• स्वास््य सांस्था ा प्रसुती गराउन प्रोत्साहन गन ुका लाचग प्रदान गररने यातायात खिकुो तनरन्तरता । 

10 बैजनाथ गाउँपामलकावाट सांवोिन गररनुपने गरी उठान भएका सवालहरू 

• औषिी ववतरणको अमभलेखको धयवस्था सबै स्वास््य सांस्थाहरू ा धयवजस्थत गन ुआवश्यक धयवस्था 
म लाउने । 

• औषिीहरूको प्रयोग र तनिूल्क प्राप्त हुने औषिीको सदपुयोगका लाचग नागररक सिेतना । 
• बैजनाथ गाउँपालीका स्थास््य सांस्थावाट तनयम त अनुग न र अनुमििण हुनुपयो भन्ने स्वास््य 

क ी र धयवस्थापन सम तीको  ाग रहेको छ । 
• स्वास््य सांस्थाले प्रदान गने सेवाहरू र सेवाको गुणस्तर का वारेका नागरीकहरूलाइु जानकारी तथा  

सूिना प्रवाह ा जोर् ददने । 
• गभवुती  दहलाहरूलाइु आइुरन िक्की का साथै क्याजल्सय  स ेत प्रयोगका लागी मसफाररस गररने 

गरेको  ा आइुरन तनिूल्क पाइुयको तर क्याजल्सय  वादहरवाट क्रकन्नु पने भएकाले क्यालमसय  
स ेत तनिुल्क हुनुपने  ाग  दहला सेवाग्राहीको रहेको छ । 
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• गभवुती जाांि प्रोत्साहन रक   ात ृमििु स्वास््य सेवा कार् ुदेखाउदा स ेत कोहलपुर  ेडर्कल 
कलेजको अस्तपाल वाट नपाएको सेवाग्राहीको गुनासो सांवोिनका लाचग स न्वय गनुपुने । 

• पालीकावाट करार ा तनयुक्त भएका लगायत स्वास््यक ीहरूको तलवको  ामसक रूप ा तनयम त 
भुक्तानी नभएको । 

 

11 आ भेलाको आयोजना तथा सांिालन 

स्वास््य सांस्था तथा स ुदायवाट सूिना सांकलन र यसको बबश्लेषणवाट प्राप्त  नततजालाइु सावजुतनकीकरण 
गनकुा लाचग आ भेलाको आयोजना गररयको चथयो । आ भेला ा बैजनाथ गाउँपालीका का उपाध्यि, 
कायकुारी प्रिासक्रकय अचिकृत, स्वास््य िाखाका प्र ुख, धयवस्थापन सम तीका अध्यि, स्वास््य सांस्थाका 
प्र ुख तथा स्वास््यक ीहरू, सेवाग्राहीहरू, स्वास््य स्वयसेववका लगायत बजैनाथ गाउँपालीका सुिासन 
सम तीका पदाचिकारी तथा बबमभन्न िाखाका तथा सम तीका पदाचिकारीहरूको सहभागीता रहेको चथयो । 
कोमभर्का कारण नेपाल सरकारले जारी गरेको सूिना,  ापदण्र् तथा तनदेिन ा रदह आ भेलाको कायिु  
सांिालन भएको चथयो । (आ भेला ा गररयको प्रस्तुतीकरण अनुसूिी १  ा रहेको छ ।) 

12 आ भेला ा उठेका जजज्ञासाहरू सदहत सक्बोिन गनुपुने  ुख्य  ुख्य ववषयहरू 

• नागरीक वर्ापत्र 

• प्र ूती प्रोत्साहन रक  प्राप्त गने आ ाहरूको ना ावली तनयम त टाांस नगररयको । 
• सेवाग्राहीहरूको गुनासो सून्ने धयवस्थीत  पररपाटी नभएको  

• धयवजस्थत खोपकेन्ि नभएका कारण खोप केन्ि ा सांिालन ा कदठन भएको छ 

• स्वास््य सांस्थाले प्रदान गरेको सेवाहरूको प्रगतत वववरण धयवस्था भए अनुसार टास गरेको हुनुपने ।  

• स्वास््य सांस्था ा सुत्केरी हुने सेवाग्राहीहरूले पाउनु पने प्रोत्साहन रक  डर्स्िाज ुभएर जाने स य ा 
नपाएको दढला ददने गररएको । 

• स्वास््य सांस्था ा आवश्यकता अनुसार िौिालय क  रहेको छ साथ ै दहला पुरूषका लाचग छुट्टा 
छुट्टै िौिालय छैन । 

• २ आचथकु वष ु२०७६।०७७ र २०७७।०७८ सम् को लखेा पररिण भएको । 
• तनिूल्क ववतरण गररने औषिीहरूको ना ावली अध्यावचिक गरर औषिी ववतरण गने स्थान नेर राख्नु 

पने । 
• तनयम त सा ाजजक पररिण गने नगरीएको । 
• केही तनिुल्क ववतरण गररने औषिीहरू सुन्य  ौज्दात  रहेको छ । 
• तनिुल्क प्रसूती सेवा, प्रसूती प्रोत्साहन रक  र गभवुती जाि प्रोत्साहन रक  मलने आ ाहरूको बबवरण 

सूिना पादट ा टास नभएको । 
13 सा ाजजक पररिणले उठाएका  ुद्दाका बारे ा जजम् ेवार तनकायको प्रततक्रिया तथा प्रततबद्िता 

सा ाजजक पररिणवाट पदहिान भएका तथा आ भेला ा उठेका सवालहरू ा सम्वजन्ित सरोकारवालाहरूल े
जजम् ेवारीका साथ आआफ्नो प्रततवध्दता धयक्त गरेका चथए । भेला ा चिसापानी स्वास््य िौकी सांिालन 
तथा धयवस्थापन सम तीका अध्यिल े सा ाजजक पररिणले आखा खोलीददएको र यसले उठाएका 
सवालहरूलाइु धयवस्थापन सम तीले गांमभरता पुवकु सांवोिन गने प्रततबध्दता धयक्त गनु ुभएको चथयो।  
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स्वास््य िाखा प्र ुखले स्वास््य सांस्थाले प्रदान गदै आइुरहेका सेवाहरू र स्वास््य सांस्थाको अवस्थाका 
वारेका सा ाजजक पररिणले एनाको रूप ा प्रस्ट भएको बबिार राख्दै सुझाव पेदटका धयवजस्थत गने, 
खोपकेन्ि, गाउँघर जक्लतनकको तनयम त अनुग नको धयवस्था गने, स्वास््य सांस्थाको तनयम त अनुग नको 
धयवस्था पालीकावाट गने, तनिुल्क ववतरण गररने औषिीहरूको आपूतीको धयवस्था म लाउने, स्वास््य 
सांस्थाहरूको लखेा पररिण तनयम त गने लगायत सा ाजजक पररिणले उठायका सावालहरू सांवोिन गररने 
प्रततवध्दता धयक्त गनु ुभएको चथयो िुसािन सम तीका सांयोजकले स्वास््य सांस्थाको जवाफदेदहता र 
पारदमितुा बढाउनकाका लाचग र िुसािन अमभबदृ्दीका लागी सा ाजजक पररिण जस्ता कृयाकलापहरू 
तनयम त गनु ु पने िारणा राख्न ु भएको चथयो । आ भेला कायिु  ा बैजनाथ गाउँपालीकाका तनम त्त 
प्रिासक्रकय अचिकृतले सा ाजजक पररिणले उठायका ववषयहरूको सांवोिनकालागी पालीका प्रततबद्द रहेको 
जनाउदै दहजो भन्दा आज राम्रो पररवन ुभएको र अझ ितु गतत ा पररवतनु गनकुा लाचग सबैले आआफ्नो 
भूम का र जजम् ेवारी ा सिेत भएर का  गनुपुने िारणा राख्नु भएको चथयो । वाांके जजल्ला स्वास््य 
कायाुलयका प्र ुख चिरजांग िाहले अदहले सा ाजजक पररिण अपररहाय ुभएको र सबै स्वास््य सांस्थाहरू ा 
गनुपुने िारणा राख्नु भएको चथयो । कायिु को अन्त ा आ भेलाको अध्यिता गनु ुभएका नन्दरा  केसीले 
यस प्रकृयाले हाम  सबैका आखा खुलेका छन ्देखखयका क जोरीहरू सबै तहवाट सुिार हुने र आगा ी 
ददन ा स्वास््य िेत्र ा लगानी बढाउदै  ूल िार ा ल्याउन, साथै सा ाजजक पररिणले उठायका सवालहरूको 
सांवोिनका लागी  प्रततवद्दता धयक्त गनु ुभएको चथयो । 

14 सा ाजजक पररिणले उठाएका  ुद्दालाइु सम्बोिन गन ुकाययुोजनाको तन ाुण 

आ भेलाको छलफल ा उठेका सवालहरूको सांवोिनका लागी उपजस्थत सेवाग्राहीहरूको सल्लाह तथा सूझाव ा 
स्वास््य सांस्था प्र ुख, धयवस्थापन सम तीका पदाचिकारीहरू, बैजनाथ गाउँपालीकाका स्वास््य िाखा प्र ुख 
लगायतको सहभागीता ा काययुोजना तन ाुण गररयको चथयो । काययुोजना अनुसूिी २  ा रहेको छ । 

15 अनुसूिीहरू 

आ भेलाको प्रस्तुतीकरण        अनुसूिी  १ 

काययुोजना          अनुसूिी  २ 
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चिसापानी स्वास््य िौकी 
बैजनाथ गाउँपालीका १ बाांके 

सा ाजजक पररिणको नततजा सावजुतनक्रककरणका लागी 
आ  भेलाको प्रस्तुतीकरण 
२०७८  फाल्गुण १९ गते 

१. सामाजिक परिक्षणको उद्दशे्य 
➢ स्वास््य िते्रवाट प्रदान गररने ववमभन्न सेवाहरू र स्वास््य सम्वजन्ि सा ुदातयक 

क्रियाकलापहरूका बारे ा स ुदायलाइु जानकारी गराइु पारदमितुा काय  गने । 
➢ आ नागररक ( दहला, अततववपन्न, वपछडर्एका एव  ्बजन्ित स ुदाय स ेत) को प्रत्यि र 

सिीय सहभाचगताका आिार ा स्वास््य सेवा प्रतत उनीहरूको अचिकार, जजम् ेवारी र 
अपनत्वको भावना ववकास गने । 

➢ स्थातनय तहका स्वास््य सवेा प्रदायक तनकायहरूलाइु आ नागररक ववषेि गरी  दहला, 
अततववपन्न, जोखख  ा रहेका, वपछडर्एका, बजन्ित एव  ्दगु ु िते्र ा बसोवास गने स ुदाय 
प्रतत जवाफदेही बनाइु स्वास््य सेवा ा अपेक्षित उपलजधिहरू हामसल गने काय ुा योगदान 
पुयाुउने । 

➢ आ नागररक र स्वास््य सांस्था बीि खलु्ला रूप ा सही सूिना आदान प्रदान, छलफल र 
तनयम त सांवाद गने पररपाटीको ववकास गने । 

➢ सा ाजजक पररिणका  ाध्य वाट स्वास््य सम्वन्िी पररयोजना र कायिु को कायाुन्वयन र 
स्वास््य सेवाप्रवाह ा तनरन्तर सुिारका लाचग  ागपु्रिस्त गने । 

२. सामाजिक परिक्षणमा अपनार्इएको प्रकृया 

❖ स्थातनय तह  द्वारा सा ाजजक पररिण गने योजना तयारी तथा पदहलो िरणका लाचग 
स्वास््य सांस्थाको छनौट । 

❖ स्वास््य सांस्था सांिालन तथा धयवस्थापन सम तीलाइु सा ाजजक पररिण वारे 
जानकारी तथा स्वास््य सांस्थाको सा ाजजक पररिणका लागी स य तनिाुरण । 

❖ बबमभन्न वविी तथा  ाध्य  वाट स्वास््य सेवा सम्वन्िी सूिना सांकलन र बबश्लेषण 
। 

❖ सा ाजजक पररिणको नततजा सावजुतनक्रककरण गनकुा लाचग आयोजनाहुने आ भेलाको 
सूिना  प्रवाह । 

❖ आ  भेलाको आयोजना गरी स्वास््य सांस्थाले ददइुरहेका सेवाहरू का साथै  सूिना 
बबश्लेषणबाट प्राप्त नततजाको प्रस्तुतीकरण । 

❖ सा ाजजक पररिणका ि  ा आएका सवालहरू तथा आ भेला ा उठेका सवालहरू ा 
सरोवारवाला जजम् ेवार तनकायहरूको सवालको सम्वोिनका लाचग प्रततबद्िता  तथा 
काययुोजना तन ाणु। 
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❖ प्रततवेदन तयारी तथा सम्वजन्ित स्वास््य सांस्था तथा स्थातनय तह लाइु हस्तान्तरण 
। 

३. सामाजिक परिक्षणमा अपनार्एका जिजिहरू 

▪ स्वास््य सांस्थाको अवलोकनिः 
▪ स्वास््य सांस्थावाट सूिनाहरू सांकलन 

▪ तनिूल्क प्रसूतत सेवामलने आ ाहरूको बबवरण 

▪ औषचि दाखखला र िून्य  ौज्दातको वववरण 

▪ स्वास््य सांस्थाको आम्दानी खिकुो बबवरण 

▪ खोप पररवार तनयोजन र सुरक्षित  ाततृ्व कायिु वाट लाभाजन्वतहरूको वववरण 

▪ स्वास््य सांस्थावाट ववववि सेवा मलनेहरूको वववरण 

▪ तनिूल्क प्रसूतत सेवामलने आ ाहरू सांग भेट 

▪ स्वास््यकम हुरूसांगको अन्तरक्रिया 
▪ स्वास््य सांस्था सन्िालन तथा धयवस्थापन सम ततसांगको अन्तरक्रिया 
▪ सेवाग्राहीहरूसांग बबषयकेजन्ित स ुह छलफल 

▪ सूिना बबश्लेषण 

४. सामाजिक परिक्षणले समेटेका मखु्यके्षत्रहरू 

• स्वास््य सेवामा पहुच एवं उपयोग 

बिषय / क्षेत्र चिसापानी स्वास््य िौकी 

सुरक्षित 
 ाततृ्व सेवा 

• प्रसुती सेवा ३६५ ददन २४ सै घण्टा उपलधि रहेको । 
• पूवपु्रसूतत गभवुती जॉि सेवा मलने गभवुती सांख्या जम् ा १०८ जना । 
• गतबषकुो तुलना ा पूवपु्रसूतत गभवुती जॉि सेवा मलने गभवुती सांख्या बढेको छ ।  

• स्वास््य सांस्था ा प्रसूती सेवा मलने आ ाहरूको सांख्या ४७ जना  रहेको छ साथै गतबष ुभन्दा 
बढेको छ । जस ा दलीतिः १५ जना, जनजातीिः ८ जना अन्यिः २४ जना रहेको छ जो 
जनसांख्या अनुसार स ावेसी छ ।  

• सांस्थागत प्रसुती सेवा मलएका आ ाहरू  ध्ये पूवपु्रसूतत गभवुती जॉि सेवा मलने (२३ जना) 
गभवुती क  रहेको छ (४९ प्रततित) । 

• स्वास््य सांस्था ा प्रसुती गराउने लि भन्दा प्रगती क  रहेको छ । 
• स्वास््य सांस्था ा भएका सबै प्रसुती दि स्वास््यक ीवाट भएका छन ्। दि स्वास््य क ी 
वाट प्रसूती गराउने सांख्या ४७ जना (१००%) रहेको छ । 

• सूत्केरी भएको २४ घण्टा मभत्र जाांि गराउने सांख्या ४७ जना । 
• सांभावीत सुत्केरी हुने सांख्या (लि १७६) रहेको ा प्रगती ४७ सांग तुलना गदाु  प्रगती क  
रहेको छ । 

• स्वास््य सांस्था ा सुत्केरी हुने सेवाग्राहीहरूले पाउनु पने प्रोत्साहन रक  डर्स्िाज ुभएर जाने 
स य ा नपाएको दढला ददने गररएको । 
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खोप सेवा • सबै वालवामलकाहरूलाइु खोप सेवा पुयाुउनका लाचग घरदैलो  ै पूगी अनुग न गने गररयको र 
स्वास््य स्वयसेववकाहरूको  हत्वपूण ुभूम का रहेको छ । 

• खोप ा पहुि बढाउनका लाचग स्वास््य सांस्थाका  साथ ैथप ४ स्थान ा खोप केन्ि सांिालन ा 
रहेको छ । 

• झार्ा पखाला, तन ोतनया र कुपोवषत वाट प्रभाववत वालवामलकाको सांख्या बदढ रहेको छ । 

पररवार 
तनयोजन 
सेवा 

• पररवार तनयोजनका वपल्स, डर्पो, नरप्लान्ट, कण्र्कको सेवा तनयम त प्रदान भएको । 
• गतबषकुो तुलना ा पररवार तनयोजनको सेवा मलने सेवाग्राहीहरूको सांख्या ा बदृ्दी भएको छ । 
• ला ो स यका पररवार तनयोजनका सािन अपनाउने सवेाग्राहीको सांख्या बदढ रहेको छ । 
• पररवार तनयोजनका सािन अपनाउने सेवाग्राही ा सािनको सेवा मलन छोड्ने । 
(नया सेवा मलने सेवाग्राही भन्दापनी सेवा मलइुरहेका सवेाग्राहीको सांख्या क  छ) 

• प्रजनन उ ेरका आिार ा पररवार तनयोजनका सािनहरू अपनाउने सांख्या क  रहेको छ । 

गाउँघर 
जक्लतनक र 
खोप 
केन्िको 
अवस्था 

• खोप केन्ि, गाउँघर जक्लतनक र आ ा स ुहको बैठक तनयम त रहेको छ । 
• खोप सुतनजश्ित गन ु दहला स्वास््य स्वयसेववकाले घरदैलो गने गरेको । 
• खोप केन्ि ा खोपको स य ा वच्िाहरूको तौल मलने धयवस्था स ेत गररयको । 
• खोपकेन्िको धयवस्थापन राम्रो सांग हुनसकेको छैन ।  

(गाभर ा भवन छ छानो छैन, सुयोदय भवन भएको तर ददिा वपसाव गररददने, करेली  ा 
बबद्यालय ा गदा ुववद्यालय सांिालन भएको स य ा खोप सांिालन ा कदठन) 

स्वास््य 
सांस्थावाट 
बबववि सेवा 
मलने कूल 
ववरा ी 
सांख्याको 
वववरण 

• स्वास््य सांस्था ा आिारभूत सेवाहरू पूण ुतनिूल्क रहेको । 
• स्वास््य सांस्था तनय  ीत रूप ा खुल्ने (१०-४,५ बज)े गरेको छ । 
• सेवाग्राही ा  दहलाको सांख्या बदढ रहेको छ (सरदर ६५ प्रततित)। 
• वववि सेवा मलने सेवाग्राही सांख्या सरदर दैतनक ४० जना रहेको छ ।  

• गत बष ुभन्दा ववववि सेवामलने सेवाग्राहीको सांख्या घटेको छ । 
• अमभयान कायिु  सांिालन गदाु ववववि सेवालाइु सूिारू गने धयवस्था म लाउने । 

 

• स्वास््य सेवाको गणुस्िि 

बिषय / क्षेत्र चिसापानी स्वास््य िौकी 

स्वास््यक ीको 
उपलधिता 

• दरवन्दी अनुसार दरवन्दी पदपूती भएको । 
• २ जना स्वास््यक ी पामलकाको वाट करार ा तनयुक्त गररयको । 
• स्वास््य क ी तनयम त उपजस्थती हुने गरेको र तामल , बबदा जादा पालो म लायर 

जाने गरेको, स्वास््य सांस्था जादा सेवाग्राहीको स्वास््यक ी सांग भेटहुने । 
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स्वास््य 
क ीको ववरा ी 
प्रतीको 
धयवहार 

• म जामसलो 
• सोिेको कुरा राम्रो सांग बताइुददने । 
• लैङ्गीक, जाततय भेदभाव रदहत धयवहार रहेको । 

औजार एवां 
उपकरणको 
तन मुलकरण 

• अटोक्लेभवाट औजारहरू तन लुीकरण गने गरेको । 
• स्वास््य सांस्था ा प्रसुती सेवा प्रदान गने लगायतका स्थानहरू डर्सइ्न्फेजक्टभ 

(भाइुरेक्स) रसायनको प्रयोग  गने गरेको । 

सरसफाइु 

 
• स्वास््य सांस्थाको सरसफाइुको अवस्था राम्रो रहेको छ । 
• िौिालय सफा रहेको । 
• िौिालय ा हात िुने वेमसन र सावुनको धयवस्था नभएको । 
• सेवाग्रादहहरूलाइु वपउने पानीका लागी क्रफल्टरको धयवस्था भएको । 
• प्लासेन्टा वपट भएको । 
• स्वास््य जन्य फोहर धयवस्थापन गन ुफोहर वचगकुरण गरर बबसजनु गने र 

प्लाजष्टक जन्य फोहर सांकलन गरर राखखयको छ । 

सांवेदनिीलता 
 

• स्वास््य सांस्थाको पुवािाुर पहुि योग्य (अपाङ्गता, जेष्ठ नागरीक, गभवुती, असक्त) 
भएको । 

• सेवाग्राहीलाइु गोप्य स्थान ा जाच्ने तथा परा ि ुददने धयवस्था भएको । 
•  दहला स्वास््यक ीको धयवस्था भएको । 
• स्वास््य सांस्था ा असक्त ववरा ी आउदा िाहीने जह्वलचियर नभएको । 
• सुत्करी हुनका लागी यस स्वास््य सांस्था ा आउदा रू५०० यातायात खि ुउपलधि 

गराउने धयवस्था गररएको । साथै यस स्वास््य सांस्था ा  सूत्करी भइु घर ा जादा 
स ेत  रू५०० यातायात खि ुउपलधि गराउने धयवस्था गरेको । 

• यस स्वास््य सांस्था ा सूत्करी हुन आउने सेवाग्राहीलाइु रेफर गरर अन्यत्र पठाउनु 
पने अवस्था ा एक्बुलेन्स सेवा पूण ुतनिूल्क रहेको । 

• तनयम त रूप ा आखा स्वास््य मिववर सांिालन गदै आएको । 

गुणस्तर 
सुिारकालागी 
भएका 
प्रयासहरू 

• प्रसुती सेवा सांिालनका लागी आड्रा र इन्हुरेर् सांगको साभेदारी ा प्रसुती भवन तन ाुण 
भएको । 

• स्याक सांगको साझदेारी ा औजार तथा उपकरण खररद गररएको । 
• रेरर वाके वाट  ास्क, सेतनटाइुजर, PPE लगायतका सा ग्रीको सहयोग प्राप्त गरेको। 
• स्वास््य सांिालन तथा धयवस्थापन सम तीवाट खोप केन्ि, गाउँघर जक्लतनकको 

तनयम त अनुग नको धयवस्था नभएको । 
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• औिाि उपकिण एवम भौतिक पुवााधािको अवस्था 
बिषय / क्षेत्र चिसापानी स्वास््य िौकी 

जेष्ठ नागरीक 
अपाङ्ग  ैत्री 
प्रततिालय 

जह्वमलियर/स्रेिर 
भवन 

बैकल्पीक उजाुको 
अवस्था 
िौिालयको 
धयवस्था 
अन्य 

• पहुि योग्य (अपाङ्ग  ैबत्र, जेष्ठ नागरीक  तै्री, असक्त  ैत्री) पुवाुिार रहेको छ । 
• बैकल्पीक उजाुको धयवस्था ा धयवस्था (इुन्भटुर) गररयको । 
• स्वास््य सांस्था ा आवश्यकता अनुसार िौिालय क  रहेको छ साथ ै दहला पुरूषका 
लाचग छुट्टा छुट्टै िौिालय छैन । 

• आवश्यकता अनुसार भवन तथा कोठाहरू नभएकाले एउटै कोठा ा ववमभन्न  सेवाहरू 
ददनु पदाु सेवाहरू धयवस्थापन गन ु(तुरून्त सेवा ददन, गोपतनयता काय  गन)ु कदठन 
भएको ।  

• बबरा ी पालो पखदुा वस्ने धयवस्था बेच्िहरू रहेका छन ्। 

आवश्यक 
औजार 
उपकरणको 
उपलधिता 

• आवश्यक औजार उपकरणहरू रहेको छ ।  

 

 

 

 

 

 

• संस्थाको आम्दानी खचाको अवस्था 
बिषय / क्षेत्र चिसापानी स्वास््य िौकी 

आम्दानी आम्दानी श्रोतिः 
• गाउँपालीका अनुदान 

• प्रसुती सेवा प्रदान ा प्राप्त हुने रक  । 
• २ आचथकु वष ु२०७६।०७७ र २०७७।०७८ सम् को लखेा पररिण भएको ।  

(पररच्छेद ४ को ४.३ ङ  ा धयवस्था भएको (सा ाजजक पररिण र लेखा पररिण)) 
• आचथकु दहसाव क्रकताव प्रततवेदन उपलधि हुन नसकेको । 

खि ु • स्वास््यक ी तलव, स्वास््यक ी इन्सेन्टीभ, प्रसूती प्रोत्साहन रक , बचथङु सेन्टर ा 
औषिीहरू, इुन्टरनेट, बबद्युत  हसुल, पुवाुिार तन ाुण,   तु सांभार, धयवस्थापन 
आदी ा खि ुभएको) 

• खिहुरूको योजना धयवस्थापन सम तीवाट पास गररयको ।   
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• संस्थाको पािदर्शािा एवं िवाफदेहहिा 
बिषय / क्षेत्र चिसापानी स्वास््य िौकी 

नागरीक 
वर्ापत्र 

• स्वास््य िौकीको नागरीक वर्ापत्र भएको तर अध्यावचिक गनुपुने र सेवाग्राहीले 
सजजलै देख्ने र पढ्न म ल्ने स्थान ा राख्नु पने । 

सेवाहरूवारे 
जानकारी 

• तनिूल्क ववतरण गररने औषिीहरूको ना ावली अध्यावचिक गरर औषिी ववतरण गने 
स्थान नेर राख्नु पने । 

• तनिुल्क प्रसूती सेवा, प्रसूती प्रोत्साहन रक  र गभवुती जाि प्रोत्साहन रक  मलने 
आ ाहरूको बबवरण सूिना पादट ा टास नभएको । 

• तनयम त सा ाजजक पररिण गने नगरीएको । 

तनिूल्क 
औषचिहरूको 
उपलधिता 

• पररवार तनयोजन सेवाका सािनहरूको उपलधिता तनयम त रहेको छ । 
• केही तनिुल्क ववतरण गररने औषिीहरू सुन्य  ौज्दात  रहेको छ । 
(ए ोजक्सलीन २५० – ५ पटक ३  दहना, १२५ – पटक ३  दहना, ओआरएस – १ पटक 
१  दहना, बेन्जोइक समेलसाइजक्लक एमसर् ६ पटक ३  दहना, र्ोक्सी २ पटक १ 
 दहना) 

• डर्स्पेन्सरी ा औषिी ववतरणको अमभलेख भएको ।  

• िेरै औषिीहरू वादहरवाट क्रकन्नुपने गुनासो सेवाग्राहीको रहेको छ । 
• गभवुती  दहलाहरूले क्याजल्सय  तनिुल्क हुनुपने  ाग रहेको छ । 

नागररक 
गुनासोको 
सांवोिन एवां 
धयवस्थापन 

• सुझाव पेटीका रहेको तर नागररक गुनासो सून्ने र त्यसलाइु सांवोिन गने धयवस्था 
भएको पाइुयन । 

 

• स्वास््य सेवा वािे िानकािी 
बिषय / क्षेत्र चिसापानी स्वास््य िौकी 

तनिूल्क प्रदान 
गररने सेवाहरू 

सेवाको 
गुणस्तर 
धयवस्थापन 
सम तीको 
भूम का 

• स्वास््यसांस्थाल ेप्रदान गने सेवाहरूको जानकारी स्वास््य स्वयमसवका, स्वास््यक ीहरू, 
गोराइुता (िौकीदार) र टोल तछ ेकवाट प्राप्त गने गरको 

• स्वास््य सांस्थाले प्रदान गने आिारभूत स्वास््य सेवाको जानकारी स ुदाय ा रहेको 
पाइुयो । 

• स्वास््य सांस्थाले प्रदान गने सेवाको गुणस्तरको जानकारी स ुदाय ा ज्यादै न्युन 
रहेको छ । 

• स्वास््य सांस्था ा स्वास्थ सम्वन्िी जानकारी  ूलक सूिनाहरूको प्रदिनु क  छ । 
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• स्वास््य सांस्था सन्िालन तथा धयवस्थापन सम ती भएको र यसको भू ीका वारे 
स ुदाय ा जानकारी अत्यन्तै न्युन छ । 

• प्रसूती सेवा मलन आउने सेवाग्राहीका लागी पालीकाले प्रदान गरेको यातायात खिकुो 
सुवविाको जानकारी स ुदाय ा न्युन रहेको छ 

सेवा वारे न्यून 
जानकारी 
भएका स ुदाय 

 

•  सबै िेत्र ा जानकारी उस्त ैरहेको । 

 

• स्वास््य संस्था ब्यवस्थापन सर्मिीको भूर्मका 
बिषय / क्षेत्र चिसापानी स्वास््य िौकी 

तनयम त बैठक  
एवां सहभाचगता 

• तनयम त रूप ा  ामसक बठैक वस्ने धयवस्था गररयको र बैठक तनयम त  भएको 
• बैठक ा सबै पदाचिकारीहरूको उपजस्थती िेरै हुने । 
• स्वास््य सांस्था सांिालन तथा धयवस्थापन सम ती को तनदेमिका नभएको । 

सम ती ा 
स ावेमिता 

• सम ती सांख्यािः७ र आ जन्त्रत ३ गरी जम् ा १० जना ।  दहलािः ७ जना दमलतिः १ 
जना जनजातीिः २ अन्य ७ जना रहेको छ  

• जेष्ठ नागररक, क्रकिोरी, दमलत वाट आ जन्त्रत सदस्य थप गररयको राम्रो पि रहेको 
छ । 

• अपाङ्गता भएका धयक्तीको धयवस्थापन सम ती ा प्रतततनचित्व सहाुतनय रहेको छ। 

स्थातनय तह तथा 
अन्य तनकाय 
सांगको स न्वय र 
श्रोत पररिालन 

• पामलका सांगको स न्वय ा श्रोत पररिालन भएको । 
• स्वास््य सांस्थाले ववमभन्न सांघ सांस्थाहरू सांगको स न्वय तनकै राम्रो रहेको छ। 
(इन्हुरेर्/आड्रा, स्याक, रेरी वाांके, BNMT, सानाक्रकसान कृवष सहकारी सांस्था, आदी) 

स ता ूलक सेवा 
धयवस्थापन 
(ववपन्न वजन्ित 
धयक्तीका स्वास््य 
स स्या प्रतीको 
सांवेदनमिलता) 

• पालीकासांगको स न्वय ा  जेष्ठ नागरीकका लाचग तनिूल्क स्वास््य सेवाका 
लाचग िरदैलो कायिु  सांिालन गररएको । 

• स्वास््य स्वयसेववका, स्वास््यक ीले घरदैलो गरर पूण ुखोप सूतनजश्ितताका 
लाचग का गरेको । 

• बच्िाको तौल मलने पोषणको अवस्थाको अनुग न गने का लाइु खोप केन्ि ा 
ववस्तार गररएको । 

सेवावाट वजन्ित 
स ुदायको पहुि 

• टाढा रहेका स ुदायहरू ा सेवा पहुि बढाउनका गाउँघर क्लीतनक र खोप केन्ि 
सांिालन ा  रहेका छन ्। 
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बढाउनका लाचग 
भएका प्रयास 

 

 

 

 

 

 

 

५. जिद्दमान सिालहरू 

बिषय / क्षेत्र चिसापानी स्वास््य िौकी 

स्वास््य सेवा ा 
पहुि 

• सांस्थागत प्रसुती सेवा मलएका आ ाहरू  ध्ये पूवपु्रसूतत गभवुती जॉि सेवा मलने 
(२३ जना) गभवुती क  रहेको छ (४९ प्रततित) । 

• स्वास््य सांस्था ा प्रसुती गराउने लि भन्दा प्रगती क  रहेको छ ।  
• सांभावीत सुत्केरी हुने सांख्या (लि १७६) रहेको ा प्रगती ४७ सांग तुलना गदाु  
प्रगती क  रहेको छ । 

• स्वास््य सांस्था ा सुत्केरी हुने सेवाग्राहीहरूले पाउनु पने प्रोत्साहन रक  डर्स्िाज ु
भएर जाने स य ा नपाएको दढला ददने गररएको । 

• झार्ा पखाला, तन ोतनया र कुपोवषत वाट प्रभाववत वालवामलकाको सांख्या बदढ 
रहेको छ । 

• पररवार तनयोजनका सािन अपनाउने सेवाग्राही ा सािनको सेवा मलन छोड्ने । 
(नया सेवा मलने सेवाग्राही भन्दापनी सेवा मलइुरहेका सवेाग्राहीको सांख्या क  छ) 
• प्रजनन उ ेरका आिार ा पररवार तनयोजनका सािनहरू अपनाउने सांख्या क  
रहेको छ । 

• खोपकेन्िको धयवस्थापन राम्रो सांग हुनसकेको छैन ।  

• (गाभर ा भवन छ छानो छैन, सुयोदय भवन भएको तर ददिा वपसाव गररददने, 
करेली  ा बबद्यालय ा गदा ुववद्यालय सांिालन भएको स य ा खोप सांिालन ा 
कदठन) 

• गत बष ुभन्दा ववववि सेवामलने सेवाग्राहीको सांख्या घटेको छ । 
• अमभयान कायिु  सांिालन गदाु ववववि सेवालाइु सूिारू गने धयवस्था म लाउने । 

स्वास््य सेवाको 
गुणस्तर 

• िौिालय ा हात िुने वेमसन र सावुनको धयवस्था नभएको । 
• स्वास््य सांस्था ा असक्त ववरा ी आउदा िाहीने जह्वलचियर नभएको । 
• स्वास््य सांिालन तथा धयवस्थापन सम तीवाट खोप केन्ि, गाउँघर जक्लतनकको 
तनयम त अनुग नको धयवस्था नभएको । 
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• स्वास््य सांस्था ा आवश्यकता अनुसार िौिालय क  रहेको छ साथ ै दहला 
पुरूषका लाचग छुट्टा छुट्टै िौिालय छैन । 

• आवश्यकता अनुसार भवन तथा कोठाहरू नभएकाले एउटै कोठा ा ववमभन्न  
सेवाहरू ददनु पदाु सेवाहरू धयवस्थापन गन ु(तुरून्त सेवा ददन, गोपतनयता काय  
गन)ु कदठन भएको ।  

श्रोत पररिालन • २ आचथकु वष ु२०७६।०७७ र २०७७।०७८ सम् को लखेा पररिण भएको ।  

(पररच्छेद ४ को ४.३ ङ  ा धयवस्था भएको (सा ाजजक पररिण र लेखा पररिण)) 
• आचथकु दहसाव क्रकताव प्रततवेदन उपलधि हुन नसकेको । 

धयवस्थापन तथा 
जवाफदेदहता 

• स्वास््य िौकीको नागरीक वर्ापत्र भएको तर अध्यावचिक गनुपुने र सेवाग्राहीले 
सजजलै देख्ने र पढ्न म ल्ने स्थान ा राख्नु पने । 

• तनिूल्क ववतरण गररने औषिीहरूको ना ावली अध्यावचिक गरर औषिी ववतरण 
गने स्थान नेर राख्नु पने । 

• तनिुल्क प्रसूती सेवा, प्रसूती प्रोत्साहन रक  र गभवुती जाि प्रोत्साहन रक  मलने 
आ ाहरूको बबवरण सूिना पादट ा टास नभएको । 

• तनयम त सा ाजजक पररिण गने नगरीएको । 
• केही तनिुल्क ववतरण गररने औषिीहरू सुन्य  ौज्दात  रहेको छ । 
(ए ोजक्सलीन २५० – ५ पटक ३  दहना, १२५ – पटक ३  दहना, ओआरएस – १ 
पटक १  दहना, बेन्जोइक सेमलसाइजक्लक एमसर् ६ पटक ३  दहना, र्ोक्सी २ 
पटक १  दहना) 

• िेरै औषिीहरू वादहरवाट क्रकन्नुपने गुनासो सेवाग्राहीको रहेको छ । 
• गभवुती  दहलाहरूले क्याजल्सय  तनिुल्क हुनुपने  ाग रहेको छ । 
• सुझाव पेटीका रहेको तर नागररक गुनासो सून्ने र त्यसलाइु सांवोिन गने धयवस्था 
भएको पाइुयन । 

स्वास््य सेवाप्रतीको 
िेतना तथा 
जानकारी 

• स्वास््य सांस्थाले प्रदान गने सेवाको गुणस्तरको जानकारी स ुदाय ा ज्यादै न्युन 
रहेको छ । 

• स्वास््य सांस्था ा स्वास्थ सम्वन्िी जानकारी  ूलक सूिनाहरूको प्रदिनु क  छ 
। 

• स्वास््य सांस्था सन्िालन तथा धयवस्थापन सम ती भएको र यसको भू ीका वारे 
स ुदाय ा जानकारी अत्यन्तै न्युन छ । 

• प्रसूती सेवा मलन आउने सेवाग्राहीका लागी पालीकाले प्रदान गरेको यातायात 
खिकुो सुवविाको जानकारी स ुदाय ा न्युन रहेको छ 
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६. पाजलकािाट भर्इिहकेा जनिन्तिता जिर्इिहन ुपने जिषयहरू 

• स्वास््य सांस्था ा प्रसूती सेवा सांिालनका लाचग करार ा थप गररएका स्वास्थक ीहरूको तनरन्तरता । 
• स्थास््य सांस्थाको धयवस्थापनका लाचग ददइुने अनुदान तनरन्तरता दददै थप गनु ुपने । 
• तनिूल्क ववतरणा गररने औषिीहरूको धयवस्थापन र उपलधिता । 
• प्रसुती प्रोत्साहन का लाचग थप गररयको रक  को तनरन्तरता । 

 

७. पाजलकािाट संिोिन गरिनपुने गिी उठान भएका सिालहरू 

• औषिी ववतरणको अमभलेखको धयवस्था सबै स्वास््य सांस्थाहरू ा धयवजस्थत गन ुआवश्यक धयवस्था 
म लाउने । 

• औषिीहरूको प्रयोग र तनिूल्क प्राप्त हुने औषिीको सदपुयोगका लाचग नागररक सिेतना । 
• नगरपालीका स्थास््य सांस्थावाट तनयम त अनुग न र अनुमििण हुनुपयो भन्ने स्वास््य क ी र 

धयवस्थापन सम तीको  ाग रहेको छ । 
•  ापदण्र् अनुसारको भवनकालाचग सहयोग  पुयाुउनु पने र अल्पकालीन स ािानका लाचग सम्वन्िीत 

स्वास््य सांस्था सांग छलफल िलाइु योजना  बनाउनु पने देखखन्छ ।  

• स्वास््य सांस्थाले प्रदान गने सेवाहरू र सेवाको गुणस्तर का वारेका नागरीकहरूलाइु जानकारी तथा  
सूिना प्रवाह ा जोर् ददने । 

• गभवुती  दहलाहरूलाइु आइुरन िक्की का साथै क्याजल्सय  स ेत प्रयोगका लागी मसफाररस गररने 
गरेको  ा आइुरन तनिूल्क पाइुयको तर क्याजल्सय  वादहरवाट क्रकन्नु पने भएकाले क्यालमसय  स ेत 
तनिुल्क हुनुपने  ाग  दहला सेवाग्राहीको रहेको छ । 

• गभवुती जाांि प्रोत्साहन रक   ात ृमििु स्वास््य सेवा कार् ुदेखाउदा स ेत कोहलपुर  ेडर्कल कलेजको 
अस्तपाल वाट नपाएको । 

• पालीकावाट करार ा तनयुक्त भएका लगायत स्वास््यक ीहरूको तलवको  ामसक रूप ा तनयम त 
भुक्तानी नभएको । 

िन्यवाद 
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अनुसूिी २ 

चिसापानी स्वास््य िौकी, बैजनाथ बाांके 

सा ाजजक पररिण 

काययुोजना 

 



 

२५ 

 

 

 



 

 

बनकटवा प्राथमिक स्वास््य केन्द्र 
बैजनाथ गाउँपालीका, बाांके 
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1 पषृ्ठभूमििः 
नेपालको  सांवविानप्रदत्त नागररकको  स्वास््य सम्बन्द्िी िौमलक हक र  आिारभूत तथा आकजस्िक 
स्वास््य सेवा प्राप्त गने नागररकको  अधिकार  सुतनजश्चत गन,ु स्वास््य सेवािा सववु्यापी पहँुच र  
सािाजजक सिावेमिता सुतनजश्चत गन,ु स्वास््य सेवाको  िते्रिा नागररक र  सेवाग्राहीको  सिक्त 
सहभाधगताका लाधग सबल वातावरण बनाउन, स्वास््य िते्रको  सुिासन र  जवाफदेदहता प्रणाली सुदृढ 
तुल्याउन, स्वास््य िते्रिा बहुसरोकारिा आिाररत सािाजजक जवाफदेदहता प्रविनु गनकुा लाधग सांघ, प्रदेि 
र  स्थानीय तहको  भूमिका र  जजम्िेवारी स्पष्ट गन ुतथा स्वास््य िेत्रिा सािाजजक जवाफदेदहता 
सम्बन्द्िी सांस्थागत र प्राववधिक ििता सबै  तहिा अमभवदृ्दी गनकुा लागी नेपाल सरकार, स्वास््य तथा 
जनसांख्या िन्द्त्रालयबाट  जारी भएको “स्वास््य िेत्रको  लाधग सािाजजक जवाफदेदहता सांघीय िागदुिनु, 

२०७७” को उद्देश्य अनुसार बैजनाथ गाउँपालीकाले मलएको तनणयु अनुसार यस स्वास््य सांस्थाको सािाजजक 
पररिण गररएको हो । 
सािाजजक पररिण का लागी बैजनाथ गाउँपालीका िुिासन समिती तथा स्वास््य िाखाको अनुरोििा 
स्वास््यका लाधग सिि प्रणाली (SSBH) को प्राववधिक तथा आधथकु सहयोग रहनुका साथ ै सािाजजक 
पररिकको रूपिा भरतराज देवकोटाको सहजीकरण रहेको धथयो । 
 

2 स्वास््य सांस्थावारेिा सांक्षिप्त जानकारीिः 
बैजनाथ गाउँपालीका वार् ुनां.  िा रहेको यस बनकटवा प्राथमिक स्वास््य केन्द्रले आिारभूत स्वास््य 
सेवाहरू प्रदान गदै आइुरहेको छ । यस स्वास््य सांस्थाले सुरिीत िाततृ्व, आिा सूरिा, तनिूल्क प्रसूती 
सेवा, पोषण, खोप सेवा, पररवार तनयोजन सेवा, ल्याव सेवा, एक्सरे सेवा, वविा मसफाररस सेवा, अन्द्य 
ववववि स्वास््य सेवाहरू लगायतका स्वास््य सेवाहरू रहेका छन ्। 

3 सािाजजक परीिण गनुकुो िुख्य उद्देश्य 

3=1 स्वास््य िेत्रवाट प्रदान गररने ववमभन्द्न सेवाहरू र स्वास््य सम्वजन्द्ि सािुदातयक क्रियाकलापहरूका 
बारेिा सिुदायलाइु जानकारी गराइु पारदमितुा कायि गने । 

3=2 आिनागररक (िदहला, अततववपन्द्न, वपछडर्एका एवि ्बजन्द्चत सिुदाय सिेत) को प्रत्यि र सिीय 
सहभाधगताका आिारिा स्वास््य सेवा प्रतत उनीहरूको अधिकार, जजम्िेवारी र अपनत्वको भावना 
ववकास गने । 

3=3 स्थातनय तहका स्वास््य सेवा प्रदायक तनकायहरूलाइु आिनागररक ववषेि गरी िदहला, अततववपन्द्न, 
जोखखििा रहेका, वपछडर्एका, बजन्द्चत एवि ्दगुिु िेत्रिा बसोवास गने सिुदाय प्रतत जवाफदेही 
बनाइु स्वास््य सेवािा अपेक्षित उपलजधिहरू हामसल गने कायिुा योगदान पुयाुउने । 

3=4 आिनागररक र स्वास््य सांस्था बीच खलु्ला रूपिा सही सूचना आदान प्रदान, छलफल र तनयमित 
सांवाद गने पररपाटीको ववकास गने । 

3=5 सािाजजक पररिणका िाध्यिवाट स्वास््य सम्वन्द्िी पररयोजना र कायिुिको कायाुन्द्वयन र 
स्वास््य सेवाप्रवाहिा तनरन्द्तर सुिारका लाधग िागपु्रिस्त गने । 

 

4 सािाजजक पररिण अवधि 

२०७८ फाल्गुण १५ गते देखी फाल्गुण १९ गते सम्ि 
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5 सािाजजक पररिणिा अवलम्वन गररएका ववधि तथा प्रकृया 
सािाजजक पररिणिा अवलम्वन गररएका प्रकृयाहरू तनम्न अनुसार रहेका छन ्। 

5=1 स्थातनय तहको सुिासन समिती द्वारा सािाजजक पररिण गने योजना तयारी तथा पदहलो चरणका 
लाधग स्वास््य सांस्थाको छनौट । 

5=2 सािाजजक पररिकको छनौट तथा तनयुक्ती । 
5=3 स्वास््य सांस्था सांचालन तथा धयवस्थापन समितीलाइु सािाजजक पररिण वारे जानकारी तथा 

स्वास््य सांस्थाको सािाजजक पररिणका लागी सिय तनिाुरण । 

5=4 बबमभन्द्न वविी तथा िाध्यि वाट स्वास््य सेवा सम्वन्द्िी सूचना सांकलन र बबश्लेषण । 

5=5 सािाजजक पररिणको नततजा सावजुतनक्रककरण गनकुा लाधग आयोजनाहुने आिभेलाको सूचना  प्रवाह  

5=6 आि भेलाको आयोजना गरी स्वास््य सांस्थाले ददइुरहेका सेवाहरू का साथ ै सूचना बबश्लेषणबाट 
प्राप्त नततजाको प्रस्तुतीकरण । 

5=7 सािाजजक पररिणका िििा आएका सवालहरू तथा आिभेलािा उठेका सवालहरूिा सरोवारवाला 
जजम्िेवार तनकायहरूको सवालको सम्वोिनका लाधग प्रततबद्िता  तथा काययुोजना तनिाुण । 

5=8 प्रततवेदन तयारी तथा सम्वजन्द्ित स्वास््य सांस्था तथा स्थातनय तह लाइु हस्तान्द्तरण । 
 

6  सािाजजक पररिणिा अपनाइएका ववधिहरू 

6=1 स्वास््य सांस्थाको अवलोकन 

6=2 स्वास््य सांस्थावाट सूचनाहरू सांकलन 

6=3 तनिूल्क प्रसूततसेवा मलएका आिाहरूसांग भेट 

6=4 स्वास््यकिीहरू सांग अन्द्तरक्रिया 
6=5 स्वास््य सांस्था सन्द्चालन तथा धयवस्थापन समिततसांग अन्द्तरक्रिया 
6=6 बनकटवा स्थास््य सांस्थावाट सेवा प्राप्त गरेर फकुदाको अनुभव सङ्कलन 

6=7 स्वास््य सांस्थाको सेवा िेत्रिा रहेका सेवाग्राही सांग ववषयकेजन्द्रत सिुह छलफल 

 

7 सम्पन्द्न गररएका िुख्य िुख्य क्रियाकलापहरू 

7=1 स्वास््य सांस्थाको अवलोकनिः स्वास््य सांस्थाले नागररक वर्ापत्र उधचत स्थानिा राखेको छ वा छैन 
र आिनागररकले सो को उपयोग कसरी सहज रुपिा गरररहे का छन,् आिा सुरिा कायिुि अन्द्तगतु 
तनिःिुल्क प्रसूतत सेवा, प्रसूतत प्रोत्साहन रकि, गभवुती जाँचवापत प्राप्त हुने  प्रोत्साहन रकि, तनिःिुल्क 
औषधि ववतरण र तनिःिुल्क स्वास््य सेवाका जानकारीहरू बोर् ुवा सूचना पाटीिा टाँमसएका छन ्क्रक 
छैनन,् सूचनाहरू प्रवाहगने बोर् ुर  सूचनापाटी व्यवजस्थत रूपिा राखखएको छ, छैन, स्वास््य सांस्थािा 
तनिःिुल्क प्रसूतत सेवा मलने र त्यसवापत ्प्रोत्साहन रकि प्राप्त गने िदहलाहरूको  नािावली तनयमित 
रूपिा स्वास््य सांस्थाको  सूचना पाटीिा टाँस्नुपने अतनवाय ुव्यवस्था अनुसार  त्यस्तो  काय ुभए 
नभएको, स्वास््य सांस्थामभत्र र  बादहर  सरसफाइको  अवस्था, फोहोर  व्यवस्थापन तथा स्वास््य 
सांस्थाको  सुरिाको  प्रबन्द्िजस्ता ववषयहरू, भवनको  भौततक अवस्था, आवश्यक कोठाहरूको 
उपलधिता, िौचालय (िदहला र पुरुष), ववजुली वा वैकजल्पक उजाुको व्यवस्था, िारा एवि ् वपउने  



 

५ 

 

पानीको व्यवस्था, कम्पाउण्र् वाल, आदद जस्ता बबषयहरुिा स्वास््य सांस्थाको अवलोकन गरी सूचना 
सांकलन गररयको धथयो । 

7=2 तनिूल्क प्रसूतत सेवामलने आिाहरूको बबवरणिः आिा कायिुि अन्द्तगतु गत आधथकु बषिुा यस 
स्वास््य सांस्था वाट तनिःिुल्क प्रसूतत सेवा र  प्रसूतत प्रोत्साहन रकि मलने  आिाहरूको  वववरण  
सम्वन्द्िी जानकारी जातजाती, तथा प्रसूती सेवा मलने र चार पटक गभवुली जाच गराउने िदहलाहरू 
को आिारिा स्वास््य सांस्था रहेको अमभलेखवाट सूचना मलइुयको धथयो । 

7=3 तनिूल्क प्रसूतत सेवामलने आिाहरू सांग भेटिः यस स्वास््य चौकीिा तनिःिुल्क प्रसूतत सेवा प्राप्त गरी 
प्रोत्साहन रकि प्राप्त गने आिाहरूको नाि, ठेगाना, उिरे, सूत्केरी भएको मिती, प्रसूती प्रोत्साहन रकि 
प्राप्त गरेको मिती, चारपटक गभवुतत जाांच गरायको नगरायको जस्ता बबषयहरु रहेको सूची तयार 
गरी त्यसबाट  ४ जना आिाको छनौट उनदहरु सांग भेट गरी चार पटक गभवुती जाँच गराएको  वा 
नगराएको , सो  जाँच उधचत सियिा गररएको छ, छैन, जाँच गराएको  भए स्वास््य सांस्थािा सुत्केरी 
भएपतछ पाउनुपने प्रोत्साहन रकि पाए नपाएको, स्वास््य सांस्थािा सुत्केरी हँुदा पैसा खच ुभए 
नभएको, स्वास््य सांस्थािा उनले  पाएको  सेवा र  व्यवहार  कस्तो  रहेको  धथयो , आदद बबषयहरुिा 
छलफल गरी सूचना सांकलन गररयको धथयो ।  

7=4 औषधि दाखखला र िून्द्य िौज्दातको वववरणिः स्वास््य सांस्थाबाट तनिःिुल्क प्रदान गनकुा लाधग 
नेपाल सरकारले  व्यवस्था गरेका औषधिहरू तथा स्थानीय तहबाट व्यवस्था गररएका औषधिहरू 
बषभुरर नै स्वास््य सांस्थािा तनरन्द्तर उपलधि रदहरहनु पदुछ । यस व्यवस्था अनुसार औषधिको 
उपलधिता थाहा पाउनका लाधग औषधि दाखखला र ववतरणको  वववरण तथा िौज्दातको वववरण 
सङ्कलन गरीयको धथयो । एजन्द्टबायोदटक लगायत अन्द्य अत्यावश्यक औषधिहरू बषभुरर  कतत 
पटक दाखखला भयो  र  कुन कुन बेला ती औषधिको  िौज्दात िून्द्य रह्यो  भन्द्ने  जानकारी 
स्वास््य सांस्थाको भण्र्ार िा हुने रजजस्टर बाट मलईयको धथयो ।  

7=5 स्वास््य सांस्थाको आम्दानी खचकुो बबवरणिः स्वास््य सांस्थाले तनिःिुल्क प्रसूतत सेवा वापत प्राप्त 
गने रकि लगायत स्वास््य सांस्थािा भएका अन्द्य आम्दानी र त्यसको खचकुो वववरण राख ेनराखकेो 
तथा तनयमित आवधिक रूपिा लेखा पररिण गराए नगराएको जस्ता सूचना स्वास््य सांस्था वाट 
मलइुएको धथयो ।  

7=6 खोप पररवार तनयोजन र सुरक्षित िाततृ्व कायिुिवाट लाभाजन्द्वतहरूको वववरणिः खोप, पररवार 
तनयोजन र सुरक्षित िातत्व कायिुिबाट लाभाजन्द्वतहरूको लक्ष्य र प्रगततको वववरण स्वास््यकिीको 
सहयोगिा स्वास््य सांस्थािा रहेको अमभलेखवाट मलइुयको धथयो । 

7=7 स्वास््य सांस्थावाट ववववि सेवा मलनेहरूको वववरणिः स्वास््य सांस्थािा अन्द्य ववववि सेवा मलने को 
सङ्ख्याबाट उक्त सांस्थाको कायबुोझ, लोकवप्रयता, औषधि तथा अन्द्य स्रोत पररचालनको अवस्था र 
उक्त सेवा िदहला तथा पुरुषले के कतत मलए भन्द्ने  बारे िा थाहा पाउन ववववि स्वास््य सेवा मलने 
व्यजक्तहरूको वववरण स्वास््य सांस्थाको अमभलखे वाट सांकलन गररयको धथयो । 

7=8 स्वास््यकमिहुरूसांगको अन्द्तरक्रियािः स्वास््य सांथाको  व्यवस्थापकीय पि, सेवाको  गुणस्तर तथा 
पहुचिा अमभवदृ्धिका लाधग गररएका प्रयासहरूको जानकारी सङ्कलन गनकुा लाधग 
स्वास््यकिीहरूसँग अन्द्तरक्रिया गरीयको धथयो । अन्द्तरक्रियािा स्वास््य सांस्थािा सेवाग्राहीले  
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चाहेिा गुनासोहरू राख्न पाउने के व्यवस्था छ ? स्वास््य सांस्था व्यवस्थापनका राम्रा पि, सुिार  
गनुपुने पिहरु के के छन ्? भन्द्ने जस्ता बबषयवस्तुहरु सिावेस रहेका धथए ।  

7=9 स्वास््य सांस्था सन्द्चालन तथा धयवस्थापन समिततसांगको अन्द्तरक्रियािः स्थानीय स्तरबाट स्वास््य 
सेवा सुिार का लाधग ददइएको िहत्व र त्यसका उपलजधिहरूबारे जानकारी मलन स्वास््य सांस्था 
सांचालन तथा व्यवस्थापन समिततसँग छलफल गररयको धथयो । स्वास््य सांस्था व्यवस्थापन 
समिततसँगको  अन्द्तरक्रियािा समितीको तनयमित बठैक, समितीवाट ववपन्द्न तथा वजन्द्चतका लाधग 
गररयका तनणयुहरू र कायानु्द्वयनको अवस्था, पारदमितुा जवाफदेदहताका लागी समितीवाट भएका 
कािहरू, सेवािा पहुच अमभबदृ्दी, गुणस्तर सुिारका लागी भएका प्रयास जस्ता बबषयहरू रहेका 
धथय । 

7=10 बनकटवा स्थास््य सांस्थावाट सेवा प्राप्त गरेर फकुदाको अनुभव सङ्कलनिः  स्वास््य सांस्थाल े प्रदान 
गरेका सेवाहरू तथा सेवाप्रदायकको  व्यवहार लाई सेवाग्राहीले  कुन रूपिा मलएका छन ्भन्द्ने कुराको 
प्रततक्रिया सेवा प्राप्त गरेर फक्रकिं दै  गदाुको अवस्थािा स्वास््य सांस्थाहरूबाट सेवा प्राप्त गरेर फकुने 
बबरािीहरूिध्ये स्वास््य चौकीिा ४ जना अन्द्तवाुता ुमलईयको धथयो । यसरी अन्द्तरवाुताका लाधग 
सहभागी छनौट गदुा  मलङ्ग, स्थान लाई ख्याल गररयको धथयो । यस अन्द्तरवाताुिा सेवाग्राहीलाइु 
सेवामलन लागेको सिय, सवेा मलदा पैसा खच ुभए नभयको, स्वास््यकिीको धयवहार, स्वास््य 
सांस्थािा भएका आिारभूत धयवस्थाहरू लगायतका बबषयहरू रहेका धथय । 

7=11  सेवाग्राहीहरूसांग बबषयकेजन्द्रत सिुह छलफलिःस्वास््य सांस्थािा पँहुच, स्वास््यकिीको व्यवहार, 

स्वास््यकिीहरूको जवाफदेदहता, स्वास््य सांस्थाको पारदमितुा, स्वास््य सेवाको बारेिा चेतना र 
जानकारी, िदहला स्वास््य स्वयम्सेववकाल ेददयका सेवाहरु, स्वास््य सांस्था व्यवस्थापन समिततको  
बारेिा, स्वास््य सांस्थािा स्वास््यकिीको उपजस्थतत, स्वास््य सांस्थाले प्रदान गने स्वास््य सेवाको 
अवधि लगायत स्वास््य सेवािा िमिक सुिार का लाधग सिुदायवाट सुझाव सिेतका बबषयहरु िा 
सिुदायिा लक्षित सिुह छलफल  गररयको धथयो । सिुह छलफलिा िदहला, दमलत सिुदाय लगायत 
वजन्द्चतिा परेकाहरुका सहभागीता लाई प्राथमिकता ददईयको धथयो । 

7=12 िदहला स्वयम्सेववकासँग अन्द्तवाुताुिः ववषयकेजन्द्रत छलफल हुने वर्ािा स्थानीय िदहला 
स्वयम्सेववकाहरूसँग सांक्षिप्त कुराकानी गरी उनीहरूको  िारणा सङ्कलन गरतयको धथयो जसिा 
स्वास््य सांस्थाको  बारेिा स्थानीय सवसुािारणहरूको  कस्तो  िारणा छ ? के प्रायिः सबै जना 
स्वास््य सेवा मलन जान्द्छन ्? स्वास््य सेवा मलन गभवुती िदहला, बालबामलका, अपाङ्गता भएका 
धयजक्त, बदृ्िलगायत सबै  गाउां ले लाई कुनै  बािा अवरोि छन की ? स्वास््य सांस्थािा औषधिहरू 
तनिःिुल्क रूपिा पाइन्द्छ वा बबरािीले बादहर बाट क्रकन्द्नुपछु ? स्वास््य सांस्थािा स्वास््यकिीहरू 
प्रायिः उपजस्थत हुन्द्छन ्क्रक हुांदैनन ्? स्वास््यकिीको बानी, व्यवहार  कस्तो छ ? स्वास््य सांस्थाल े 
प्रदानगने सबै प्रकार का सेवा र सुवविाबारे सबै लाई थाहा छ क्रक छैन ? भन्द्ने जस्ता बबषयहरु यस 
अन्द्तरवाताुिा रहेका धथए । 

7=13 सूचना बबश्लेषणिः ववमभन्द्न स्रोतबाट सूचना र त्याङ्क सङ्कलन गने काय ुपूरा भए पश्चात सङ्कमलत 
सूचनाहरूको ववश्लेषण गरी आिभेलाका लाधग तनष्कषिुा तनकाल्ने काि गररयको धथयो । तनष्कषकुो 
ववश्वसनीयता सुतनजश्चत गन ुर त्यसिा सबै  सरोकारवालाको अपनत्व कायि गन ुयस प्रक्रियािा 
सके सम्ि स्वास््य सांस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितत र स्वास््यकिीहरूको  सांलग्नता 
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गराउने प्रयास गररयको धथयो र ववश्लेषण गरी तनष्कष ुतनकाल्दा तटस्थता र तनश्पिता अपनाुइयको 
धथयो । 

 

8 सािाजजक पररिणवाट प्राप्त नततजाहरू 

8=1 सवल पिहरू 

क) स्वास््य सेवािा पहुच एवां उपयोग 

• प्रसुती सेवा ३६५ ददन २४ सै घण्टा उपलधि रहेको । 

• पूवपु्रसूतत गभवुती जॉच सेवा मलने गभवुती सांख्या जम्िा १८७ जना । 
• स्वास््य सांस्थािा प्रसूती सेवा मलने आिाहरूको सांख्या ८१ जना  रहेको छ । जसिा 

दलीतिः १३ जना, ििेसी ३ जना, जनजातीिः ४१ जना अन्द्यिः २४ जना रहेको छ जो 
जनसांख्या अनुसार सिावेसी छ । 

• स्वास््य सांस्थािा भएका सबै प्रसुती दि स्वास््यकिीवाट भएका छन ्। दि स्वास््य 
किी वाट प्रसूती गराउने सांख्या ८१ जना (१००%) रहेको छ । 

• सूत्केरी भएको २४ घण्टा मभत्र जाांच गराउने सांख्या ८१ जना । 

• स्वास््य सांस्थािा सुत्केरी हुने सेवाग्राहीहरूले पाउनु पने प्रोत्साहन रकि डर्स्चाज ुभएर 
जाने सियिा पुरै रकि पाएका छन ्। कोरोनाको लकर्ाउनको सियिा १ िदहना दढला 
भएको । 

• सबै वालवामलकाहरूलाइु खोप सेवा पुयाुउनका लाधग घरदैलो िै पूगी अनुगिन गने 
गररयको र स्वास््य स्वयसवेवकाहरूको िहत्वपूण ुभूमिका रहेको छ । 

• खोपिा पहुच बढाउनका लाधग स्वास््य सांस्थाका  साथ ैथप २ स्थानिा खोप केन्द्र 
सांचालनिा रहेको छ । 

• पररवार तनयोजनका वपल्स, डर्पो, आयुमसर्ी, को सेवा तनयमित प्रदान भएको । 

• गतबषकुो तुलनािा पररवार तनयोजनको सेवा मलने सेवाग्राहीहरूको सांख्यािा बदृ्दी भएको 
छ । 

• लािो सियका पररवार तनयोजनका सािन अपनाउने सवेाग्राहीको सांख्या बदढ रहेको छ 

• खोप केन्द्र, गाउँघर जक्लतनक र आिा सिुहको बैठक तनयमित रहेको छ । 
• गुरूवागाउँिा भवन सदहत खोपकेन्द्र धयवजस्थत रहेको छ । 

• स्वास््य सांस्थािा आिारभूत सेवाहरू पूण ुतनिूल्क रहेको । 

• स्वास््य सांस्थािा थप सेवाको रूपिा  सांचालन भएको ल्याव र एक्सरे  सेवािा सहुलीयत 
दरिा िूल्क  लाग्ने । 

• स्वास््य सांस्था तनयििीत रूपिा खुल्ने (१०-४,५ बज)े गरेको छ । 
• सेवाग्राहीिा िदहलाको सांख्या बदढ रहेको छ (सरदर ६० प्रततित)। 
• वववि सेवा मलने सेवाग्राही सांख्या सरदर दैतनक १०१ जना रहेको छ । गत बष ुभन्द्दा  

१०० प्रततित भन्द्दा बढेको छ । 

• स्वास््य सांस्था स्वास््य वविाकोको सहुमलयतका लाधग रेफर सेन्द्टरको रूपिा रहेको । 
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ख) स्वास््य सेवाको गुणस्तर 

• स्वास््य सांस्थािा दरवन्द्दी अनुसार सबै दरवन्द्दी पदपूती भएको । 
• ४ जना स्वास््यकिी पामलकाको वाट करारिा तनयुक्त गररयको । 

• ४ जना स्वास््यकिी स्वास््य सांस्थाले आफै करारिा तनयुक्त गरेको । 

• तनयमित उपजस्थती हुने गरेको र तामलि, बबदा जादा पालो मिलायर जाने गरेको, स्वास््य 
सांस्था जादा सेवाग्राहीको स्वास््यकिी सांग भेटहुने । 

• स्वास््य किीको  धयवहार मिजामसलो, सोिेको कुरा राम्रो सांग बताइुददने, लैङ्गीक, 
जाततय भेदभाव रदहत धयवहार रहेको । 

• स्वास््य किीको  धयवहारिा पदहलेको अवस्थािा तनकै सुिार भएको जन िारणा रहेको 
छ । 

• अटोक्लेभवाट औजारहरू तनिलुीकरण गने गरेको । 

• स्वास््य सांस्थािा प्रसुती सेवा प्रदान गने लगायतका स्थानहरू डर्सइ्न्द्फेजक्टभ (भाइुरेक्स) 
रसायनको प्रयोग  गने गरेको । 

• स्वास््य सांस्था मभत्र सरसफाइुको अवस्था राम्रो रहेको छ । 

• सेवाग्रादहहरूलाइु वपउने पानीका लागी २ स्थानिा क्रफल्टरको धयवस्था भएको । 

• प्लासेन्द्टा वपट भएको । 
• स्वास््य जन्द्य फोहर धयवस्थापन गन ुफोहर वधगकुरण गरर बबसजनु गने र प्लाजष्टक 

जन्द्य फोहर सांकलन गरर राखखयको छ । 
• स्वास््य सांस्थाको पुवािाुर पहुच योग्य (अपाङ्गता, जेष्ठ नागरीक, गभवुती, असक्त) 

भएको । 

• सेवाग्राहीलाइु गोप्य स्थानिा जाच्ने तथा परािि ुददने धयवस्था भएको । 

• िदहला स्वास््यकिीको धयवस्था भएको । 

• स्वास््य सांस्थािा असक्त ववरािी आउदा चाहीने जह्वलधचयर, स्रेचर भएको । 
• सुत्करी हुनका लागी यस स्वास््य सांस्थािा आउदा रू५०० यातायात खच ुउपलधि गराउने 

धयवस्था गररएको । साथै यस स्वास््य सांस्थािा  सूत्करी भइु घरिा जादा सिेत  रू५०० 
यातायात खच ुउपलधि गराउने धयवस्था गरेको । 

• यस स्वास््य सांस्थािा सूत्करी हुन आउने सेवाग्राहीलाइु रेफर गरर अन्द्यत्र पठाउनु पने 
अवस्थािा एक्बुलेन्द्स सेवा पूण ुतनिूल्क रहेको । 

• यस स्वास्य सांस्थावाट रेफर गररने िगृौला र क्यान्द्सरका ववरािीहरूलाइु एम्बुलेन्द्स 
सेवािा ५० प्रततित छुट गररएको । 

 

ग) औजार उपकरण एवि भौततक पुवाुिारको अवस्था 
• पहुच योग्य (अपाङ्ग िैबत्र, जेष्ठ नागरीक ितै्री, असक्त िैत्री) पुवाुिार रहेको छ । 
• बैकल्पीक उजाुको धयवस्थािा धयवस्था (इुन्द्भटुर) गररयको । 
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• आवश्यकता अनुसार भवन तथा कोठाहरू नभएकाले एउटै कोठािा ववमभन्द्न  सेवाहरू ददनु 
पदाु सेवाहरू धयवस्थापन गन ु(तुरून्द्त सेवा ददन, गोपतनयता कायि गन)ु कदठन भएको ।  

• बबरािी पालो पखदुा वस्ने धयवस्था बेच्चहरू रहेका छन ्। 

• सािान्द्यत आवश्यक औजार उपकरणहरू रहेको छ । 
 

घ) सांस्थाको आम्दानी खचकुो अवस्था 
• आम्दानी श्रोतिः 

• गाउँपालीका अनुदान 

• प्रसुती सेवा प्रदानिा प्राप्त हुने रकि । 

• ल्याव, एक्सरे, OJT, वविा रेफर सेवा वाट प्राप्त हुने रकि । 

• एम्बुलेन्द्स सेवा वाट प्राप्त रकि । 

• स्वास््यकिी तलव, स्वास््यकिी इन्द्सेन्द्टीभ, प्रसूती प्रोत्साहन रकि, MA प्रोत्साहन रकि, 
बधथङु सने्द्टरिा औषिीहरू, प्रयोगिाला सािान, इुन्द्टरनेट, बबद्युत िहसुल, पुवाुिार 
तनिाुण, एम्बुलेन्द्स िितु सांभार, धयवस्थापन आदीिा खच ुभएको 
 

ङ) सांस्थाको पारदमितुा एवां जवाफदेदहता 
• पररवार तनयोजन सेवाका सािनहरूको उपलधिता तनयमित रहेको छ । 

• तनिुल्क ववतरण गररने औषिीहरूको उपलधिता तनयमित रहेको छ । 

 

च) स्वास््य सेवा वारे जानकारी 
• स्वास््यसांस्थाल ेप्रदान गने सेवाहरूको जानकारी स्वास््य स्वयमसवका, स्वास््यकिीहरू, 

गोराइुता (चौकीदार) र टोल तछिेकवाट प्राप्त गने गरको 
 

छ) स्वास््य सांस्था धयवस्थापन समितीको भूमिका 
• तनयमित रूपिा िामसक बठैक वस्ने धयवस्था गररयको र बैठक तनयमित  भएको 
• बैठकिा सबै पदाधिकारीहरूको उपजस्थती िेरै हुने । 
• स्वास््य सांस्था सांचालन तथा धयवस्थापन समिती को तनदेमिका भएको । 
• समिती सांख्यािः७ र आिजन्द्त्रत ३ गरी जम्िा १० जना । िदहलािः ५ जना दमलतिः २ जना 

जनजातीिः १ अन्द्य ५ जना धयवस्थापन रहेको छ  

• जेष्ठ नागररक, क्रकिोरी, दमलत वाट आिजन्द्त्रत सदस्य थप गररयको राम्रो पि रहेको छ । 
• पामलका सांगको सिन्द्वयिा श्रोत पररचालन भएको । 

• स्वास््य सांस्थाको भवन तनिाुण गनकुा लाधग जग्गा धयवस्थापन गन ुधयवस्थापन समिती 
िन्द्त्रालय सम्ि पुगेको । 

• रेरी वाांके, स्वास््यका लाधग सिि प्रणाली सांगको सहकायिुा सहयोग मलएको । 

• पालीकासांगको सिन्द्वयिा  जेष्ठ नागरीकका लाधग तनिूल्क स्वास््य सेवाका लाधग 
िरदैलो कायिुि सांचालन गररएको । 
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• स्वास््य स्वयसेववका, स्वास््यकिीले घरदैलो गरर पूण ुखोप सूतनजश्चतताका लाधग का 
गरेको । 

• टाढा रहेका सिुदायहरूिा सेवा पहुच बढाउनका गाउँघर क्लीतनक र खोप केन्द्र सांचालनिा  
रहेका छन ्। 

 

8=2 सुिार गनुपुने पिहरू 

क) स्वास््य सेवािा पहुच एवां उपयोग 

• गतबषकुो तुलनािा पूवपु्रसूतत गभवुती जॉच सेवा मलने गभवुती सांख्या घटेको छ । 

• सांस्थागत प्रसुती सेवा मलएका आिाहरू िध्ये पूवपु्रसूतत गभवुती जॉच सेवा मलने गभवुती 
कि रहेको छ (६८ प्रततित) । 

• स्वास््य सांस्थािा प्रसूती सेवा मलने आिाहरूको सांख्या गतबष ुभन्द्दा घटेको छ । 

• सांभावीत सुत्केरी हुने सांख्या (लि) २६२ रहेकोिा प्रगती ८१ सांग तुलना गदाु  प्रगती कि 
रहेको छ । 

• झार्ा पखाला, तनिोतनया र कुपोवषत वाट प्रभाववत वालवामलकाको सांख्या बदढ रहेको छ । 

• प्रजनन उिेरका आिारिा पररवार तनयोजनका सािनहरू अपनाउने सांख्या कि रहेको छ । 

• जीगाांउिा धयवजस्थत खोपकेन्द्र नभएका कारण खोप केन्द्रिा सांचालनिा कदठन भएको छ 
। (प्रभात िावीको क्याजन्द्टनिा खोप केन्द्र सांचालन गररयको जहा ववद्याधथहुरूको मभर् 
जम्िा हुने र खोप सािाग्री सिेत अन्द्तधयस्त हुने गरेको छ) 

• सेवाग्राहीहरू जाांच गराउन आउने भन्द्दापनी स्वास््य वविाका लाधग रेफर िाग गन ुआउने 
भएकाले धयवस्थापन कदठन रहेको छ । 

 

ख) स्वास््य सेवाको गुणस्तर  

• एिबबबबएस र्ाक्टरको पद ररक्त रहेको छ । 

• कदहलेकाही र केदह स्वास््यकिीहरू को धयवहार झक्रकुने रहेको 
• अटोक्लेभ गदाु औजार बेने (याुपर) कपर्ा कि भएको । 

• स्वास््य सांस्थाको वादहरको (वरीपरी) को सरसफाइु तथा धयवस्थापनको अवस्था किजोर 
रहेको छ । 

• स्वास््य सांस्थािा िौचालय रहेका छन ्तर धयवजस्थत छैन । (सेवाग्राहीले प्रयोग गने 
िौचालयिा मभत्रवाट लगाउँने चुकुल छैन, हात िुने बेमसनिा साबुन छैन) 

• स्वास््य सांस्था  वररपरी तारवार धयवजस्थत गररएको छैन । 

• सूत्केरीका लागी कम्वल ओढ्ने ओड्ना नभएको । 

• बैजनाथ गाउँपालीकाको सहयोगिा उपलधि गराइुने गरेको स्वास््य सांस्था आउदा जादाको 
रकि ८ िदहना देखख सेवाग्राहीलाइु उपलधि नभएको । 

• स्वास््य सांचालन तथा धयवस्थापन समितीवाट खोप केन्द्र, गाउँघर जक्लतनकको तनयमित 
अनुगिनको धयवस्था नभएको । 
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• प्रसूती सेवाका लाधग पेरीलाइुट, रवर मसट नभएको,  

• ल्यावका  लाधग सेमि अटो एनालाइुजर र पुल्टर काउन्द्टर आवश्यक रहेको,  

• एक्सरे सेवाका लागी जस्िन आवश्यक रहेको । 
 

ग) सांस्थाको आम्दानी खचकुो अवस्था 
• २ आधथकु वष ु२०७६।०७७ र २०७७।०७८ सम्िको लखेा पररिण भएको ।  

• आधथकु दहसाव क्रकताव उपलधि हुन नसकेको । 

• स्थास््य सांस्था सांग लगभग ९ लाख रकि रहेकोिा आधथकु पररचालन हुन नसकेको 
(बावषकु आम्दानी खचकुो योजना र चौिासीक खच ुयोजना तयार गरी सोही बिोजीि 
गनुपुने) 

घ) सांस्थाको पारदमितुा एवां जवाफदेदहता 
• स्वास््य चौकीको नागरीक वर्ापत्र भएको तर अध्यावधिक गनुपुने। 

(नागरीक वर्ापत्रिा ल्याव सेवा, एक्सरे सेवा लगायत स्वास््य सांस्था र पालीकाल ेथप 
गरेका सेवाहरू सिावेस नरहेको) 

• तनिूल्क ववतरण गररने औषिीहरूको नािावली अध्यावधिक गरर औषिी ववतरण गने 
स्थान नेर राख्नु पने । 

• तनिुल्क प्रसूती सेवा, प्रसूती प्रोत्साहन रकि र गभवुती जाच प्रोत्साहन रकि मलने 
आिाहरूको बबवरण सूचना पादटिा टास नभएको । 

• स्वास््य सांस्थाले प्रदान गने सेवाहरूको जानकारीका सूचनाहरू तनकै कि रहेका छन ्। 

• डर्स्पेन्द्सरीिा औषिी ववतरणको अमभलेख नभएको ।  

• िेरै औषिीहरू वादहरवाट क्रकन्द्नुपने गुनासो सेवाग्राहीको रहेको छ । 
• (कदहले कादह स्वास््यकिीले प्रयोग गने पन्द्जा सिेत क्रकन्द्नु परेको) 
• सुझाव पेटीका रहेको तर नागररक गुनासो सून्द्ने र त्यसलाइु सांवोिन गने धयवस्था भएको 

पाइुयन । 

 

ङ) स्वास््य सेवा वारे जानकारी 
• स्वास््य सांस्थाले प्रदान गने सेवाको गुणस्तरको जानकारी सिुदायिा ज्यादै न्द्युन रहेको 

छ । 

• स्वास््य सांस्था सन्द्चालन तथा धयवस्थापन समिती र यसको भूिीका वारे सिुदायिा 
जानकारी अत्यन्द्तै न्द्युन छ । 

 

9 गाउँ पामलकावाट भइुरहेका तनरन्द्तरता ददइुरहनु पने बबषयहरू 

• स्वास््य सांस्थािा प्रसूती सेवा सांचालनका लाधग करारिा थप गररएका स्वास्थकिीहरूको तनरन्द्तरता । 

• स्थास््य सांस्थाको धयवस्थापनका लाधग ददइुने अनुदान तनरन्द्तरता दददै थप गनु ुपने । 

• तनिूल्क ववतरणा गररने औषिीहरूको धयवस्थापन र उपलधिता । 
• स्वास््य सांस्थािा प्रसुती गराउन प्रोत्साहन गन ुका लाधग प्रदान गररने यातायात खच ुको तनरन्द्तरता । 
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10 गाउँ पामलकावाट सांवोिन गररनुपने गरी उठान भएका सवालहरू 

• औषिी ववतरणको अमभलेखको धयवस्था सबै स्वास््य सांस्थाहरूिा धयवजस्थत गन ुआवश्यक धयवस्था 
मिलाउने । 

• औषिीहरूको प्रयोग र तनिूल्क प्राप्त हुने औषिीको सदपुयोगका लाधग नागररक सचेतना । 

• गाउँपालीका स्थास््य सांस्थावाट तनयमित अनुगिन र अनुमििण हुनुपयो भन्द्ने स्वास््य किी र 
धयवस्थापन समितीको िाग रहेको छ । 

• स्वास््य सांस्थाले प्रदान गने सेवाहरू र सेवाको गुणस्तर का वारेका नागरीकहरूलाइु जानकारी तथा  
सूचना प्रवाहिा जोर् ददने । 

• गभवुती िदहलाहरूलाइु आइुरन चक्की का साथै क्याजल्सयि सिेत प्रयोगका लागी मसफाररस गररने 
गरेको िा आइुरन तनिूल्क पाइुयको तर क्याजल्सयि वादहरवाट क्रकन्द्नु पने भएकाले क्यालमसयि 
सिेत तनिुल्क हुनुपने िाग िदहला सेवाग्राहीको रहेको छ । 

• गभवुती जाांच प्रोत्साहन रकि िात ृमििु स्वास््य सेवा कार् ुदेखाउदा सिेत कोहलपुर िेडर्कल 
कलेजको अस्तपाल वाट नपाएको सेवाग्राहीको गुनासो सांवोिनका लाधग सिन्द्वय गनुपुने । 

• पालीकावाट करारिा तनयुक्त भएका लगायत स्वास््यकिीहरूको तलवको िामसक रूपिा तनयमित 
भुक्तानी नभएको । 

 

11 आिभेलाको आयोजना तथा सांचालन 

स्वास््य सांस्था तथा सिुदायवाट सूचना सांकलन र यसको बबश्लेषणवाट प्राप्त  नततजालाइु सावजुतनकीकरण 
गनकुा लाधग आिभेलाको आयोजना गररयको धथयो । आिभेलािा स्वास््य सांस्थावाट सेवा मलने सेवाग्राहीहरू, 
बैजनाथ गाउँपालीका का उपाध्यि, कायकुारी प्रिासक्रकय अधिकृत, स्वास््य िाखाका प्रिुख, धयवस्थापन 
समितीका अध्यि, स्वास््य सांस्थाका प्रिुख तथा स्वास््यकिीहरू, सेवाग्राहीहरू, स्वास््य स्वयसेववका, 
जजल्ला स्वास््य कायाुलयका प्रततनीिी लगायत बजैनाथ गाउँपालीका सुिासन समितीका पदाधिकारी तथा 
बबमभन्द्न िाखाका तथा समितीका पदाधिकारीहरूको सहभागीता रहेको धथयो । कोमभर्का कारण नेपाल 
सरकारले जारी गरेको सूचना, िापदण्र् तथा तनदेिनिा रदह आिभेलाको कायिुि सांचालन भएको धथयो । 
(आिभेलािा गररयको प्रस्तुतीकरण अनुसूची १ िा रहेको छ ।) 

12 आिभेलािा उठेका जजज्ञासाहरू सदहत सक्बोिन गनुपुने िुख्य िुख्य ववषयहरू 

• नागरीक वर्ापत्र अध्यावधिक नभएको । 
• प्रिूती प्रोत्साहन रकि प्राप्त गने आिाहरूको नािावली तनयमित टाांस नगररयको 
• सेवाग्राहीहरूको गुनासो सून्द्ने धयवस्थीत  पररपाटी नभएको  

• जीगाांउिा धयवजस्थत खोपकेन्द्र नभएका कारण खोप केन्द्रिा सांचालनिा कदठन भएको छ 

• एिबबबबएस र्ाक्टरको पद ररक्त रहेको छ । 

• बैजनाथ गाउँपालीकाको सहयोगिा उपलधि गराइुने गरेको स्वास््य सांस्था आउदा जादाको रकि ८ 
िदहना देखख सेवाग्राहीलाइु उपलधि नभएको 

• स्वास््य सांचालन तथा धयवस्थापन समितीवाट खोप केन्द्र, गाउँघर जक्लतनकको तनयमित अनुगिनको 
धयवस्था नभएको । 
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• स्वास््य सांस्थािा आवश्यकता अनुसार िौचालय कि रहेको छ साथ ैिदहला पुरूषका लाधग छुट्टा 
छुट्टै िौचालय छैन । 

• सेवाग्राहीको चाप रहेकाले पालो धयवस्था धयवस्थीत नभएको । 

• प्रसूती सेवाका लाधग पेरीलाइुट, रवर मसट, ल्यावका  लाधग सेमि अटो एनालाइुजर र पुल्टर काउन्द्टर,  
एक्सरे सेवाका लागी जस्िन आवश्यक रहेको 

 

13 सािाजजक पररिणले उठाएका िुद्दाका बारेिा जजम्िेवार तनकायको प्रततक्रिया तथा प्रततबद्िता 
सािाजजक पररिणवाट पदहचान भएका तथा आिभेलािा उठेका सवालहरूिा सम्वजन्द्ित सरोकारवालाहरूल े
जजम्िेवारीका साथ आआफ्नो प्रततवध्दता धयक्त गरेका धथए । भेलािा स्वास््य िाखा प्रिुखले स्वास््य 
सांस्थाल ेप्रदान गदै आइुरहेका सेवाहरू र स्वास््य सांस्थाको अवस्थाका वारेका सािाजजक पररिणल ेएनाको 
रूपिा प्रस्ट भएको बबचार राख्दै सुझाव पेदटका धयवजस्थत गने, खोपकेन्द्र, गाउँघर जक्लतनकको तनयमित 
अनुगिनको धयवस्था गने, स्वास््य सांस्थाको तनयमित अनुगिनको धयवस्था पालीकावाट गने, तनिुल्क 
ववतरण गररने औषिीहरूको आपूतीको धयवस्था मिलाउने, स्वास््य सांस्थाहरूको लेखा पररिण तनयमित 
गने लगायत सािाजजक पररिणले उठायका सावालहरू सांवोिन गररने प्रततवध्दता धयक्त गनु ुभएको धथयो 
िुसािन समितीका सांयोजकले स्वास््य सांस्थाको जवाफदेदहता र पारदमितुा बढाउनकाका लाधग र िुसािन 
अमभबदृ्दीका लागी सािाजजक पररिण जस्ता कृयाकलापहरू तनयमित गनु ुपने िारणा राख्नु भएको धथयो । 
आिभेला कायिुििा बैजनाथ गाउँपालीकाका तनमित्त प्रिासक्रकय अधिकृतले सािाजजक पररिणले उठायका 
ववषयहरूको सांवोिनकालागी पालीका प्रततबद्द रहेको जनाउदै दहजो भन्द्दा आज राम्रो पररवन ुभएको र अझ 
रतु गततिा पररवतनु गनकुा लाधग सबैले आआफ्नो भूमिका र जजम्िेवारीिा सचेत भएर काि गनुपुने 
िारणा राख्न ुभएको धथयो । वाांके जजल्ला स्वास््य कायाुलयका प्रिुख धिरजांग िाहले अदहले सािाजजक 
पररिण अपररहाय ुभएको र सबै स्वास््य सांस्थाहरूिा गनुपुने िारणा राख्नु भएको धथयो । कायिुिको 
अन्द्तिा आिभेलाको अध्यिता गनु ुभएका नन्द्दराि केसीले यस प्रकृयाले हामि सबैका आखा खुलेका छन ्
देखखयका किजोरीहरू सबै तहवाट सुिार हुने र आगािी ददनिा स्वास््य िेत्रिा लगानी बढाउदै िूल िारिा 
ल्याउन, साथ ैसािाजजक पररिणले उठायका सवालहरूको सांवोिनका लागी  प्रततवद्दता धयक्त गनु ुभएको 
धथयो । 

14 सािाजजक पररिणले उठाएका िुद्दालाइु सम्बोिन गन ुकाययुोजनाको तनिाुण 

आिभेलाको छलफलिा उठेका सवालहरूको सांवोिनका लागी उपजस्थत सेवाग्राहीहरूको सल्लाह तथा सूझाविा 
स्वास््य सांस्था प्रिुख, धयवस्थापन समितीका पदाधिकारीहरू, बैजनाथ गाउँपालीकाका स्वास््य िाखा प्रिुख 
लगायतको सहभागीतािा काययुोजना तनिाुण गररयको धथयो । काययुोजना अनुसूची २ िा रहेको छ । 

15 अनुसूचीहरू 

आिभेलाको प्रस्तुतीकरण        अनुसूची  १ 

काययुोजना          अनुसूची  २ 
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अनुसूची १ 

आिभेलािा गररएको प्रस्तुतीकरण 

सािाजजक पररिणको नततजा सावजुतनक्रककरणका लागी 
आि भेलाको प्रस्तुतीकरण 

२०७८ फाल्गुण १९ गते, बैजनाथ गाउँपालीका, वाांके 

१. सामाजिक परिक्षणको उद्दशे्य 
➢ स्वास््य िते्रवाट प्रदान गररने ववमभन्द्न सेवाहरू र स्वास््य सम्वजन्द्ि सािुदातयक क्रियाकलापहरूका 

बारेिा सिुदायलाइु जानकारी गराइु पारदमितुा कायि गने । 

➢ आिनागररक (िदहला, अततववपन्द्न, वपछडर्एका एवि ्बजन्द्चत सिुदाय सिेत) को प्रत्यि र सिीय 
सहभाधगताका आिारिा स्वास््य सेवा प्रतत उनीहरूको अधिकार, जजम्िेवारी र अपनत्वको भावना 
ववकास गने । 

➢ स्थातनय तहका स्वास््य सवेा प्रदायक तनकायहरूलाइु आिनागररक ववषेि गरी िदहला, 
अततववपन्द्न, जोखखििा रहेका, वपछडर्एका, बजन्द्चत एवि ्दगुिु िते्रिा बसोवास गने सिुदाय प्रतत 
जवाफदेही बनाइु स्वास््य सेवािा अपेक्षित उपलजधिहरू हामसल गने कायिुा योगदान पुयाुउने । 

➢ आिनागररक र स्वास््य सांस्था बीच खलु्ला रूपिा सही सूचना आदान प्रदान, छलफल र तनयमित 
सांवाद गने पररपाटीको ववकास गने । 

➢ सािाजजक पररिणका िाध्यिवाट स्वास््य सम्वन्द्िी पररयोजना र कायिुिको कायाुन्द्वयन र 
स्वास््य सेवाप्रवाहिा तनरन्द्तर सुिारका लाधग िागपु्रिस्त गने । 

२. सामाजिक परिक्षणमा अपनार्इएको प्रकृया 

❖ स्थातनय तह  द्वारा सािाजजक पररिण गने योजना तयारी तथा पदहलो चरणका लाधग स्वास््य 
सांस्थाको छनौट । 

❖ स्वास््य सांस्था सांचालन तथा धयवस्थापन समितीलाइु सािाजजक पररिण वारे जानकारी तथा 
स्वास््य सांस्थाको सािाजजक पररिणका लागी सिय तनिाुरण । 

❖ बबमभन्द्न वविी तथा िाध्यि वाट स्वास््य सेवा सम्वन्द्िी सूचना सांकलन र बबश्लेषण । 

❖ सािाजजक पररिणको नततजा सावजुतनक्रककरण गनकुा लाधग आयोजनाहुने आिभेलाको सूचना  
प्रवाह । 

❖ आि भेलाको आयोजना गरी स्वास््य सांस्थाले ददइुरहेका सेवाहरू का साथै  सूचना बबश्लेषणबाट 
प्राप्त नततजाको प्रस्तुतीकरण । 

❖ सािाजजक पररिणका िििा आएका सवालहरू तथा आिभेलािा उठेका सवालहरूिा सरोवारवाला 
जजम्िेवार तनकायहरूको सवालको सम्वोिनका लाधग प्रततबद्िता  तथा काययुोजना तनिाुण। 

❖ प्रततवेदन तयारी तथा सम्वजन्द्ित स्वास््य सांस्था तथा स्थातनय तह लाइु हस्तान्द्तरण । 
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३. सामाजिक परिक्षणमा अपनार्एका जिजिहरू 

▪ स्वास््य सांस्थाको अवलोकनिः 
▪ स्वास््य सांस्थावाट सूचनाहरू सांकलन 

▪ तनिूल्क प्रसूतत सेवामलने आिाहरूको बबवरण 

▪ औषधि दाखखला र िून्द्य िौज्दातको वववरण 

▪ स्वास््य सांस्थाको आम्दानी खचकुो बबवरण 

▪ खोप पररवार तनयोजन र सुरक्षित िाततृ्व कायिुिवाट लाभाजन्द्वतहरूको वववरण 

▪ स्वास््य सांस्थावाट ववववि सेवा मलनेहरूको वववरण 

▪ तनिूल्क प्रसूतत सेवामलने आिाहरू सांग भेट 

▪ स्वास््यकमिहुरूसांगको अन्द्तरक्रिया 
▪ स्वास््य सांस्था सन्द्चालन तथा धयवस्थापन समिततसांगको अन्द्तरक्रिया 
▪  सेवाग्राहीहरूसांग बबषयकेजन्द्रत सिुह छलफल 

▪  सूचना बबश्लेषण 

४. सामाजिक परिक्षणले समेटेका मखु्यके्षत्रहरू 

• स्वास््य सेवामा पहुच एवं उपयोग 

बिषय / क्षेत्र िनकटवा प्राथममक स्वास््य केन्द्र 

सुरक्षित 
िाततृ्व सेवा 

• प्रसुती सेवा ३६५ ददन २४ सै घण्टा उपलधि रहेको । 

• पूवपु्रसूतत गभवुती जॉच सेवा मलने गभवुती सांख्या जम्िा १८७ जना । 
• गतबषकुो तुलनािा पूवपु्रसूतत गभवुती जॉच सेवा मलने गभवुती सांख्या घटेको छ ।  

• स्वास््य सांस्थािा प्रसूती सेवा मलने आिाहरूको सांख्या ८१ जना  रहेको छ । जसिा दलीतिः १३ 
जना, ििेसी ३ जना, जनजातीिः ४१ जना अन्द्यिः २४ जना रहेको छ जो जनसांख्या अनुसार 
सिावेसी छ । 

• सांस्थागत प्रसुती सेवा मलएका आिाहरू िध्ये पूवपु्रसूतत गभवुती जॉच सेवा मलने गभवुती कि 
रहेको छ (६८ प्रततित) । 

• स्वास््य सांस्थािा प्रसूती सेवा मलने आिाहरूको सांख्या गतबष ुभन्द्दा घटेको छ । 

• स्वास््य सांस्थािा भएका सबै प्रसुती दि स्वास््यकिीवाट भएका छन ्। दि स्वास््य किी 
वाट प्रसूती गराउने सांख्या ८१ जना (१००%) रहेको छ । 

• सूत्केरी भएको २४ घण्टा मभत्र जाांच गराउने सांख्या ८१ जना । 

• सांभावीत सुत्केरी हुने सांख्या (लि) २६२ रहेकोिा प्रगती ८१ सांग तुलना गदाु  प्रगती कि 
रहेको छ । 

• स्वास््य सांस्थािा सुत्केरी हुने सेवाग्राहीहरूले पाउनु पने प्रोत्साहन रकि डर्स्चाज ुभएर जाने 
सियिा पुरै रकि पाएका छन ्। कोरोनाको लकर्ाउनको सियिा १ िदहना दढला भएको । 
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खोप सेवा • सबै वालवामलकाहरूलाइु खोप सेवा पुयाुउनका लाधग घरदैलो िै पूगी अनुगिन गने गररयको र 
स्वास््य स्वयसेववकाहरूको िहत्वपूण ुभूमिका रहेको छ । 

• खोपिा पहुच बढाउनका लाधग स्वास््य सांस्थाका  साथ ैथप २ स्थानिा खोप केन्द्र सांचालनिा 
रहेको छ । 

• झार्ा पखाला, तनिोतनया र कुपोवषत वाट प्रभाववत वालवामलकाको सांख्या बदढ रहेको छ । 

पररवार 
तनयोजन 
सेवा 

• पररवार तनयोजनका वपल्स, डर्पो, आयुमसर्ी, को सेवा तनयमित प्रदान भएको । 

• गतबषकुो तुलनािा पररवार तनयोजनको सेवा मलने सेवाग्राहीहरूको सांख्यािा बदृ्दी भएको छ । 

• लािो सियका पररवार तनयोजनका सािन अपनाउने सवेाग्राहीको सांख्या बदढ रहेको छ 

• प्रजनन उिेरका आिारिा पररवार तनयोजनका सािनहरू अपनाउने सांख्या कि रहेको छ । 

गाउँघर 
जक्लतनक र 
खोप 
केन्द्रको 
अवस्था 

• खोप केन्द्र, गाउँघर जक्लतनक र आिा सिुहको बैठक तनयमित रहेको छ । 
• गुरूवागाउँिा भवन सदहत खोपकेन्द्र धयवजस्थत रहेको छ ।  

• जीगाांउिा धयवजस्थत खोपकेन्द्र नभएका कारण खोप केन्द्रिा सांचालनिा कदठन भएको छ । 
(प्रभात िावीको क्याजन्द्टनिा खोप केन्द्र सांचालन गररयको जहा ववद्याधथहुरूको मभर् जम्िा 
हुने र खोप सािाग्री सिेत अन्द्तधयस्त हुने गरेको छ) 

स्वास््य 
सांस्थावाट 
बबववि सेवा 
मलने कूल 
ववरािी 
सांख्याको 
वववरण 

• स्वास््य सांस्थािा आिारभूत सेवाहरू पूण ुतनिूल्क रहेको । 

• स्वास््य सांस्थािा थप सेवाको रूपिा  सांचालन भएको ल्याव र एक्सरे  सेवािा सहुलीयत 
दरिा िूल्क  लाग्ने । 

• स्वास््य सांस्था तनयििीत रूपिा खुल्ने (१०-४,५ बज)े गरेको छ । 
• सेवाग्राहीिा िदहलाको सांख्या बदढ रहेको छ (सरदर ६० प्रततित)। 
• वववि सेवा मलने सेवाग्राही सांख्या सरदर दैतनक १०१ जना रहेको छ । गत बष ुभन्द्दा  १०० 

प्रततित भन्द्दा बढेको छ । 
• स्वास््य सांस्था स्वास््य वविाकोको सहुमलयतका लाधग रेफर सेन्द्टरको रूपिा रहेको । 

सेवाग्राहीहरू जाांच गराउन आउने भन्द्दापनी स्वास््य वविाका लाधग रेफर िाग गन ुआउने 
भएकाले धयवस्थापन कदठन रहेको छ । 

 

• स्वास््य सेवाको गणुस्िि 

बिषय / क्षेत्र िनकटवा प्राथममक स्वास््य केन्द्र 

स्वास््यकिीको 
उपलधिता 

• दरवन्द्दी अनुसार िेरै दरवन्द्दी पदपूती भएको । 
• एिबबबबएस र्ाक्टरको पद ररक्त रहेको छ । 

• २ जना स्वास््यकिी अध्ययन ववदािा रहेको, १ जना  स्टाफ नसकुो पद ररक्त 
रहेको छ । 

• ४ जना स्वास््यकिी पामलकाको वाट करारिा तनयुक्त गररयको । 
• ४ जना स्वास््यकिी स्वास््य सांस्थाले आफै करारिा तनयुक्त गरेको । 



 

१७ 

 

• तनयमित उपजस्थती हुने गरेको र तामलि, बबदा जादा पालो मिलायर जाने गरेको, 
स्वास््य सांस्था जादा सेवाग्राहीको स्वास््यकिी सांग भेटहुने । 

स्वास््य 
किीको ववरािी 
प्रतीको 
धयवहार 

• मिजामसलो 
• सोिेको कुरा राम्रो सांग बताइुददने । 

• लैङ्गीक, जाततय भेदभाव रदहत धयवहार रहेको । 
• पदहलेको अवस्थािा तनकै सुिार भएको जन िारणा रहेको छ । 
• कदहलेकाही र केदह स्वास््यकिीहरू को धयवहार झक्रकुने रहेको 

औजार एवां 
उपकरणको 
तनिमुलकरण 

• अटोक्लेभवाट औजारहरू तनिलुीकरण गने गरेको । 

• स्वास््य सांस्थािा प्रसुती सेवा प्रदान गने लगायतका स्थानहरू डर्सइ्न्द्फेजक्टभ 
(भाइुरेक्स) रसायनको प्रयोग  गने गरेको । 

• अटोक्लेभ गदाु औजार बेने (याुपर) कपर्ा कि भएको । 

सरसफाइु 

 
• स्वास््य सांस्था मभत्र सरसफाइुको अवस्था राम्रो रहेको छ । 

• स्वास््य सांस्थाको वादहरको (वरीपरी) को सरसफाइु तथा धयवस्थापनको अवस्था 
किजोर रहेको छ । 

• स्वास््य सांस्थािा िौचालय रहेका छन ्तर धयवजस्थत छैन । (सेवाग्राहीले प्रयोग गने 
िौचालयिा मभत्रवाट लगाउँने चुकुल छैन, हात िुने बेमसनिा साबुन छैन) 

• सेवाग्रादहहरूलाइु वपउने पानीका लागी २ स्थानिा क्रफल्टरको धयवस्था भएको । 

• प्लासेन्द्टा वपट भएको । 
• स्वास््य सांस्था  वररपरी तारवार धयवजस्थत गररएको छैन । 

• स्वास््य जन्द्य फोहर धयवस्थापन गन ुफोहर वधगकुरण गरर बबसजनु गने र 
प्लाजष्टक जन्द्य फोहर सांकलन गरर राखखयको छ । 

सांवेदनिीलता 
 

• स्वास््य सांस्थाको पुवािाुर पहुच योग्य (अपाङ्गता, जेष्ठ नागरीक, गभवुती, असक्त) 
भएको । 

• सेवाग्राहीलाइु गोप्य स्थानिा जाच्ने तथा परािि ुददने धयवस्था भएको । 

• िदहला स्वास््यकिीको धयवस्था भएको । 

• स्वास््य सांस्थािा असक्त ववरािी आउदा चाहीने जह्वलधचयर, स्रेचर भएको । 
• सुत्करी हुनका लागी यस स्वास््य सांस्थािा आउदा रू५०० यातायात खच ुउपलधि 

गराउने धयवस्था गररएको । साथै यस स्वास््य सांस्थािा  सूत्करी भइु घरिा जादा 
सिेत  रू५०० यातायात खच ुउपलधि गराउने धयवस्था गरेको । 

• यस स्वास््य सांस्थािा सूत्करी हुन आउने सेवाग्राहीलाइु रेफर गरर अन्द्यत्र पठाउनु 
पने अवस्थािा एक्बुलेन्द्स सेवा पूण ुतनिूल्क रहेको । 
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• यस स्वास्य सांस्थावाट रेफर गररने िगृौला र क्यान्द्सरका ववरािीहरूलाइु एम्बुलेन्द्स 
सेवािा ५० प्रततित छुट गररएको । 

• सूत्केरीका लागी कम्वल ओढ्ने ओड्ना नभएको । 

• बैजनाथ गाउँपालीकाको सहयोगिा उपलधि गराइुने गरेको स्वास््य सांस्था आउदा 
जादाको रकि ८ िदहना देखख सेवाग्राहीलाइु उपलधि नभएको । 

गुणस्तर 
सुिारकालागी 
भएका 
प्रयासहरू 

• एम्बुलेन्द्स सेवा सांचालन । 
• एक्सरे सेवा सांचालन । 
• स्वास््य सांचालन तथा धयवस्थापन समितीवाट खोप केन्द्र, गाउँघर जक्लतनकको 

तनयमित अनुगिनको धयवस्था नभएको । 

• सेवाग्राहीको चाप रहेकाले पालो धयवस्था धयवस्थीत नभएको । पालो अगाबै सेवामलन 
तथा  रेफर गररददन सेवाग्राहीले फोन गराउने (जनप्रतततनिी, धयवस्थापन समिती) 
गरेको 

 

• औिाि उपकिण एवम भौतिक पुवााधािको अवस्था 
बिषय / क्षेत्र िनकटवा प्राथममक स्वास््य केन्द्र 

जेष्ठ नागरीक 
अपाङ्ग िैत्री 
प्रततिालय 

जह्वमलचयर/स्रेचर 

भवन 

बैकल्पीक उजाुको 
अवस्था 
िौचालयको 
धयवस्था 
अन्द्य 

• पहुच योग्य (अपाङ्ग िैबत्र, जेष्ठ नागरीक ितै्री, असक्त िैत्री) पुवाुिार रहेको छ । 
• बैकल्पीक उजाुको धयवस्थािा धयवस्था (इुन्द्भटुर) गररयको । 

• स्वास््य सांस्थािा आवश्यकता अनुसार िौचालय कि रहेको छ साथ ैिदहला पुरूषका 
लाधग छुट्टा छुट्टै िौचालय छैन । 

• आवश्यकता अनुसार भवन तथा कोठाहरू नभएकाले एउटै कोठािा ववमभन्द्न  सेवाहरू 
ददनु पदाु सेवाहरू धयवस्थापन गन ु(तुरून्द्त सेवा ददन, गोपतनयता कायि गन)ु कदठन 
भएको ।  

• बबरािी पालो पखदुा वस्ने धयवस्था बेच्चहरू रहेका छन ्। 

आवश्यक 
औजार 
उपकरणको 
उपलधिता 

• सािान्द्यत आवश्यक औजार उपकरणहरू रहेको छ । 
• प्रसूती सेवाका लाधग पेरीलाइुट, रवर मसट नभएको,  

• ल्यावका  लाधग सेमि अटो एनालाइुजर र पुल्टर काउन्द्टर आवश्यक रहेको,  

• एक्सरे सेवाका लागी जस्िन आवश्यक रहेको ।  

 

• संस्थाको आम्दानी खचाको अवस्था 
बिषय / क्षेत्र िनकटवा प्राथममक स्वास््य केन्द्र 
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आम्दानी आम्दानी श्रोतिः 
• गाउँपालीका अनुदान 

• प्रसुती सेवा प्रदानिा प्राप्त हुने रकि । 

• ल्याव, एक्सरे, OJT, वविा रेफर सेवा वाट प्राप्त हुने रकि । 

• एम्बुलेन्द्स सेवा वाट प्राप्त रकि । 

• २ आधथकु वष ु२०७६।०७७ र २०७७।०७८ सम्िको लखेा पररिण भएको ।  
• आधथकु दहसाव क्रकताव उपलधि हुन नसकेको । 

खच ु • स्वास््यकिी तलव, स्वास््यकिी इन्द्सेन्द्टीभ, प्रसूती प्रोत्साहन रकि, MA प्रोत्साहन 
रकि, बधथङु सेन्द्टरिा औषिीहरू, प्रयोगिाला सािान, इुन्द्टरनेट, बबद्युत िहसुल, 
पुवाुिार तनिाुण, एम्बुलेन्द्स िितु सांभार, धयवस्थापन आदीिा खच ुभएको  

• स्थास््य सांस्था सांग लगभग ९ लाख रकि रहेकोिा आधथकु पररचालन हुन नसकेको 
(बावषकु आम्दानी खचकुो योजना र चौिासीक खच ुयोजना तयार गरी सोही बिोजीि 
गनुपुने)  

 

• संस्थाको पािदमशािा एवं िवाफदेहहिा 
बिषय / क्षेत्र िनकटवा प्राथममक स्वास््य केन्द्र 

नागरीक 
वर्ापत्र 

• स्वास््य चौकीको नागरीक वर्ापत्र भएको तर अध्यावधिक गनुपुने। 
(नागरीक वर्ापत्रिा ल्याव सेवा, एक्सरे सेवा लगायत स्वास््य सांस्था र पालीकाल ेथप 
गरेका सेवाहरू सिावेस नरहेको) 

सेवाहरूवारे 
जानकारी 

• तनिूल्क ववतरण गररने औषिीहरूको नािावली अध्यावधिक गरर औषिी ववतरण गने 
स्थान नेर राख्नु पने । 

• तनिुल्क प्रसूती सेवा, प्रसूती प्रोत्साहन रकि र गभवुती जाच प्रोत्साहन रकि मलने 
आिाहरूको बबवरण सूचना पादटिा टास नभएको । 

• स्वास््य सांस्थाले प्रदान गने सेवाहरूको जानकारीका सूचनाहरू तनकै कि रहेका छन ्।  

तनिूल्क 
औषधिहरूको 
उपलधिता 

• पररवार तनयोजन सेवाका सािनहरूको उपलधिता तनयमित रहेको छ । 

• तनिुल्क ववतरण गररने औषिीहरूको उपलधिता तनयमित रहेको छ । 

• डर्स्पेन्द्सरीिा औषिी ववतरणको अमभलेख नभएको ।  

• िेरै औषिीहरू वादहरवाट क्रकन्द्नुपने गुनासो सेवाग्राहीको रहेको छ । 
(कदहले कादह स्वास््यकिीले प्रयोग गने पन्द्जा सिेत क्रकन्द्नु परेको) 

नागररक 
गुनासोको 
सांवोिन एवां 
धयवस्थापन 

• सुझाव पेटीका रहेको तर नागररक गुनासो सून्द्ने र त्यसलाइु सांवोिन गने धयवस्था 
भएको पाइुयन । 



 

२० 

 

 

• स्वास््य सेवा वािे िानकािी 
बिषय / क्षेत्र िनकटवा प्राथममक स्वास््य केन्द्र 

तनिूल्क प्रदान 
गररने सेवाहरू 

सेवाको 
गुणस्तर 

धयवस्थापन 
समितीको 
भूमिका 

• स्वास््यसांस्थाल ेप्रदान गने सेवाहरूको जानकारी स्वास््य स्वयमसवका, स्वास््यकिीहरू, 
गोराइुता (चौकीदार) र टोल तछिेकवाट प्राप्त गने गरको 

• स्वास््य सांस्थाले प्रदान गने सेवाको गुणस्तरको जानकारी सिुदायिा ज्यादै न्द्युन 
रहेको छ । 

• स्वास््य सांस्था सन्द्चालन तथा धयवस्थापन समिती र यसको भूिीका वारे सिुदायिा 
जानकारी अत्यन्द्तै न्द्युन छ । 

सेवा वारे न्द्यून 
जानकारी 
भएका सिुदाय 

 

•  सबै िेत्रिा जानकारी उस्त ैरहेको । 

 

• स्वास््य संस्था ब्यवस्थापन सममिीको भूममका 
बिषय / क्षेत्र िनकटवा प्राथममक स्वास््य केन्द्र 

तनयमित बैठक  
एवां सहभाधगता 

• तनयमित रूपिा िामसक बठैक वस्ने धयवस्था गररयको र बैठक तनयमित  भएको 
• बैठकिा सबै पदाधिकारीहरूको उपजस्थती िेरै हुने । 
• स्वास््य सांस्था सांचालन तथा धयवस्थापन समिती को तनदेमिका भएको । 

समितीिा 
सिावेमिता 

• समिती सांख्यािः७ र आिजन्द्त्रत ३ गरी जम्िा १० जना । िदहलािः ५ जना दमलतिः २ 
जना जनजातीिः १ अन्द्य ५ जना धयवस्थापन रहेको छ  

• जेष्ठ नागररक, क्रकिोरी, दमलत वाट आिजन्द्त्रत सदस्य थप गररयको राम्रो पि रहेको 
छ । 

स्थातनय तह तथा 
अन्द्य तनकाय 
सांगको सिन्द्वय र 
श्रोत पररचालन 

• पामलका सांगको सिन्द्वयिा श्रोत पररचालन भएको । 

• स्वास््य सांस्थाको भवन तनिाुण गनकुा लाधग जग्गा धयवस्थापन गन ुधयवस्थापन 
समिती िन्द्त्रालय सम्ि पुगेको । 

• स्वास््य सांस्थाको सेवा तथा सूचनाहरूिा सेवाग्राहीहरूको पहुांच बदृ्दी गनकुा लाधग 
स्थातनय धयापारी, स्थातनय दाताहरू सांगको सिन्द्वय कमि रहेको छ । 
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सितािूलक सेवा 
धयवस्थापन 
(ववपन्द्न वजन्द्चत 
धयक्तीका स्वास््य 
सिस्या प्रतीको 
सांवेदनमिलता) 

• पालीकासांगको सिन्द्वयिा  जेष्ठ नागरीकका लाधग तनिूल्क स्वास््य सेवाका 
लाधग िरदैलो कायिुि सांचालन गररएको । 

• स्वास््य स्वयसेववका, स्वास््यकिीले घरदैलो गरर पूण ुखोप सूतनजश्चतताका 
लाधग का गरेको । 

सेवावाट वजन्द्चत 
सिुदायको पहुच 
बढाउनका लाधग 
भएका प्रयास 

• टाढा रहेका सिुदायहरूिा सेवा पहुच बढाउनका गाउँघर क्लीतनक र खोप केन्द्र 
सांचालनिा  रहेका छन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

५. जिद्दमान सिालहरू 

बिषय / क्षेत्र िनकटवा प्राथममक स्वास््य केन्द्र 

स्वास््य सेवािा 
पहुच 

• सांस्थागत प्रसुती सेवा मलएका आिाहरूको तुलनािा पूवपु्रसूतत गभवुती जॉच सेवा मलने 
गभवुती कि रहेको छ (६८ प्रततित) । 

• गतबषकुो तुलनािा पूवपु्रसूतत गभवुती जॉच सेवा मलने गभवुती सांख्या घटेको छ । 

• स्वास््य सांस्थािा प्रसूती सेवा मलने आिाहरूको सांख्या गतबष ुभन्द्दा घटेको छ । 

• सांभावीत सुत्केरी हुने सांख्या (लि) २६२ रहेकोिा प्रगती ८१ सांग तुलना गदाु  प्रगती 
कि रहेको छ । 

• झार्ा पखाला, तनिोतनया वाट प्रभाववत वालवामलकाको सांख्या बदढ रहेको छ  

• प्रोर्जक्टभ दम्पतीको आिारिा पररवार तनयोजनका सािनहरू अपनाउने सांख्या कि 
रहेको छ । 

• जीगाांउिा धयवजस्थत खोपकेन्द्र नभएका कारण खोप केन्द्रिा सांचालनिा कदठन भएको 
छ । (प्रभात िावीको क्याजन्द्टनिा खोप केन्द्र सांचालन गररयको जहा ववद्याधथहुरूको 
मभर् जम्िा हुने र खोप सािाग्री सिेत अन्द्तधयस्त हुने गरेको छ) 

• सेवाग्राहीहरू जाांच गराउन आउने भन्द्दापनी स्वास््य वविाका लाधग रेफर िाग गन ु
आउने भएकाले धयवस्थापन कदठन रहेको छ । 

• एम्वुलेन्द्स आउछु आउछु भन्द्ने नआउने । टाढाको सेवाग्राही खोज्ने । 
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स्वास््य सेवाको 
गुणस्तर 

• एिबबबबएस र्ाक्टरको पद ररक्त रहेको छ । 

• स्वास््य सांस्थाको वादहरको (वरीपरी) को सरसफाइु तथा धयवस्थापनको अवस्था 
किजोर रहेको छ । 

• स्वास््य सांस्थािा िौचालय रहेका छन ्तर धयवजस्थत छैन । (सेवाग्राहीले प्रयोग गने 
िौचालयिा मभत्रवाट लगाउँने चुकुल छैन, हात िुने बेमसनिा साबुन छैन) 

• स्वास््य सांस्था  वररपरी तारवार धयवजस्थत गररएको छैन । 

• सूत्केरीका लागी कम्वल ओढ्ने ओड्ना नभएको । 

• बैजनाथ गाउँपालीकाको सहयोगिा उपलधि गराइुने गरेको स्वास््य सांस्था आउदा 
जादाको रकि ८ िदहना देखख सेवाग्राहीलाइु उपलधि नभएको । 

• स्वास््य सांचालन तथा धयवस्थापन समितीवाट खोप केन्द्र, गाउँघर जक्लतनकको 
तनयमित अनुगिनको धयवस्था नभएको । 

• सेवाग्राहीको चाप रहेकाले पालो धयवस्था धयवस्थीत नभएको । पालो अगाबै सेवामलन 
तथा  रेफर गररददन सेवाग्राहीले फोन गराउने (जनप्रतततनिी, धयवस्थापन समिती) 
गरेको । 

• स्वास््य सांस्थािा आवश्यकता अनुसार िौचालय कि रहेको छ साथ ैिदहला पुरूषका 
लाधग छुट्टा छुट्टै िौचालय छैन । 

• प्रसूती सेवाका लाधग पेरीलाइुट, रवर मसट नभएको,  

• ल्यावका  लाधग सेमि अटो एनालाइुजर र पुल्टर काउन्द्टर आवश्यक रहेको,  

• एक्सरे सेवाका लागी जस्िन आवश्यक रहेको । 

श्रोत पररचालन • २ आधथकु वष ु२०७६।०७७ र २०७७।०७८ सम्िको लखेा पररिण नभएको ।  

• आधथकु दहसाव क्रकताव उपलधि हुन नसकेको । 

• स्थास््य सांस्था सांग लगभग ९ लाख रकि रहेकोिा आधथकु पररचालन हुन नसकेको 

धयवस्थापन 
तथा 
जवाफदेदहता 

• स्वास््य चौकीको नागरीक वर्ापत्र भएको तर अध्यावधिक गनुपुने। (नागरीक 
वर्ापत्रिा ल्याव सेवा, एक्सरे सेवा लगायत स्वास््य सांस्था र पालीकाले थप गरेका 
सेवाहरू सिावेस नरहेको) 

• तनिूल्क ववतरण गररने औषिीहरूको नािावली अध्यावधिक गरर औषिी ववतरण गने 
स्थान नेर राख्नु पने । 

• तनिुल्क प्रसूती सेवा, प्रसूती प्रोत्साहन रकि र गभवुती जाच प्रोत्साहन रकि मलने 
आिाहरूको बबवरण सूचना पादटिा टास नभएको । 

• स्वास््य सांस्थाले प्रदान गने सेवाहरूको जानकारीका सूचनाहरू तनकै कि रहेका छन ्। 

• डर्स्पेन्द्सरीिा औषिी ववतरणको अमभलेख नभएको ।  

• िेरै औषिीहरू वादहरवाट क्रकन्द्नुपने गुनासो सेवाग्राहीको रहेको छ । 
• सुझाव पेटीका रहेको तर नागररक गुनासो सून्द्ने र त्यसलाइु सांवोिन गने धयवस्था 

भएको पाइुयन । 
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स्वास््य 

सेवाप्रतीको 
चेतना तथा 
जानकारी 

• स्वास््य सांस्थाले प्रदान गने सेवाको गुणस्तरको जानकारी सिुदायिा ज्यादै न्द्युन 
रहेको छ । 

• स्वास््य सांस्था सन्द्चालन तथा धयवस्थापन समिती र यसको भूिीका वारे सिुदायिा 
जानकारी अत्यन्द्तै न्द्युन छ । 

• तनिूल्क ववतरण गररने औषिीहरूको नािावली अध्यावधिक गरर औषिी ववतरण गने 
स्थान नेर राख्नु पने । 

• तनिुल्क प्रसूती सेवा, प्रसूती प्रोत्साहन रकि र गभवुती जाच प्रोत्साहन रकि मलने 
आिाहरूको बबवरण सूचना पादटिा टास नभएको । 

• स्वास््य सांस्थाले प्रदान गने सेवाहरूको जानकारीका सूचनाहरू तनकै कि रहेका छन ्। 
 

 

६. पाजलकािाट भर्इिहकेा जनिन्तिता जिर्इिहन ुपने जिषयहरू 

• स्वास््य सांस्थािा प्रसूती सेवा सांचालनका लाधग करारिा थप गररएका स्वास्थकिीहरूको तनरन्द्तरता । 

• स्थास््य सांस्थाको धयवस्थापनका लाधग ददइुने अनुदान तनरन्द्तरता दददै थप गनु ुपने । 

• तनिूल्क ववतरणा गररने औषिीहरूको धयवस्थापन र उपलधिता । 
• प्रसुती प्रोत्साहन का लाधग थप गररयको रकि को तनरन्द्तरता । 

७. पाजलकािाट संिोिन गरिनपुने गिी उठान भएका सिालहरू 

• औषिी ववतरणको अमभलेखको धयवस्था सबै स्वास््य सांस्थाहरूिा धयवजस्थत गन ुआवश्यक धयवस्था 
मिलाउने । 

• औषिीहरूको प्रयोग र तनिूल्क प्राप्त हुने औषिीको सदपुयोगका लाधग नागररक सचेतना । 

• गाउँपालीका स्थास््य सांस्थावाट तनयमित अनुगिन र अनुमििण हुनुपयो भन्द्ने स्वास््य किी र 
धयवस्थापन समितीको िाग रहेको छ । 

• िापदण्र् अनुसारको भवनकालाधग सहयोग  पुयाुउनु पने र अल्पकालीन सिािानका लाधग सम्वन्द्िीत 
स्वास््य सांस्था सांग छलफल चलाइु योजना  बनाउनु पने देखखन्द्छ ।  

• स्वास््य सांस्थाले प्रदान गने सेवाहरू र सेवाको गुणस्तर का वारेका नागरीकहरूलाइु जानकारी तथा  
सूचना प्रवाहिा जोर् ददने । 

• गभवुती िदहलाहरूलाइु आइुरन चक्की का साथै क्याजल्सयि सिेत प्रयोगका लागी मसफाररस गररने 
गरेको िा आइुरन तनिूल्क पाइुयको तर क्याजल्सयि वादहरवाट क्रकन्द्नु पने भएकाले क्यालमसयि सिेत 
तनिुल्क हुनुपने िाग िदहला सेवाग्राहीको रहेको छ । 

• गभवुती जाांच प्रोत्साहन रकि िात ृमििु स्वास््य सेवा कार् ुदेखाउदा सिेत कोहलपुर िेडर्कल कलेजको 
अस्तपाल वाट नपाएको । 

• पालीकावाट करारिा तनयुक्त भएका लगायत स्वास््यकिीहरूको तलवको िामसक रूपिा तनयमित 
भुक्तानी नभएको । 

िन्द्यवाद 
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अनुसूची २ 

बनकटवा प्राथमिक स्वास््य केन्द्र, बैजनाथ वाांके 

सािाजजक पररिण 

काययुोजना 
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