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1

पष्ृ ठभूशमिः
नेपालको

संपविानप्रदत्त नागररकको

स्वास््य सेवा प्राप्त गने नागररकको

स्वास््य सम्िन्िी मौशलक हक र
अधिकार

आिारभूत तथा आकजस्मक

सतु नजश्चत गनु, स्वास््य सेवामा सवुव्यापी पहुुँच र
सामाजजक समावेशिता सतु नजश्चत गनु, स्वास््य सेवाको
क्षेत्रमा नागररक र
सेवाग्राहीको
सिक्त
सहभाधगताका लाधग सिल वातावरण िनाउन, स्वास््य क्षेत्रको

सि
ु ासन र

जवाफदे दहता प्रणाली सदृ
ु ढ

तुल्याउन, स्वास््य क्षेत्रमा िहुसरोकारमा आिाररत सामाजजक जवाफदे दहता प्रविुन गनुका लाधग संघ, प्रदे ि
र स्थानीय तहको भूशमका र जजम्मेवारी स्पष्ट गनु तथा स्वास््य क्षेत्रमा सामाजजक जवाफदे दहता
सम्िन्िी संस्थागत र प्रापवधिक क्षमता सिै
जनसंख्या मन्त्रालयिाट

तहमा अशभवद्
ृ दी गनुका लागी नेपाल सरकार, स्वास््य तथा

जारी भएको “स्वास््य क्षेत्रको

लाधग सामाजजक जवाफदे दहता संघीय मागुदिुन,

२०७७” को उद्दे श्य अनुसार शिवराज नगरपालीकाले शलएको तनणुय अनुसार यस स्वास््य संस्थाको
सामाजजक पररक्षण गररएको हो ।

सामाजजक पररक्षण का लागी शिवराज नगरपालीका िुिासन सशमती तथा स्वास््य िाखाको अनुरोिमा
स्वास््यका लाधग सक्षम प्रणाली (SSBH) को प्रापवधिक तथा आधथुक सहयोग रहनक
ु ा साथै सामाजजक
पररक्षकको रूपमा भरतराज दे वकोटाको सहजीकरण रहेको धथयो ।

2

स्वास््य संस्थावारे मा संक्षक्षप्त जानकारीिः

शिवराज नगरपालीका मा रहे को यस बिसनपुर स्वास््य संस्थाले आिारभूत स्वास््य सेवाहरू प्रदान गदै
आइुरहे को छ । यस स्वास््य संस्थाले सुरक्षीत मातत्ृ व, आमा सूरक्षा, पोषण, खोप सेवा, पररवार तनयोजन
सेवा, अन्य पवपवि स्वास््य सेवाहरू लगायतका स्वास््य सेवाहरू रहे का छन ् ।

3

सामाजजक परीक्षण गनुको मुख्य उद्दे श्य
3=1

स्वास््य क्षेत्रवाट प्रदान गररने पवशभन्न सेवाहरू र स्वास््य सम्वजन्ि सामुदातयक क्रियाकलापहरूका
िारे मा समुदायलाइु जानकारी गराइु पारदशिुता कायम गने ।

3=2

आमनागररक (मदहला, अततपवपन्न, पपछडिएका एवम ् िजन्चत समद
ु ाय समेत) को प्रत्यक्ष र सिीय
सहभाधगताका आिारमा स्वास््य सेवा प्रतत उनीहरूको अधिकार, जजम्मेवारी र अपनत्वको भावना
पवकास गने ।

3=3

स्थातनय तहका स्वास््य सेवा प्रदायक तनकायहरूलाइु आमनागररक पवषेि गरी मदहला, अततपवपन्न,
जोखखममा रहे का, पपछडिएका, िजन्चत एवम ् दग
ु क्षेत्रमा िसोवास गने समद
ु ाय प्रतत जवाफदे ही
ु म
िनाइु स्वास््य सेवामा अपेक्षक्षत उपलजधिहरू हाशसल गने कायुमा योगदान पुयाुउने ।

3=4

आमनागररक र स्वास््य संस्था िीच खल्
ु ला रूपमा सही सूचना आदान प्रदान, छलफल र तनयशमत
संवाद गने पररपाटीको पवकास गने ।

3=5

सामाजजक पररक्षणका माध्यमवाट स्वास््य सम्वन्िी पररयोजना र कायुिमको कायाुन्वयन र
स्वास््य सेवाप्रवाहमा तनरन्तर सि
ु ारका लाधग मागुप्रिस्त गने ।

4

सामाजजक पररक्षण अवधि

२०७८ पुस १ गते दे खी ५ गते सम्म ।

5

सामाजजक पररक्षणमा अवलम्वन गररएका पवधि तथा प्रकृया

सामाजजक पररक्षणमा अवलम्वन गररएका प्रकृयाहरू तनम्न अनुसार रहे का छन ् ।

5=1

स्थातनय तहको सुिासन सशमती द्वारा सामाजजक पररक्षण गने योजना तयारी तथा पदहलो चरणका
लाधग स्वास््य संस्थाको छनौट ।

5=2
5=3

सामाजजक पररक्षकको छनौट तथा तनयक्
ु ती ।

स्वास््य संस्था संचालन तथा धयवस्थापन सशमतीलाइु सामाजजक पररक्षण वारे जानकारी तथा
स्वास््य संस्थाको सामाजजक पररक्षणका लागी समय तनिाुरण ।

5=4
5=5
5=6

बिशभन्न पविी तथा माध्यम वाट स्वास््य सेवा सम्वन्िी सूचना संकलन र बिश्लेषण ।

सामाजजक पररक्षणको नततजा सावुजतनक्रककरण गनुका लाधग आयोजनाहुने आमभेलाको सूचना प्रवाह
आम भेलाको आयोजना गरी स्वास््य संस्थाले ददइुरहे का सेवाहरू का साथै सच
ू ना बिश्लेषणिाट
प्राप्त नततजाको प्रस्तुतीकरण ।

5=7

सामाजजक पररक्षणका िममा आएका सवालहरू तथा आमभेलामा उठे का सवालहरूमा सरोवारवाला
जजम्मेवार तनकायहरूको सवालको सम्वोिनका लाधग प्रततिद्िता तथा कायुयोजना तनमाुण ।

5=8

6

सामाजजक पररक्षणमा अपनाइएका पवधिहरू
6=1
6=2
6=3
6=4
6=5
6=6
6=7

7

प्रततवेदन तयारी तथा सम्वजन्ित स्वास््य संस्था तथा स्थातनय तह लाइु हस्तान्तरण ।

स्वास््य संस्थाको अवलोकन

स्वास््य संस्थावाट सच
ू नाहरू संकलन

तनिूल्क प्रसतू तसेवा शलएका आमाहरूसंग भेट
स्वास््यकमीहरू संग अन्तरक्रिया

स्वास््य संस्था सन्चालन तथा धयवस्थापन सशमततसंग अन्तरक्रिया

बिसनपुर स्थास््य संस्थावाट सेवा प्राप्त गरे र फकुदाको अनुभव सङ्कलन

स्वास््य संस्थाको सेवा क्षेत्रमा रहे का सेवाग्राही संग पवषयकेजन्ित समुह छलफल

सम्पन्न गररएका मुख्य मख्
ु य क्रियाकलापहरू
7=1

स्वास््य संस्थाको अवलोकनिः स्वास््य संस्थाले नागररक विापत्र उधचत स्थानमा राखेको छ वा छै न

र आमनागररकले सो को उपयोग कसरी सहज रुपमा गरररहे का छन ्, आमा सुरक्षा कायुिम अन्तगुत

तनिःिुल्क प्रसूतत सेवा, प्रसूतत प्रोत्साहन रकम, गभुवती जाुँचवापत प्राप्त हुने प्रोत्साहन रकम, तनिःिुल्क
औषधि पवतरण र तनिःिुल्क स्वास््य सेवाका जानकारीहरू िोिु वा सूचना पाटीमा टाुँशसएका छन ् क्रक
छै नन ्, सूचनाहरू प्रवाहगने िोिु र सूचनापाटी व्यवजस्थत रूपमा राखखएको छ, छै न, स्वास््य संस्थामा
तनिःिुल्क प्रसतू त सेवा शलने र त्यसवापत ् प्रोत्साहन रकम प्राप्त गने मदहलाहरूको नामावली तनयशमत

रूपमा स्वास््य संस्थाको सूचना पाटीमा टाुँस्नुपने अतनवायु व्यवस्था अनुसार त्यस्तो कायु भए
नभएको, स्वास््य संस्थाशभत्र र
संस्थाको

सरु क्षाको

िादहर

सरसफाइको

अवस्था, फोहोर

प्रिन्िजस्ता पवषयहरू, भवनको

व्यवस्थापन तथा स्वास््य

भौततक अवस्था, आवश्यक कोठाहरूको

उपलधिता, िौचालय (मदहला र पुरुष), पवजुली वा वैकजल्पक उजाुको व्यवस्था, िारा एवम ् पपउने

पानीको व्यवस्था, कम्पाउण्ि वाल, आदद जस्ता बिषयहरुमा स्वास््य संस्थाको अवलोकन गरी सच
ू ना
संकलन गररयको धथयो ।
7=2

औषधि दाखखला र िून्य मौज्दातको पववरणिः स्वास््य संस्थािाट तनिःिुल्क प्रदान गनुका लाधग
नेपाल सरकारले

व्यवस्था गरे का औषधिहरू तथा स्थानीय तहिाट व्यवस्था गररएका औषधिहरू

िषुभरर नै स्वास््य संस्थामा तनरन्तर उपलधि रदहरहनु पदु छ । यस व्यवस्था अनस
ु ार औषधिको
उपलधिता थाहा पाउनका लाधग औषधि दाखखला र पवतरणको

पववरण तथा मौज्दातको पववरण

सङ्कलन गरीयको धथयो । एजन्टिायोदटक लगायत अन्य अत्यावश्यक औषधिहरू िषुभरर
पटक दाखखला भयो
7=3

र

कुन कुन िेला ती औषधिको

मौज्दात िून्य रह्यो

भन्ने

कतत

जानकारी

स्वास््य संस्थाको भण्िार मा हुने रजजस्टर िाट शलईयको धथयो ।
स्वास््य संस्थाको आम्दानी खचुको बिवरणिः स्वास््य संस्थाले तनिःिल्
ु क प्रसूतत सेवा वापत प्राप्त

गने रकम लगायत स्वास््य संस्थामा भएका अन्य आम्दानी र त्यसको खचुको पववरण राखे नराखेको
तथा तनयशमत आवधिक रूपमा लेखा पररक्षण गराए नगराएको जस्ता सच
ू ना स्वास््य संस्था वाट
शलइुएको धथयो ।
7=4

खोप पररवार तनयोजन र सुरक्षक्षत मातत्ृ व कायुिमवाट लाभाजन्वतहरूको पववरणिः खोप, पररवार
तनयोजन र सुरक्षक्षत मातत्व कायुिमिाट लाभाजन्वतहरूको लक्ष्य र प्रगततको पववरण स्वास््यकमीको
सहयोगमा स्वास््य संस्थामा रहे को अशभलेखवाट शलइुयको धथयो ।

7=5

स्वास््य संस्थावाट पवपवि सेवा शलनेहरूको पववरणिः स्वास््य संस्थामा अन्य पवपवि सेवा शलने को
सङ्ख्यािाट उक्त संस्थाको कायुिोझ, लोकपप्रयता, औषधि तथा अन्य स्रोत पररचालनको अवस्था र

उक्त सेवा मदहला तथा पुरुषले के कतत शलए भन्ने िारे मा थाहा पाउन पवपवि स्वास््य सेवा शलने
व्यजक्तहरूको पववरण स्वास््य संस्थाको अशभलेख वाट संकलन गररयको धथयो ।
7=6

स्वास््यकशमुहरूसंगको अन्तरक्रियािः स्वास््य संथाको

व्यवस्थापकीय पक्ष, सेवाको

गण
ु स्तर तथा

पहुचमा अशभवद्
ृ धिका लाधग गररएका प्रयासहरूको जानकारी सङ्कलन गनुका लाधग
स्वास््यकमीहरूसुँग अन्तरक्रिया गरीयको धथयो । अन्तरक्रियामा स्वास््य संस्थामा सेवाग्राहीले

चाहे मा गुनासोहरू राख्न पाउने के व्यवस्था छ ? स्वास््य संस्था व्यवस्थापनका राम्रा पक्ष, सुिार
गनुपने पक्षहरु के के छन ् ? भन्ने जस्ता बिषयवस्तुहरु समावेस रहे का धथए ।
7=7

स्वास््य संस्था सन्चालन तथा धयवस्थापन सशमततसंगको अन्तरक्रियािः स्थानीय स्तरिाट स्वास््य
सेवा सुिार का लाधग ददइएको महत्व र त्यसका उपलजधिहरूिारे जानकारी शलन स्वास््य संस्था

संचालन तथा व्यवस्थापन सशमततसुँग छलफल गररयको धथयो । स्वास््य संस्था व्यवस्थापन
सशमततसुँगको

अन्तरक्रियामा सशमतीको तनयशमत िैठक, सशमतीवाट पवपन्न तथा वजन्चतका लाधग

गररयका तनणुयहरू र कायाुन्वयनको अवस्था, पारदशिुता जवाफदे दहताका लागी सशमतीवाट भएका
कामहरू, सेवामा पहुच अशभिद्
ु ारका लागी भएका प्रयास जस्ता बिषयहरू रहे का
ृ दी, गुणस्तर सि
धथय ।
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बिसनपुर स्थास््य संस्थावाट सेवा प्राप्त गरे र फकुदाको अनुभव सङ्कलनिः स्वास््य संस्थाले प्रदान
गरे का सेवाहरू तथा सेवाप्रदायकको व्यवहार लाई सेवाग्राहीले कुन रूपमा शलएका छन ् भन्ने कुराको
प्रततक्रिया सेवा प्राप्त गरे र फक्रकिंदै गदाुको अवस्थामा स्वास््य संस्थाहरूिाट सेवा प्राप्त गरे र फकुने

बिरामीहरूमध्ये स्वास््य चौकीमा ४ जना अन्तवाुताु शलईयको धथयो । यसरी अन्तरवाुताका लाधग
सहभागी छनौट गुदा

शलङ्ग, स्थान लाई ख्याल गररयको धथयो । यस अन्तरवाताुमा सेवाग्राहीलाइु

सेवाशलन लागेको समय, सेवा शलदा पैसा खचु भए नभयको, स्वास््यकमीको धयवहार, स्वास््य
संस्थामा भएका आिारभूत धयवस्थाहरू लगायतका बिषयहरू रहे का धथय ।
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सेवाग्राहीहरूसंग बिषयकेजन्ित समुह छलफलिःस्वास््य संस्थामा पुँहुच, स्वास््यकमीको व्यवहार,
स्वास््यकमीहरूको जवाफदे दहता, स्वास््य संस्थाको पारदशिुता, स्वास््य सेवाको िारे मा चेतना र

जानकारी, मदहला स्वास््य स्वयम्सेपवकाले ददयका सेवाहरु, स्वास््य संस्था व्यवस्थापन सशमततको
िारे मा, स्वास््य संस्थामा स्वास््यकमीको उपजस्थतत, स्वास््य संस्थाले प्रदान गने स्वास््य सेवाको
अवधि लगायत स्वास््य सेवामा िशमक सुिार का लाधग समुदायवाट सुझाव समेतका बिषयहरु मा

समुदायमा लक्षक्षत समुह छलफल गररयको धथयो । समुह छलफलमा मदहला, दशलत समुदाय लगायत
वजन्चतमा परे काहरुका सहभागीता लाई प्राथशमकता ददईयको धथयो ।
7=10 मदहला

स्वयम्सेपवकासुँग

अन्तवाुताुिः

पवषयकेजन्ित

स्वयम्सेपवकाहरूसुँग संक्षक्षप्त कुराकानी गरी उनीहरूको
स्वास््य संस्थाको

िारे मा स्थानीय सवुसािारणहरूको

छलफल

हुने विामा स्थानीय मदहला
िारणा सङ्कलन गरतयको धथयो जसमा

कस्तो

िारणा छ ? के प्रायिः सिै जना

स्वास््य सेवा शलन जान्छन ् ? स्वास््य सेवा शलन गभुवती मदहला, िालिाशलका, अपाङ्गता भएका
धयजक्त, िद्
ृ िलगायत सिै गाउं ले लाई कुनै

िािा अवरोि छन की ? स्वास््य संस्थामा औषधिहरू

तनिःिुल्क रूपमा पाइन्छ वा बिरामीले िादहर िाट क्रकन्नुपछु ? स्वास््य संस्थामा स्वास््यकमीहरू

प्रायिः उपजस्थत हुन्छन ् क्रक हुंदैनन ् ? स्वास््यकमीको िानी, व्यवहार कस्तो छ ? स्वास््य संस्थाले
प्रदानगने सिै प्रकार का सेवा र सपु विािारे सिै लाई थाहा छ क्रक छै न ? भन्ने जस्ता बिषयहरु यस
अन्तरवाताुमा रहे का धथए ।
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सूचना बिश्लेषणिः पवशभन्न स्रोतिाट सूचना र त्याङ्क सङ्कलन गने कायु पूरा भए पश्चात

सङ्कशलत सच
ू नाहरूको पवश्लेषण गरी आमभेलाका लाधग तनष्कषुमा तनकाल्ने काम गररयको धथयो
। तनष्कषुको पवश्वसनीयता सुतनजश्चत गनु र त्यसमा सिै

सरोकारवालाको अपनत्व कायम गनु

यस प्रक्रियामा सके सम्म स्वास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सशमतत र स्वास््यकमीहरूको
संलग्नता गराउने प्रयास गररयको धथयो र पवश्लेषण गरी तनष्कषु तनकाल्दा तटस्थता र तनश्पक्षता
अपनाुइयको धथयो ।
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सामाजजक पररक्षणवाट प्राप्त नततजाहरू
8=1

सवल पक्षहरू

क) स्वास््य सेवामा पहुच एवं उपयोग
•

पूवप्र
ु सूतत जॉच सेवा शलने आमाहरूको संख्या जम्मािः १२६ जना ।

•

गतिषु भन्दा िढे को ।

•

गतिषुको तुतनामा खोप शलने सेवाग्राहीको संख्या िदे को छ ।

•

लक्ष्य अनुसार प्रगती भएको छ।

•

पूणख
ु ोपका लाधग स्वास््य स्वयसेपवका पररचालन भएको छ ।

•

पररवार तनयोजनका अस्थायी सािनको (कण्िम, पपल्स, डिपो, इम्प्लान्ट) सेवा संचालनमा
रहे को

•

दक्ष तालीम प्राप्त स्वास््यकमीवाट पररवार तनयोजनका सेवाहरू प्रदान गने गररयको छ ।

•

गाउघर जक्लतनक ५ स्थानमा र खोपकेन्ि ५ स्थानमा संचालन भएका छन ् ।

•

आिारभूत स्वास््य सेवाहरू पूणरू
ु पमा तनिूल्क रहेको छ

•

पवपवि सेवा शलने सेवाग्राहीहरूमा मदहलाको संख्या िदद रहे को छ ।

•

दै तनक सददर १९ जना सेवाग्राहीले पवपवि सेवा शलएको ।

•

गत िषुको भन्दा यस िषुको सेवाग्राही संख्या िढे को छ ।

ख) स्वास््य सेवाको गण
ु स्तर
•

स्वास््य संस्थामा दरवन्दी अनस
ु ार पदपत
ू ी भएको ।

•

स्वास््यकमीहरू तनयशमत उपजस्थती हुने गरे को र ताशलम, बिदा जादा पालो शमलायर जाने
गरे को ।

•

१० िजे दे खख ४ िजे सम्म सेवा प्रदान गने गरे को

•

शमजाशसलो

•

सोिेको कुरा राम्रो संग िताइुददने ।

•

लैङ्गीक, जाततय भेदभाव रदहत धयवहार रहे को ।

•

अटोक्लेभवाट औजारहरू तनमुलीकरण गने गरे को ।

•

सरसफाइुको अवस्था दठकै रहे को छ ।

•

सेवाग्रादहहरूलाइु पपउने पानीका लागी क्रफल्टरको धयवस्था भएको

•

असक्तहरूको पहुचका लागी याुम्प भएको

।

•

गोप्य स्थानमा जाच्ने तथा परामिु ददने धयवस्था भएको ।

•

मदहला स्वास््यकमीको धयवस्था भएको ।

•

जेष्ठ नागरीकलाइु लाइुन वस्नु नपने ।

•

स्वास््यकमीहरूको क्षमता पवकासका लाधग ताशलमहरूमा पठाउने गरे को

ग) औजार उपकरण एवम भौततक पुवाुिारको अवस्था
•

भवन अपाङ्ग मैबत्र रहे को छ

•

िैकल्पीक उजाुको धयवस्था गररयको ।

•

आवश्यक औजार तथा उपकरणहरू हालको आवश्यकता अनुसार रहे को छ ।

घ) संस्थाको आम्दानी खचुको अवस्था
•

आम्दानी श्रोतिः
•

•

गाउपालीका अनद
ु ान

खचु स्वास््यकमी तलव, इुन्टरनेट, बिद्यत
ु महसल
ु , पव
ु ाुिार तनमाुण, धयवस्थापनमा खचु
भएको

ङ) संस्थाको पारदशिुता एवं जवाफदे दहता

•

तनिूल्क पवतरण गररने औषिीहरूको नामावली टास भएको

•

पालीकावाट प्राप्त औषिीहरू सेवाग्राहीलाइु तनिूल्क पवतरण गने

च) स्वास््य सेवा वारे जानकारी
•

स्वास््यसंस्थाले प्रदान गने सेवाहरूको जाकारी स्वास््य स्वयशसवका, स्वास््यकमीहरू र
टोल तछमेकवाट प्राप्त गने गरको

छ) स्वास््य संस्था धयवस्थापन सशमतीको भशू मका
•

धयवस्थापन सशमती समावेसी रहे को छ ।

•

शिवराज नगरपाशलका र विा कायाुलय संगको समन्वयमा श्रोत पररचालन भएको

•

स्वास््य सेवामा पहुच पवस्तारका लागी ५ स्थानमा ६० पटक गाउघर जक्लतनक संचालन
भएको र ५ स्थानमा ६० पटक खोप केन्ि संचालनमा भएको ।
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सुिार गनप
ु ने पक्षहरू

क) स्वास््य सेवामा पहुच एवं उपयोग
•

प्रसुती सेवा संचालन गनु पने सेवाग्राहीको माग रहे को छ ।

•

स्वास््य संस्था एक छे उमा भएकाले टाढा भएको सेवाग्राहीको गुनासो रहे को ।

•

िषाुतको समयमा सिकहरू िुवान हुदा स्वास््य संस्था जान कदठनाइु भएको ।

•

स्वास््य संस्थामा समयमै नखुल्ने र सेवा पुरा समय सम्म नपाएको सेवाग्राहीको गुनासो
रहे को छ ।

•

पररवार तनयोजनका सेवा शलने सेवाग्राहीहरू गत िषुको तुलनामा घटे का छन ् स्वास््य
चौकीमा पपल्स सून्य मौज्दात समेत भएको धथयो ।

ख) स्वास््य सेवाको गण
ु स्तर
•

स्वास््य संस्थाका लागी आवश्यक भवन नभएको ।

•

मदहला परू
ू षका लागी अलग अलग िौचालय नभएको

•

िौचालय लगायत सरसफाइुको अवस्था कमजोर रहे को छ ।

•

स्वास््य संस्थाको कम्पाउण्िमा तारवार धयवजस्थत छै न ।

•

स्वास््य जन्य फोहर धयवस्थापन गनु फोहर वधगुकरण गरर बिसजुन गने नगररएको

•

सेवाग्राही लाइु पालो पखुदा वस्ने धयवस्था न्यन
ु रहे को छ ।

•

स्वास््य संस्थामा जह्वलधचयर र स्रे चर नभएको ।

ग) संस्थाको आम्दानी खचुको अवस्था
•

लेखा पररक्षण नभएको ।

•

अन्य क्षेत्रसंगको समन्वय सम्वन्ि पवस्तार गरर श्रोत पररचालन गनु सक्रकने
(सामुदायीकवन उपभोक्ता समुह, स्थातनय धयापारी, स्थातनय दाता, पवपत्तय संस्थाहरू आदी)

घ) संस्थाको पारदशिुता एवं जवाफदे दहता
•

स्वास््य चौकीको अध्यावधिक नागरीक विापत्र नभएको ।

•

स्वास््य संस्थाले प्रदान गने सेवाहरूको जानकारीका सूचनाहरू कम रहे का र भएका पतन
धयवजस्थत नभएको ।

•

नेपाल सरकारले तनिल्
ू क बितरणका लागी तोकेका र पररवार तनयोजन सेवाका सािनहरू
समेतका औषिीहरू पटक पटक सून्य मौज्दात भएको छ।

•

नागररक गुनासो सून्ने र त्यसलाइु संवोिन गने धयवस्था भएको पाइुयन ।

•

स्वास््य संस्था संचालन तथा धयवस्थापन सशमती को तनदे शिका नभएको

•

आवश्यक्ता अनुसार िैठक वस्ने गरे को

•

िैठकमा उपजस्थती कमजोर रहे को छ ।

ङ) स्वास््य सेवा वारे जानकारी
•

स्वास््य संस्थाले प्रदान गने सेवाको गुणस्तरको जानकारी समुदायमा ज्यादै न्यन
ु रहे को
छ ।

•

स्वास््य संस्था सन्चालन तथा धयवस्थापन सशमती र यसको भूमीका वारे समुदायमा
जानकारी अत्यन्तै न्युन छ ।

•

9

शिवराज नगरपाशलकावाट भइुरहे का तनरन्तरता ददइुरहनु पने बिषयहरू
•
•
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स्वास््य संस्थामा स्वास््य सेवा र स्वास््य सम्वन्िी सूचना मूलक सामाग्रीहरू न्युन छ

स्वास््य संस्थामा करारमा थप गररएका स्वास्थकमीहरूको तनरन्तरता ।

स्थास््य संस्थाको धयवस्थापनका लाधग ददइुने अनुदान तनरन्तरता दददै थप गनु पने ।

शिवराज नगरपाशलकावाट संवोिन गररनुपने गरी उठान भएका सवालहरू
•
•
•
•
•

तनिूल्क प्रदान गररने औषिीहरूको मौज्दात स्वास््य संस्थामा िन्
ू य हुन नददनका लागी तनयशमत
आपत
ू ी हुन नसकेको ।
स्वास््य संस्थाहरूको भवन तनमाुणमा सहयोग ।

स्वास््य चौकीहरूको आम्दानी खचुको लेखा पररक्षण नभएको ।

एम्िल
ु ेन्स को धयवस्थापन राम्रो हुन नसकेको ।
पालीकावाट स्वास््य संस्थाहरूको अनुगमन तथा सुपररवेक्षण र अन साइुट अनुशिक्षण असाध्यै
न्युन रहे को ।

•

11

सूत्केरी प्रोत्साहन रकम सूत्केरी भइु डिस्चाजु हुदा पाउने धयवस्थाका लाधग रकम समयमा उपलधि
नभएको।

आमभेलाको आयोजना तथा संचालन

स्वास््य संस्था तथा समद
ु ायवाट सच
ू ना संकलन र यसको बिश्लेषणवाट प्राप्त नततजालाइु सावुजतनकीकरण
गनुका लाधग आमभेलाको आयोजना गररयको धथयो । आमभेलामा शिवराज नगरपालीकाका नगर प्रमख
ु , ,

कायुकारी प्रिासक्रकय अधिकृत, स्वास््य िाखाका प्रतततनिी, धयवस्थापन सशमतीका अध्यक्ष, स्वास््य
संस्थाका प्रमख
ु तथा स्वास््यकमीहरू, सेवाग्राहीहरू, स्वास््य स्वयसेपवका लगायत शिवराज नगरपालीका
सुिासन सशमतीका पदाधिकारी तथा बिशभन्न िाखाका तथा सशमतीका पदाधिकारीहरूको सहभागीता रहे को
धथयो । कोशभिका कारण नेपाल सरकारले जारी गरे को सूचना, मापदण्ि तथा तनदे िनमा रदह आमभेलाको
कायुिम संचालन भएको धथयो । (आमभेलामा गररयको प्रस्तुतीकरण अनुसच
ू ी १ मा रहे को छ ।)
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आमभेलामा उठे का जजज्ञासाहरू सदहत सक्िोिन गनुपने मुख्य मुख्य पवषयहरू
•

नागरीक विापत्र

•

जह्वल धचयर नभएको

•

प्रमत
ू ी प्रोत्साहन रकम प्राप्त गने आमाहरूको नामावली तनयशमत टांस नगररयको

•

सेवाग्राहीहरूको गन
ु ासो सन्
ू ने धयवस्थीत पररपाटी नभएको

•

सेवाग्राहीलाइु बितरण गररयको औषिीको अशभलेखको नभएको ।

•

स्वास््य सम्वन्िी जानकारीका सच
ू नाहरू कम रहे का छन ् ।

•

१ वटा परु ानो सत्ु केरी वेि रहे काले १ वटा सत्ु केरी वेि आवश्यक रहे को छ ।

•

प्रसत
ु ी सेवाको चाप अनस
ु ार १ वटा वेपव वामुर थप आवश्यक रहे को छ ।

•

वच्चाहरूको स्वास प्रश्वास जांचका लाधग टाइमर नभएको ।

•

िोप्लर नभएको ।

•

पेरीलाइुट ममुत गनप
ु ने ।

•

इुम्प्लान्ट लागाउनका लाधग इुम्प्लान्ट िेि आवश्यक रहे को छ ।

सामाजजक पररक्षणले उठाएका मुद्दाका िारे मा जजम्मेवार तनकायको प्रततक्रिया तथा प्रततिद्िता

सामाजजक पररक्षणवाट पदहचान भएका तथा आमभेलामा उठे का सवालहरूमा सम्वजन्ित सरोकारवालाहरूले

जजम्मेवारीका साथ आआफ्नो प्रततवध्दता धयक्त गरे का धथए । कायुिममा सेवाग्राही रोहीराम, लौकु प्रसाद
थारूले

स्वास््य चौकीमा आवश्यक्ता अनुसार िौचालय नभएको र मदहला र पुरूषका लागी अलग अलग

िोचालय हुनप
ु ने माग गरे का धथए त्यसैगरी अकाु सेवाग्राही गंगाराम खबत्रले स्वास््य चौकीवाछ धलिप्रेसर,
मघुमेहको औषिी नपाएको र िरै जसो औषिीहरू वादहरवाट क्रकन्नप
ु ने गुनासो राख्दै एम्िुलेन्सले नजीकका
पवरामीलाइु प्राथशमकता नददएको टाढाटाढा जाने बिरामी खोज्ने गरे को एम्िुलेन्सले म टाढा छु अटोवाट
लैजानुस भन्ने गुनासो गनु भएको धथयो ।

स्वास््य स्वयसेपवका लक्ष्मी अधिकारीले पालीकाले औषिी पठाउदा पयाुप्त मात्रामा नपठाएकाले तनकै

अप्ठे रो परे को र िेरै लामो समयसम्म शसटामोल पपल्स समेत स्वास््य चौकीमा नभएको गुनासो गनु भएको
धथयो ।

सेवाग्राहीहरूले उठाएका बिषयहरूलाइु संवोिन गदै शिवपुर स्वास््य चौकीका इुन्चाजु लेखनाथ पौिेलले
तनम्नानस
ु ार िारणा राख्नु भएको धथयो ।
•

शिवपुर स्वास््य चौकीको िौचालय कोशभिको लकिाउनका वेलामा जनता द्वारा तोिफोि भएको र
हाल सम्म ममुत हुन नसकेकाले अप्ठे रो भएको छ, ममुत संभारका लाधग पाशलकालाइु अनुरोि
गररएको छ यस समस्याको समािान चािै गररनेछ ।

•

पालीकाले माग अनुसारको औषिी नपठाउदा समस्या भएको हो । स्वास््य चौकीमा औषिी नभएका
कारण सेवाग्राहीलाइु ददन नसक्रकएको हो । अदहलेकै औषिीको अवस्था भन्ने हो भने हाशम संग
Metro मात्र रहे को छ ।

•

•

पालीकाले औषिी पवतरण गने प्रणालीमा सुिार गनप
ु ने हुन्छ, खपतको आिारमा स्वास््य
संस्थाहरूलाइु औषिी उपलधि गराउने धयवस्था शमलाउनु पदु छ । कुनै स्वास््य संस्थामा औषिी
नहुने कुनै स्वास््य सस्थामा थुपप्रयर रहने हुनु हुदैन ।
प्रसुती प्रोत्साहन रकम पालीकाले समयमा नदददा दढला भएको छ । प्रसुती प्रोत्साहन रकम समयमै
प्रदान गनुका लाधग पालीकाले तनयशमत पेश्की उपलधि गराउने धयवस्था शमलाउनु पदु छ ।

•

स्वास््य चौकीको आवश्यक्ता अनुसारको भवन नभएकाले सेवाग्राहीहरूका लागी पालो पखुने स्थानको
कशम छ, त्यसैगरी स्वास््य तथा स्वास्य सेवा सम्वन्िी जानकारी तथा सूचना सामग्रीहरूको कमी
रहे को छ यसलाइु हामी सुिार गने छौ ।

•

आगामी ददन दे खख सूचनाहरूलाइु सूचना पाटीमा धयवजस्थत गने छौ ।

सेवाग्राहीहरूले उठाएका बिषयहरूलाइु संवोिन गदै बिसनपुर स्वास््य चौकीका इुन्चाजु प्रकाि पोख्रेलले ले
तनम्नानुसार िारणा राख्नु भएको धथयो ।
•

माग अनुसारको औषिीहरू पालीकाले नदददा सेवाग्राहीलाइु औषिी ददन नसक्रकयको हो पटक पटक
माग फाराम भरे र माग गदाु समेत पालीकावाट औषिी उपलधि हुन सकेको छै न । अदहले पनी
हाशम संग धलिप्रेसर र मघम
ु ेहको औषिीको अवस्था सन्
ू य छ ।

•
•

अदहले पतन प्रत्येक ददन सेवाग्राहीका लागी ददनुपने औषिीहरूको अभाव रहे को छ ।

पाशलकामा २ वटा एक्िुलेन्स छ तर धयवस्थापन सदह तररकाले हुन नसक्दा सेवाग्राहीले सुपविा
उपयोग गनु पायका छै नन ् । एक्िल
ु ेन्सले फोन नउठाइु ददने, पालीकामा हुदापनी टाढा छु िट
ु वल
छु भन्ने जस्ता समस्या रहे का छन ् जो मैले आफै समेत भोगेको छु । त्यसैले पालीकाले एम्िुलन्
े सको
प्रभावकारी धयवस्थापन गनु आवश्यक छ ।

•

पालीकाले धयवस्थापन खनु वापषुक २५००० ददने गरे को छ लेखापररक्षण गनु

१०।१२ हजार रूपैया

माग्छन ् अव कसरी लेखा पररक्षण गराउने हो लेखा पररक्षणको धयवस्था पालीकाले शमलाउदा पालीका
•

शभत्रकका सिै स्वास््य संस्थाहरूलाइु सहज हुने धथयो ।
गभुवती जांच गराउन आउदा स्वास््यकमी नभएर फकुन पने गुनासो आएको छ गाउघर क्लीतनक
संचालनमा गएका अवस्थामा अप्ठे रो परे को हुन सक्छ, स्वास््य चौकीमा गभुवती जांचका लागी
मंगलवार तोकेका छौ, अरू वारहरूमा समेत सेवा के कसरी प्रदान गनु सक्रकन्छ प्रयास गनेछौ ।

•

स्वास््य चौकीको लागी आवश्यक भवन नभएकाले सेवा प्रदान गनुका लाधग िेरै समस्याहरू रहे का
छन ् भवन तनमाुण सम्पन्न भएमा पतन केही समस्याहरू समािान हुने छन ्।

सेवाग्राहीहरूले उठाएका बिषयहरूलाइु संवोिन गदै बिसनपुर स्वास््य चौकीका इुन्चाजु बिरे न्ि शमश्राले तनम्नानस
ु ार
िारणा राख्नु भएको धथयो ।
•

सामाजजक पररक्षणमा उठे का बिषयहरूकालाधग संिोिन गररने प्रततिद्दता गदुछौ ।

•

स्वास््य संस्थावाट जािो समयमा १० िजे दे खख ४ िजे सम्म र अन्य समयमा १० दे खख ५ िजे

सम्म सेवा प्रदान गररदै आएको छ, कदह कतै कमजोरी भएको रहे छ भने त्यसलाइु सुिार गररने
छ ।
•
•
•

सेवाग्राहीका लाधग पपउने पानीको धयवस्था राम्रो रहे को छ, यस लाइु सेवाग्राहीको पहुचमा राखखने
छ ।
औषिीको आपूततु पालीकावाट तनयशमत भएमा सेवाग्राहीको गुनासो रहने धथएन ।
आवश्यक्ता अनुसारको भवन नहुदा सेवा प्रदान गनु कदठन भएको छ ।

सेवाग्राहीहरूले उठाएका बिषयहरूलाइु संवोिन गदै बिसनपुर स्वास््य चौकीका अध्यक्षले तनम्नानुसार िारणा राख्नु
भएको धथयो ।
•

सामाजजक पररक्षणको कायुिम तनकै प्रभाकारी रहे को छ । यसले िेरै बिषयवस्तल
ु ाइु समेटेको छ र
सेवा प्रदान गने िममा हाशमहरू कहा, क्रकन र कसरी चुक्यौ भन्ने बिषय छलुङ्ग भएको छ ।

•

सामाजजक पररक्षणले उठाएका सवाल तथा बिषयहरूको समािानका लाधग हाशमहरू प्रततिद्ि रहे का
छौ र समािानका लागी कायु गनेछौ ।

•

पालीकाले औषिी पवतरणको पररपाटीलाइु धयवजस्थत गनुपने भएको छ र आवश्यक्ताका आिारमा
मात्र आपुतीको धयवस्था शमलाउनु पने भएको छ ।

•

पालीकावाट समयमै औषिी खररद हुन नसक्दा तनिुल्क पवतरण गररने औषिीहरूको लामो समय
दे खख अभाव भैरहे को छ । पालीकाले जजम्मेवारी पव
ु औषिीहरूको आपतु तु गनु पदु छ ।
ु क

सेवाग्राहीहरूले उठाएका बिषयहरूलाइु संवोिन गदै शिवराज नगरपालीका स्वास््य िाखाका पूखणुमा खनालले
तनम्नानुसार िारणा राख्नु भएको धथयो ।
•
•

सामाजजक पररक्षणवाट सेवाको पहुच िद्
ु स्तर सि
ु ारका लागी उठे का
ृ दी गनुका लागी तथा गण
बिषयहरू सान्दशभुक रहे का छन ् र यसले जवाफदे दहता र पारदशिुता समेत िद्
ृ दी गदै लैजाने छ ।

तनिुल्क पवतरण गररने औषिीहरू प्रततस्पिाुत्मक तररकावाट खररद गनु भएकाले स्वास््य

चौकीहरूवाट माग भएको समयमा पुयाुउन नसक्रकयको हो यस अनुभववाट हाशमले तनरन्तर औषिीको
आपुततु हुने गरी बिडिङ प्रकृयालाइु धयवजस्थत गनु लागेका छौ यस वाट आगामी ददनहरूमा
औषिीहरूको स्टक आउटको समस्या दोहररने छै न ।
•

पदहले पालीकावाट सिै स्वास््य चौकीहरूमा वरावर आपुती गने गररयको धथयो अदहले यस आधथुक
िषु दे खख यसमा सुिार गरी माग अनुसार पठाउने गनु थालीएकाले अव भएका औषिीहरू माग
अनुसार नै पठाउने छौं ।

•

TB को औषिी, पररवार तनयोजनका सािनहरू जजल्ला स्वास््य कायाुलयवाट माग गरर पालीकाले

स्वास््य संस्थाहरूमा पठाउने भएकाले र पालीकाले माग गरे अनुसार जजल्लावाट प्राप्त नभएकाले
स्वास््य चौकीहरूमा सून्य मौज्दातको अवस्था हुन आएको हो । यो बिषयलाइु पालीकाले जजल्ला
स्वास््य कायाुलय संग उठाउदै आएको छ र अझै प्रभावकारी रूपमा यस लाइु पाशलकाले उठाउने
छ ।
•

स्वास््य सम्वन्िी जानकारीहरूको उपलधिता
संस्थाहरू संग छलफल गरे र िढाउने छौ ।

िढाउन आवश्यक छ र यसका लागी स्वास््य

•

एम्िुलेन्सका सम्वन्िमा उठे का सवालहरूको बिषयमा मैले स्वास््य िाखा प्रमख
ु र नगर प्रमुख
समक्ष राखी आवश्यक संवोिनका लागी पहल गने छु ।

•

स्वास््य चौकीहरूको लेखा पररक्षणको गनु पने नै हुन्छ तर आम्दानी खचुको तुलनामा लेखा
पररक्षण खचु को तुलना गदाु लेखा पररक्षण खधचुलो भएको र लेखा पररक्षण खचु कसरी जुटाउने

भन्ने समस्या रहे काले यसको तनराकरणका लागी पालीकावाट नै लेखा पररक्षक तनयक्
ू ती गरी गनु
सक्रकन्छ क्रक छलफल गरी यसको समािान तछटै गररनेछ ।
•

पालीकावाट स्वास््य संस्थामा

गइु अनुगमन गने

र आवश्यक बिषयहरूमा सहयोग पुयाुउने

सन्दभुमा कशम भएकै छ, पालीका स्वास््य िाखामा ३ जना मात्र कमुचारी भएकाले कदठन भएको
हो । आउने ददनहरूमा तनयशमत अनुगमन, सुपररवेक्षणका कायुहरू पालीकवाट तनयशमत गनेछौ ।

िन्यवाद

14

सभा बिसजुन भएको जानकारी गराउदछु ।

सामाजजक पररक्षणले उठाएका मुद्दालाइु सम्िोिन गनु कायुयोजनाको तनमाुण

आमभेलाको छलफलमा उठे का सवालहरूको संवोिनका लागी उपजस्थत सेवाग्राहीहरूको सल्लाह तथा सूझावमा
स्वास््य संस्था प्रमुख, धयवस्थापन सशमतीका पदाधिकारीहरू, शिवराज नगरपालीकाका स्वास््य िाखा
प्रमुख लगायतको सहभागीतामा कायुयोजना तनमाुण गररयको धथयो । कायुयोजना अनुसूची २ मा रहे को छ
।

15

अनुसूचीहरू

आमभेलाको प्रस्तुतीकरण

अनुसूची

१

कायुयोजना

अनुसूची

२

बिसनपुर स्वास््य चौकी

शिवराज नगरपालीका, कपपलवस्तु

सामाजजक पररक्षणको नततजा सावुजतनक्रककरण का लागी
आम भेलाको प्रस्तुतीकरण

१. सामाजिक परिक्षणको उद्देश्य

२०७८ पस
ु ५

➢ स्वास््य क्षेत्रवाट प्रदान गररने पवशभन्न सेवाहरू र स्वास््य सम्वजन्ि सामुदातयक
क्रियाकलापहरूका िारे मा समद
ु ायलाइु जानकारी गराइु पारदशिुता कायम गने ।

➢ आमनागररक (मदहला, अततपवपन्न, पपछडिएका एवम ् िजन्चत समुदाय समेत) को प्रत्यक्ष र
सिीय सहभाधगताका आिारमा स्वास््य सेवा प्रतत उनीहरूको अधिकार, जजम्मेवारी र
अपनत्वको भावना पवकास गने ।

➢ स्थातनय तहका स्वास््य सेवा प्रदायक तनकायहरूलाइु आमनागररक पवषेि गरी मदहला,

अततपवपन्न, जोखखममा रहेका, पपछडिएका, िजन्चत एवम ् दग
ु क्षेत्रमा िसोवास गने समुदाय
ु म
प्रतत जवाफदे ही िनाइु स्वास््य सेवामा अपेक्षक्षत उपलजधिहरू हाशसल गने कायुमा योगदान
पुयाुउने ।

➢ आमनागररक र स्वास््य संस्था िीच खल्
ु ला रूपमा सही सच
ू ना आदान प्रदान, छलफल र
तनयशमत संवाद गने पररपाटीको पवकास गने ।

➢ सामाजजक पररक्षणका माध्यमवाट स्वास््य सम्वन्िी पररयोजना र कायुिमको कायाुन्वयन र
स्वास््य सेवाप्रवाहमा तनरन्तर सि
ु ारका लाधग मागुप्रिस्त गने ।

२. सामाजिक परिक्षणमा अपनार्इएको प्रकृ या

❖ स्थातनय तह द्वारा सामाजजक पररक्षण गने योजना तयारी तथा पदहलो चरणका लाधग
स्वास््य संस्थाको छनौट ।

❖ स्वास््य संस्था संचालन तथा धयवस्थापन सशमतीलाइु सामाजजक पररक्षण वारे

जानकारी तथा स्वास््य संस्थाको सामाजजक पररक्षणका लागी समय तनिाुरण ।

❖ बिशभन्न पविी तथा माध्यम वाट स्वास््य सेवा सम्वन्िी सूचना संकलन र बिश्लेषण
।

❖ सामाजजक पररक्षणको नततजा सावुजतनक्रककरण गनुका लाधग आयोजनाहुने आमभेलाको
सूचना प्रवाह ।
❖ आम भेलाको आयोजना गरी स्वास््य संस्थाले ददइुरहे का सेवाहरू का साथै सच
ू ना
बिश्लेषणिाट प्राप्त नततजाको प्रस्तुतीकरण ।

❖ सामाजजक पररक्षणका िममा आएका सवालहरू तथा आमभेलामा उठे का सवालहरूमा
सरोवारवाला जजम्मेवार तनकायहरूको सवालको सम्वोिनका लाधग प्रततिद्िता
कायुयोजना तनमाुण।

तथा

❖ प्रततवेदन तयारी तथा सम्वजन्ित स्वास््य संस्था तथा स्थातनय तह लाइु हस्तान्तरण
।

३. सामाजिक परिक्षणमा अपनार्एका जिजिहरू

▪
▪

स्वास््य संस्थाको अवलोकनिः

स्वास््य संस्थावाट सच
ू नाहरू संकलन

तनिूल्क प्रसतू त सेवाशलने आमाहरूको बिवरण

▪

औषधि दाखखला र िून्य मौज्दातको पववरण

▪

स्वास््य संस्थाको आम्दानी खचुको बिवरण

▪

खोप पररवार तनयोजन र सरु क्षक्षत मातत्ृ व कायुिमवाट लाभाजन्वतहरूको पववरण

▪

स्वास््य संस्थावाट पवपवि सेवा शलनेहरूको पववरण

▪
▪
▪
▪
▪
▪

तनिूल्क प्रसतू त सेवाशलने आमाहरू संग भेट
स्वास््यकशमुहरूसंगको अन्तरक्रिया

स्वास््य संस्था सन्चालन तथा धयवस्थापन सशमततसंगको अन्तरक्रिया
सेवाग्राहीहरूसंग बिषयकेजन्ित समुह छलफल
सूचना बिश्लेषण

४. सामाजिक परिक्षणले समेटेका मख्ु यक्षेत्रहरू
• स्वास््य सेवामा पहुच एवं उपयोग
बिषय / क्षेत्र
सुरक्षक्षत

मातत्ृ व सेवा

बिसनपुर स्वास््य चौकी
• पूवप्र
ु सूतत जॉच सेवा शलने आमाहरूको संख्या जम्मािः १२६ जना ।
• गतिषु भन्दा िढे को ।

• प्रसूती सेवा संचालन हुन नसकेको, प्रसुती सेवा संचालन गनप
ु ने माग सेवाग्राहीको रहे को
छ ।
• स्वास््य चौकी विाको एउटा छे उमा भएकाले िेरै सेवाग्राहीहरूका लागी पायक नपने ।

खोप सेवा

• गतिषुको तुतनामा खोप शलने सेवाग्राहीको संख्या िदे को छ ।
• लक्ष्य अनुसार प्रगती भएको छ।

• पूणख
ु ोपका लाधग स्वास््य स्वयसेपवका पररचालन भएको छ ।
पररवार

तनयोजन सेवा

• पररवार तनयोजनका अस्थायी सािनको (कण्िम, पपल्स, डिपो, इम्प्लान्ट) सेवा
संचालनमा रहे को

• दक्ष तालीम प्राप्त स्वास््यकमीवाट पररवार तनयोजनका सेवाहरू प्रदान गने गररयको छ
।

• पररवार तनयोजनका सेवा शलने सेवाग्राहीहरू गत िषुको तल
ु नामा घटे का छन ् स्वास््य
चौकीमा पपल्स सून्य मौज्दात समेत भएको धथयो ।

गाउघर

जक्लतनक र

खोप केन्िको
अवस्था

•

गाउघर जक्लतनक ५ स्थानमा र खोपकेन्ि ५ स्थानमा संचालन भएका छन ् ।

स्वास््य

संस्थावाट

बिपवि सेवा
शलने कूल

•
•
•
•

पवरामी

आिारभूत स्वास््य सेवाहरू पूणरू
ु पमा तनिूल्क रहेको छ

पवपवि सेवा शलने सेवाग्राहीहरूमा मदहलाको संख्या िदद रहे को छ ।
दै तनक सददर १९ जना सेवाग्राहीले पवपवि सेवा शलएको ।

गत िषुको भन्दा यस िषुको सेवाग्राही संख्या िढे को छ ।

संख्याको
पववरण

• स्वास््य सेवाको गण
ु स्तर
बिषय / क्षेत्र

बिसनपुर स्वास््य चौकी

स्वास््यकमीको •स्वास््य संस्थामा दरवन्दी अनुसार पदपूती भएको ।
उपलधिता

•स्वास््यकमीहरू तनयशमत उपजस्थती हुने गरे को र ताशलम, बिदा जादा पालो शमलायर
जाने गरे को ।
•

१० िजे दे खख ४ िजे सम्म सेवा प्रदान गने गरे को

स्वास््य

•

शमजाशसलो

प्रतीको

•

लैङ्गीक, जाततय भेदभाव रदहत धयवहार रहे को ।

औजार एवं

•

अटोक्लेभवाट औजारहरू तनमुलीकरण गने गरे को ।

•

सरसफाइुको अवस्था दठकै रहे को छ ।

कमीको पवरामी •
धयवहार

उपकरणको

सोिेको कुरा राम्रो संग िताइुददने ।

तनमुशलकरण
सरसफाइु

•
•
•

संवेदनिीलता

सेवाग्रादहहरूलाइु पपउने पानीका लागी क्रफल्टरको धयवस्था भएको
मदहला पुरूषका लाधग अलग अलग िौचालय नभएको ।

स्वास््य संस्थाको कम्पाउण्िमा तारवार धयवजस्थत छै न ।

•

स्वास््य जन्य फोहर धयवस्थापन गनु फोहर वधगुकरण गरर बिसजुन गने नगररएको

•

असक्तहरूको पहुचका लागी याुम्प भएको ।
गोप्य स्थानमा जाच्ने तथा परामिु ददने धयवस्था भएको ।

•
•
•

मदहला स्वास््यकमीको धयवस्था भएको ।
जेष्ठ नागरीकलाइु लाइुन वस्नु नपने ।

गुणस्तर

सुिारकालागी

•

स्वास््यकमीहरूको क्षमता पवकासका लाधग ताशलमहरूमा पठाउने गरे को

भएका

प्रयासहरू

• औजार उपकरण एवम भौततक पुवाुिारको अवस्था
बिषय / क्षेत्र
जेष्ठ नागरीक
अपाङ्ग मैत्री
प्रततक्षालय

जह्वशलचयर/स्रे चर
भवन

िैकल्पीक उजाुको
अवस्था

िौचालयको
धयवस्था

बिसनपुर स्वास््य चौकी
• भवन अपाङ्ग मैबत्र रहे को छ

• िैकल्पीक उजाुको धयवस्था गररयको ।

• आवश्यकता अनुसार िौचालय नभएको ।
• आवश्यकता अनस
ु ार भवन नभएको ।

• सेवाग्राही लाइु पालो पखुदा वस्ने धयवस्था न्युन रहे को छ ।
• स्वास््य संस्थामा जह्वलधचयर र स्रे चर नभएको ।

अन्य

आवश्यक
औजार

• आवश्यक औजार तथा उपकरणहरू हालको आवश्यकता अनुसार रहे को छ ।

उपकरणको
उपलधिता

• संस्थाको आम्दानी खचुको अवस्था
बिषय / क्षेत्र
आम्दानी

बिसनपुर स्वास््य चौकी
आम्दानी श्रोतिः

• गाउपालीका अनद
ु ान

• लेखा पररक्षण हुन नसकेको
खचु
•

• धयवस्थापनमा खचु भएको
संस्थाको पारदशिुता एवं जवाफदे दहता

बिषय / क्षेत्र
नागरीक
विापत्र

बिसनपुर स्वास््य चौकी
• स्वास््य चौकीको अध्यावधिक नागरीक विापत्र नभएको ।

सेवाहरूवारे
जानकारी

तनिूल्क

औषधिहरूको
उपलधिता
नागररक

गन
ु ासोको

• तनिूल्क पवतरण गररने औषिीहरूको नामावली टास भएको

• स्वास््य संस्थाले प्रदान गने सेवाहरूको जानकारीका सूचनाहरू कम रहे का र भएका पतन
धयवजस्थत नभएको ।

• पालीकावाट प्राप्त औषिीहरू सेवाग्राहीलाइु तनिूल्क पवतरण गने

• नेपाल सरकारले तनिल्
ू क बितरणका लागी तोकेका र पररवार तनयोजन सेवाका सािनहरू
समेतका औषिीहरू पटक पटक सून्य मौज्दात भएको छ।

• नागररक गुनासो सून्ने र त्यसलाइु संवोिन गने धयवस्था भएको पाइुयन ।

संवोिन एवं
धयवस्थापन

• स्वास््य सेवा वारे जानकारी
बिषय / क्षेत्र

बिसनपुर स्वास््य चौकी

तनिूल्क

• स्वास््यसंस्थाले प्रदान गने सेवाहरूको जाकारी स्वास््य स्वयशसवका, स्वास््यकमीहरू र

सेवाहरू

• स्वास््य संस्थाले प्रदान गने सेवाको गुणस्तरको जानकारी समुदायमा ज्यादै न्यन
ु

गुणस्तर

• स्वास््य चौकीमा स्वास््य संचालन तथा धयवस्थापन सशमती छ भन्ने वारे मा िेरै

प्रदान गररने
सेवाको

धयवस्थापन

टोल तछमेकवाट प्राप्त गने गरको
रहे को छ ।

सेवाग्राहीलाइु जानकारी छै न ।

सशमतीको
भूशमका

सेवा वारे

•

न्यून

जानकारी
भएका

समुदाय

• स्वास््य संस्था धयवस्थापन सशमतीको भूशमका
बिषय / क्षेत्र

बिसनपुर स्वास््य चौकी

तनयशमत

• स्वास््य संस्था संचालन तथा धयवस्थापन सशमती को तनदे शिका नभएको

सहभाधगता

• िैठकमा उपजस्थती कमजोर रहे को छ ।

िैठक

एवं

• आवश्यक्ता अनस
ु ार िैठक वस्ने गरे को

सशमतीमा

• धयवस्थापन सशमती समावेसी रहे को छ ।

स्थातनय तह

• शिवराज नगरपाशलका र विा कायाुलय संगको समन्वयमा श्रोत पररचालन भएको

समावेशिता

तथा अन्य

तनकाय संगको

• अन्य क्षेत्रसंगको समन्वय सम्वन्ि पवस्तार गरर श्रोत पररचालन गनु सक्रकने

(सामुदायीकवन उपभोक्ता समुह, स्थातनय धयापारी, स्थातनय दाता, पवपत्तय संस्थाहरू

समन्वय र

आदी)

श्रोत पररचालन
समतामूलक

•

सेवा

धयवस्थापन
(पवपन्न
वजन्चत

धयक्तीका
स्वास््य
समस्या
प्रतीको

संवेदनशिलता)
सेवावाट
वजन्चत

समुदायको

• ५ स्थानमा ६० पटक गाउघर जक्लतनक संचालन भएको ।
• ५ स्थानमा ६० पटक खोप केन्ि संचालनमा भएको ।

पहुच
िढाउनका

लाधग भएका
प्रयास

५. जिद्दमान सिालहरू
बिषय / क्षेत्र
स्वास््य

सेवामा पहुच

बिसनपरु स्वास््य चौकी
• प्रसत
ु ी सेवा संचालन गनु पने सेवाग्राहीको माग रहे को छ ।

• स्वास््य संस्था एक छे उमा भएकाले टाढा भएको सेवाग्राहीको गुनासो रहे को ।

• िषाुतको समयमा सिकहरू िुवान हुदा स्वास््य संस्था जान कदठनाइु भएको ।
• स्वास््य संस्थामा समयमै नखुल्ने र सेवा पुरा समय सम्म नपाएको सेवाग्राहीको गुनासो
रहे को छ ।

• पररवार तनयोजनका सेवा शलने सेवाग्राहीहरू गत िषुको तुलनामा घटे का छन ् स्वास््य
चौकीमा पपल्स सून्य मौज्दात समेत भएको धथयो ।

स्वास््य

• स्वास््य संस्थाका लागी आवश्यक भवन नभएको ।

गुणस्तर

• िौचालय लगायत सरसफाइुको अवस्था कमजोर रहे को छ ।

सेवाको

• मदहला परू
ू षका लागी अलग अलग िौचालय नभएको

• स्वास््य जन्य फोहर धयवस्थापन गनु फोहर वधगुकरण गरर बिसजुन गने नगररएको
• सेवाग्राही लाइु पालो पखुदा वस्ने धयवस्था न्युन रहे को छ ।
• स्वास््य संस्थामा जह्वलधचयर र स्रे चर नभएको ।

स्वास््य

• स्वास््य संस्थाले प्रदान गने सेवाको गुणस्तरको जानकारी समुदायमा ज्यादै न्यन
ु रहे को

चेतना तथा

• स्वास््य संस्था सन्चालन तथा धयवस्थापन सशमती र यसको भूमीका वारे समुदायमा

सेवाप्रतीको
जानकारी

छ ।

जानकारी अत्यन्तै न्यन
ु छ ।

• स्वास््य संस्थामा स्वास््य सेवा र स्वास््य सम्वन्िी सूचना मूलक सामाग्रीहरू न्युन छ
।

श्रोत

पररचालन
धयवस्थापन
तथा

• लेखा पररक्षण नभएको ।

• अन्य क्षेत्रसंगको समन्वय सम्वन्ि पवस्तार गरर श्रोत पररचालन गनु सक्रकने

(सामुदायीकवन उपभोक्ता समुह, स्थातनय धयापारी, स्थातनय दाता, पवपत्तय संस्थाहरू आदी)
•
•

जवाफदे दहता

स्वास््य चौकीको अध्यावधिक नागरीक विापत्र नभएको ।

स्वास््य संस्थाले प्रदान गने सेवाहरूको जानकारीका सूचनाहरू कम रहे का र भएका
पतन धयवजस्थत नभएको ।

•

नेपाल सरकारले तनिल्
ू क बितरणका लागी तोकेका र पररवार तनयोजन सेवाका
सािनहरू समेतका औषिीहरू पटक पटक सून्य मौज्दात भएको छ।

•
•
•
•

नागररक गन
ु ासो सन्
ू ने र त्यसलाइु संवोिन गने धयवस्था भएको पाइुयन ।
स्वास््य संस्था संचालन तथा धयवस्थापन सशमती को तनदे शिका नभएको
आवश्यक्ता अनुसार िैठक वस्ने गरे को

िैठकमा उपजस्थती कमजोर रहे को छ ।

६. पाजलकािाट भर्इिहेका जनिन्तिता जिर्इिहनु पने जिषयहरू
•
•

स्वास््य संस्थामा करारमा थप गररएका स्वास्थकमीहरूको तनरन्तरता ।

स्थास््य संस्थाको धयवस्थापनका लाधग ददइुने अनुदान तनरन्तरता दददै थप गनु पने ।

७. पाजलकािाट सिं ोिन गरिनपु ने गिी उठान भएका सिालहरू

•
•
•
•
•

तनिूल्क प्रदान गररने औषिीहरूको मौज्दात स्वास््य संस्थामा िन्
ू य हुन नददनका लागी तनयशमत
आपूती हुन नसकेको ।
स्वास््य संस्थाहरूको भवन तनमाुणमा सहयोग ।

स्वास््य चौकीहरूको आम्दानी खचुको लेखा पररक्षण नभएको ।

एम्िल
ु ेन्स को धयवस्थापन राम्रो हुन नसकेको ।
पालीकावाट स्वास््य संस्थाहरूको अनुगमन तथा सुपररवेक्षण र अन साइुट अनुशिक्षण असाध्यै
न्युन रहे को ।

•

सूत्केरी प्रोत्साहन रकम सूत्केरी भइु डिस्चाजु हुदा पाउने धयवस्थाका लाधग रकम समयमा उपलधि
नभएको।
िन्यवाद

अनुसूची २
बिसनपुर स्वास््य चौकी, शिवराज कपपलवस्तु
सामाजजक पररक्षण
कायुयोजना २०७८ फाल्गण
ु
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नागररक विापत्र
१

नागरीक विापत्र

अध्यावधिक गरी उधचत
स्थानमा राख्ने

२

जह्वल धचयर
नभएको
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२०७८ चैत्र

बिसनपुर स्वास््य
चौकी संचालन तथा

मसान्त शभत्र धयवस्थापन सशमती,

स्वास््य संस्था प्रमुख
बिसनपुर स्वास््य

जह्वल धचयर धयववस्था गने

२०७९ असार चौकी संचालन तथा
मसान्त सम्म धयवस्थापन सशमती,

स्वास््य संस्था प्रमख
ु

सेवाग्राहीहरूको
३

गुनासो सून्ने
धयवस्थीत
पररपाटी नभएको

सझ
ु ाव पेदटका राख्ने,
तनयशमत खोल्ने धयवस्था
गने । तथा सझ
ु ाव तथा
गुनासो पुजस्तकाको धयवस्था
गरी शलपीिध्द गने ।

बिसनपुर स्वास््य

२०७८ चैत्र
मदहना दे खख

चौकी संचालन तथा
धयवस्थापन सशमती,
बिसनपुर स्वास््य
चौकी प्रमुख
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स्वास््य संस्थाले प्रदान
गरररहेका सेवाहरू सिै
समेदटयको नागररक विापत्र
अध्यावधिक गरी
सेवाग्राहीहरूले सजजलै दे ख्ने

शिवराज नगरपालीका िुिासन शिवराज
सशमती, सामाजजक सशमती,

नगरपालीका

स्वास््य िाखा

स्वास््य िाखा

स्थानमा राखखयको हुनेछ
स्वास््य चौकीमा असक्त
सेवाग्राहीका लागी

जह्वल

शिवराज नगरपालीका िुिासन शिवराज
सशमती, सामाजजक सशमती,

धचयर भएको हुनेछ। स्वास््य िाखा
सेवाग्राहीहरूको
गुनासो सून्ने
धयवस्थीत पररपाटी
भएको हुनेछ ।

बिसनपरु स्वास््य चौकी
संचालन तथा धयवस्थापन सशमती

शिवराज नगरपालीका िुिासन
सशमती, सामाजजक सशमती,
स्वास््य िाखा

नगरपालीका
स्वास््य िाखा

बिसनपुर स्वास््य

बिसनपुर स्वास््य चौकीले

चौकीले प्रदान गने

प्रदान गने सेवाहरू तथा
स्वास््य सम्वन्िी सेवाको गुणस्तर वारे
४

२०७८

जानकारीका

जानकारी मूलक सच
ू ना हरू िैिाखमा

सूचनाहरू कम

र स्वास््य सम्वन्िी

धयवजस्थत

रहे का छन ् ।

सचेतना मूलक सामाग्रीहरू

गने

सेवाग्राहीले सजजलै दे ख्न र

बिसनपुर स्वास््य
चौकी संचालन तथा
धयवस्थापन सशमती,
बिसनपुर स्वास््य
चौकी प्रमुख

संचालन गनु पने
५

सेवाग्राहीको माग
रहे को छ ।

६

छलफल गरी विा कायाुलय सम्म
संग पहल गने

नभएको ।

खचुको लेखा पररक्षण
गराउने ।

स्वास््य सम्वन्िी
सचेतना मूलक
सामाग्रीहरू सेवाग्राहीका

बिसनपरु स्वास््य

लागी धयवस्थापन सशमतीमा २०७८ जेष्ठ

स्वास््य चौकीको आम्दानी

मूलक सच
ू ना हरू र

बिसनपुर स्वास््य चौकी
संचालन तथा धयवस्थापन
सशमती,

शिवराज नगरपालीका

शिवराज नगरपालीका िुिासन स्वास््य िाखा
सशमती, सामाजजक सशमती,
स्वास््य िाखा

उपलधि भएका हुनछ
े न् ।

प्रसुती सेवा संचालनका

लेखा पररक्षण

गुणस्तर वारे जानकारी

लागी सहज रूपमा

पढ्न सक्रकने स्थानमा राख्ने
प्रसुती सेवा

सेवाहरू तथा सेवाको

प्रसुती सेवा संचालनका

शिवराज नगरपालीका िुिासन

हुनेछ ।

स्वास््य िाखा

लेखा पररक्षण भएको

शिवराज नगरपालीका स्वास््य शिवराज नगरपालीका

हुनेछ ।

िाखा

बिसनपुर स्वास््य

औषिीहरू आपूती

बिसनपुर स्वास््य चौकी संचालन शिवराज नगरपालीका

चौकी प्रमुख

तनयशमत हुनेछ ।

तथा धयवस्थापन सशमती,

चौकी संचालन तथा

धयवस्थापन सशमती, लागी कायु अगािी िढे को सशमती, सामाजजक सशमती,
बिसनपुर स्वास््य
चौकी प्रमुख

शिवराज नगरपालीका
स्वास््य िाखा

बिसनपुर स्वास््य

२०७८ चैत्र
शभत्र

चौकी संचालन तथा
धयवस्थापन सशमती,
बिसनपुर स्वास््य

स्वास््य िाखा

चौकी प्रमुख

नेपाल सरकारले
तनिूल्क बितरणका
७

लागी तोकेका र
पररवार तनयोजन
सेवाका सािनहरू
समेतका औषिीहरू

पालीका संग माग गने

तनयशमत

स्वास््य िाखा

पटक पटक सन्
ू य
मौज्दात भएको
छ।

