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नपेालको संविधानको धारा २२६ तथा स्थाननय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा १०२ उपदफा 
१ बमोजिम बनकेो गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाको प्रशासकीय कायिविधी (ननयनमत गने) ऐन,२०७६ को 
दफा ४ बमोजिम गेरूिा गाउँ कायिपानलकाले नमनत २०७९।०९।१४ मा िारी गरेको देहाय बमोजिमको 
कायिविधी सबिसाधारणको िानकारीको लानग प्रकाशन गररएको छ । 

 

 

 

सम्बत २०७९ सालको ननयम नं.९ 

स्िास््य संस्थाको सामाजिक पररक्षण कायिनबधी २०७९ 
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स्िास््य संस्थाको सामाजिक पररक्षण कायिनबधी, २०७९ 

नेपालको संविधानले "प्रत्येक नागररकलार्ि राज्यबाट आधारभतु स्िास््य सेिा ननिःशलु्क प्राप्त गने हक हनुेछ र 
कसैलार्ि पनन आकजस्मक स्िास््य सेिाबाट बजचित गररने छैन" र प्रत्येक नागररकलार्ि स्िास््य सेिामा समान 
पहुँिको हक हनुेछ भनन स्िास््य सेिालार्ि नेपाली नागररकको मौनलक हक नभत्र समाबेश गरेको छ,मलुकुमा 
लोकतचत्रको बहालीसँगै आम िनताले राज्यसँग गने अपेक्षा अत्यानधक मात्रामा बवृि हनुकुा साथै नागररकको 
िेतनास्तरमा भएको नबकासका कारण साबििननक सेिाप्रिाहलार्ि नागररकको वहत अनकूुल िबाफदेही बनाउनपुने 
आिश्यकता देजिचछ ।लोकताजचत्रक शासन पिनतले नागररकको साबििननक सेिाप्रनतको िासो र िनस्तरबाट 
गररने यसको अनगुमनलार्ि थप प्रभािकारी बनाउन बल प-ुयाएकोछ। 

गेरूिा गाउँपानलका बर्दिया अचतरगतका स्िास््य संस्थामा सञ्चालन हनु े स्िास््य सम्बजचध कायिक्रम तथा 
सेिाप्रिाहलार्ि सहभानगता मलुक,पारदजशि, एिं योिनाबि तिरले लेिािोिा र पररक्षण गने कायिलार्ि ब्यिजस्थत 
गनिका लागी यो कायिनबधी तयार गररएको हो ।  

२. प्रस्तािना 

नेपालको संनबधानले िनताको मौनलक हकको रूपमा स्थावपत गरेको आधारभतु तथा आकजस्मक स्िास््य सेिाको 
हकलार्ि गेरूिा गाउँपानलकामा साकार बनाउन,स्िास््य सेिामा आमिनताको पहुँि अनभबवृि गनि तथा स्िास््य 
सेिाको प्रिाह सम्बजचध जिम्मेिारीलार्ि ििाफदेही तररकाले पूरा गने ब्यिस्था सनुनजित गने उद्देश्यले गेरूिा 
गाउँ कायिपानलका बैठक २०७९।0९।१४ को ननणियानसुार गेरूिा गाउँपानलका बर्दियामा स्िास््य संस्थाको 
सामाजिक पररक्षण कायिनबधी २०७९िारी गररएकोछ  

३. सजक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

(क) यो कायिनबधीको नाम स्िास््य संस्थाको सामाजिक पररक्षण कायिनबधी २०७९ रहेको छ । 

(ि)यो कायिनबधी रािपत्रमा प्रकाशन भएको नमनत देजि लाग ुहनुेछ । 

४. पररभाषा 

नबषय िा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस कायिनबधीमा, 

(क) " सामाजिक िबाफदेवहता"भन्नाले आधारभतु र गणुस्तरीय स्िास््य सेिा प्राप्त गने नागररक अनधकारको 
उपभोग नागररक बाटै गराउने र गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाले नागरीकको उच्ितम ्वहत हानसल हनुेगरी सक्षम 
र गणुस्तरीय स्िास््य सेिा प्रिाह गने दावयत्िलार्ि सम्झन ुपदिछ । 
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(ि)"सामाजिक पररक्षण"भन्नाले सेिाप्रदायक स्िास््य संस्थाको नननत,ननयम,कायिक्रम कायािचियन,ब्यिहार,स्रोत 
पररिालन,सेिाप्रिाहको अिस्था,सेिाको गणुस्तर,पारदजशिता र प्रभािकाररता बारे सम्बजचधत 
सेिाग्राही,सेिाप्रदायक/ब्यिस्थापक पक्ष तथा सो के्षत्रका  सरोकारिालाहरूका धारणाका आधारमा गररने 
नबश्लषेणात्मक लेिािोिालार्ि बझुाउँछ ।यस प्रवक्रयामा सेिा प्रदान गने क्रममा प्राप्त उपलजब्ध तथा सधुारात्मक 
पक्षहरूलार्ि तेस्रो पक्षद्बारा साबििननक गरी जिम्मेिारी सवहतको सधुार कायियोिना तयार गररनेछ। 

(ग)"स्िास््य क्षते्रमा सामाजिक पररक्षण"भन्नालेस्िास््य सेिाप्रदायक ननकायको नननत,काननु,पिनत,कायिक्रम 
कायािचियन, ब्यिहार,स्रोतपररिालन,आर्दको ननयनमतता,पारदजशिता र प्रभािकाररता बारे सेिाग्राही,सेिाप्रदायक र 
सरोकारिालाहरू सबैको धारणाका आधारमा गररने नबश्लषेणात्मक लेिािोिा लार्ि बझुाउँछ। 

(घ)"साबििननक पररक्षण"भन्नाले कुनै ननजित कायिक्रम िा पररयोिना सम्पन्न भएपनछ कायािचियनमा जिम्मेिार 
सनमनत िा अनधकारीले उक्त कायिक्रम िा पररयोिनाबाट प्रभानबत िनसमदुाय लार्ि साबििननक स्थानमा भेला 
गराएर कायिक्रम तथा िििको सािििननकीकरण गरी त्यसउपर उपजस्थत िनताको राय तथा प्रनतवक्रयानलर्ि 
कायियोिना समेत तयार गने कायिलार्ि बझुाउँछ। 

(ङ)"साबििननक सनुिुार्ि"भन्नाले सेिाग्राही र सेिाप्रदायक बीि हनुे अचतरवक्रयात्मक सिाल ििाफको प्रवक्रया 
सम्झन ु पदिछ ।यस प्रवक्रयामा स्थानीय िनताले कायिक्रम िा पररयोिनाको कायािचियन एिं स्िास््य सेिा 
उपभोग गने क्रममा आर्परेका समस्याबारे सेिा प्रदायक अनधकारीसमक्ष िलेुर समस्या राख्नछेन,साथै त्यसको 
नछटो एिं प्रभािकारी समाधान िोज्नका लागी सम्बजचधत सेिाग्राही र सेिाप्रदायक अनधकारी एकै थलोमा भेला 
भएर प्रत्यक्ष सिाल िबाफ गने र सम्बजचधत सरोकारिालाहरुले सधुारका लागी प्रनतबिता ब्यक्त गने प्रवक्रया 
नै साबििननक सनुिुार्ि हो । 

(ि)"सशुासन सनमनत"भन्नाले गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाले गठन गरेको सशुासन सनमनत समझन ुपदिछ 

(छ)"स्िास््य संस्था"भन्नालेगेरूिा गाउँपानलका बर्दियामा सञ्चानलत सरकारी अस्पताल,आधारभतू स्िास््य 
केचर,स्िास््य िौकी,आयिेुद औषधालय लार्ि िनाउनेछ । 

(ि)"स्िास््य संस्था सञ्चालन तथा ब्यिस्थापन सनमनत"भन्नालेगेरूिा गाउँपानलका बर्दियाका सरकारी स्िास््य 
संस्थाहरूको समग्र व्यिस्थापन तथा सञ्चालनका लागी गेरूिा गाउँपानलका बर्दिया बाट िारी गररएको ननदेजशका 
बमोजिम नबनधित गठन गररएको सनमनत लार्ि िनाउनेछ । 

(झ)" सामाजिक पररक्षण संस्था"भन्नाले सामाजिक पररक्षण कायिमा सहिीकरणका लागी तोवकए बमोजिमको 
भनूमका ननबािह गने गरी गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाले छनोट गरेको सामाजिक पररक्षण गनि अनमुनतप्राप्त 
गैरसरकारी सामाजिक संस्थालार्ि िनाउनेछ। 
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(ञ)" सामाजिक पररक्षक"भन्नाले सामाजिक पररक्षणको लागी छनोट भएको संस्थाबाट तोवकएको योग्यता पगुी 
ननयकु्त भएको सामाजिक पररक्षक (ब्यजक्त)लार्ि िनाउनछे। यस्ता ब्यजक्तले स्िास््य संस्था तहमा सामाजिक 
पररक्षण प्रवक्रयालार्ि तोवकएको आधारमा र स्तर अनसुार कायािचियन र सहिीकरण गनेछन।् 

(ट)" बजचित समहु"भन्नाले आनथिक हैनसयत,िातिानत,लैवङ्गकता, अपाङ्गता,एिं भौगोनलकताका आधारमा नबभेदपणुि 
ब्यिहारमा परेका र स्िास््य सेिाबाट बजचितीमा परेका समहुलार्ि िनाउँछ। नबकाश प्रवक्रयाको मलुप्रबाह र 
स्िास््य सेिाप्रबाहमा समाबेश हनु नसकेका र नभएका मवहला,दनलत,िनिानत,मधेशी,मजुस्लम,अपाङ्गता भएका 
ब्यजक्त,तेस्रो नलङ्गी,अनतदगुिम/नबकट के्षत्रमा बसोबास गने नागररकलार्ि बजचितमा परेका समहुको रूपमा नलनपुनेछ 
। 

५.सामाजिक पररक्षणका आधारभतु ननदेशक नसिाचत 

सशुासनका आधारभतु पक्षहरुलार्ि समेटेर आमनागररकलार्ि आधारभतू तथा आकजस्मक स्िास््य सेिा िबाफदेही 
तररकाले प्रदान गनुिपदिछ भने्न माचयतामा सामाजिक पररक्षणका नबनध र प्रवक्रयाहरू ननधािरण गररनेछन । 
सामाजिक पररक्षण गदाि प्रवक्रयाहरूमा ननम्ननलजित ननदेशक नसद्बाचतहरू अिलम्बन गररनेछन ्। 

(क)बहपुक्षीय 

प्रवक्रयागत रूपमा सेिाग्राही, सेिाप्रदायक र अचय सरोकारिालाहरूको वििार,सझुाब,पषृ्ठपोषण,स्िास््य सेिाको 
सराहना र त्यसप्रनतका गनुासाहरूलार्ि सामाजिक पररक्षण  प्रवक्रयाले पूणिरूपमा समेटन ुपनेछ, यस क्रममा प्रत्येक 
सेिाग्राहीले र त्यसमा पनन विशेषगरी मवहला एिं बजचिनतमा परेका बगिले आफ्ना वििार,मूल्यांकन तथा सझुािलार्ि 
नननभिक भर्ि प्रकट गनि सक्ने गरी सामाजिक पररक्षणका प्रवक्रया र विनधहरू तयार गररने छ र आिश्यकता 
अनसुार सहिीकरण एिं सशजक्तकरण गररनेछ । 

(ि) बहसुरोकारमा आधाररत र सहभानगता मलुक 

अनतनबपन्न िगि,मवहला एिं बजचिनतमा परेका समहुलगायत अचय सेिाग्राही,स्िास््य सेिाप्रदायक र स्िास््य सेिासँग 
सम्बजचधत सबै सरोकारिालाहरूको सवक्रय संलग्नता,स्िानमत्ि तथा जिम्मेिारीको भािना सामाजिक पररक्षणको 
समग्र प्रवक्रयामा सनुनजित गररनेछ । सामाजिक पररक्षणले गेरूिा गाउँपानलका बर्दियामा लोकताजचत्रक अभ्यास 
सम्बििन एिं समदुायको सशजक्तकरणमा महत्िपणुि योगदान प-ुयाउनेछ । 

(ग) ननयनमतता  

गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाका स्िास््य संस्थामा सामाजिक पररक्षण पिनतलार्ि ननरचतरता र्दर्नछे । 
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(घ) पारदजशिता र िबाफदेवहता 

स्िास््य संस्थाको प्रत्येक वक्रयाकलापमा पारदजशिता एिं िबाफदेवहता सनुनजित गनिका लागी सम्बजचधत स्िास््य 
संस्थाबाट प्रदान गररनपुने स्िास््य सेिाहरू,सञ्चालन गररएका पररयोिना िा कायिक्रमको कायािचियन,स्रोत 
पररिालनको जस्थनत,नतनका प्रवक्रया र सेिाको प्रभािकाररता सम्बचधमा समदुायका गनुासा,सझुाि र पषृ्ठपोषणलार्ि 
सरोकारिाला,स्िास््य संस्था र समदुायबीि साबििननक गरी पिनत र ब्यबहारमा सधुारका लानग सम्बजचधत 
सबैको प्रनतबिता समेत सनुनजित गररनेछ। 

६.स्िास््य सेिामा सामाजिक पररक्षणको उद्दशे्य 

स्िास््य के्षत्रमा सामाजिक पररक्षण गनुिको मखु्य उद्देश्य स्िास््य संस्था लार्ि आमनागररक नबशेष गरी 
मवहला,गररब,िोजिममा रहेका,वपछनिएका एिं बजचिनतमा परेका समदुाय तथा दगुिम क्षेत्रका नागररक प्रनत 
उत्तरदायी र सम्बेदनशील भर्ि उनीहरुको िासो, आिश्यकता र वहतप्रनत सम्बेदनशील र िबाफदेही बनाउन ु
रहेकोछ ।यो प्रवक्रयाका ननजित उद्देश्यहरू ननम्नानसुार रहेका छन ् 

(क)स्िास््य के्षत्रबाट प्रदान गररने नबनभन्न सेिाहरू र स्िास््य सम्बचधी सामदुायीक वक्रयाकलापहरूका बारेमा 
समदुायलार्ि िानकारी गरार्ि पारदजशिता कायम गने । 

(ि)आमनागररक(मवहला,अनतनबपन्न,वपछनिएका एिं बजचित समदुायसमेत) को प्रत्यक्ष र सवक्रय सहभागीताका 
आधारमा स्िास््य सेिा प्रनत उननहरूको अनधकार,जिम्मेिारी र अपनत्िको भािना नबकाश गने । 

(ग) स्थानीय तहका स्िास््य सेिाप्रदायक संस्थाहरूलार्ि आमनागररक नबशेष गरर मवहला,अनतनबपन्न,िोजिममा 
रहेका,वपछनिएका,बजचित एिं दगुिम के्षत्रमा बसोबास गने समदुायप्रनत िबाफदेही बनार्ि स्िास््य सेिाका अपेजक्षत 
उपलजब्धहरू हानसल गने कायिमा योगदान प-ुयाउने। (घ)आमनागररकर स्िास््य संस्थाहरू बीि िलु्लारूपमा 
सही सिुना आदान-प्रदान,छलफल र ननयनमत संिाद गने पररपाटीको नबकाश गने । 

(ङ)सामाजिक पररक्षणका माध्यमबाट स्िास््य सम्बचधी कायिक्रमको कायािचियन र स्िास््य सेिाप्रबाहमा ननरचतर 
सधुारका लागी मागिप्रशस्त गने । 

७. सामाजिक पररक्षणको कायिक्षते्र 

सामाजिक परीक्षणको कायिके्षत्र ननम्नानसुार हनुेछिः 

(क) यस कायिनबधीमा तोवकएका प्रवक्रया अिलम्बन गरी गेरूिा गाउँपानलका बर्दियामा भएकासरकारी अस्पताल 
र सो भचदा तलका सबै स्िास््य संस्थाहरूमा सामाजिक पररक्षण गररनेछ । 

(ि) नेपालको संनबधानमा अचतरननवहत नागररकको स्िास््य अनधकार,स्िास््य के्षत्रको नीनत र रणनीनत तथा 
राविय लक्ष्य उद्दशे्य, नेपाल सरकारको आिनधक योिनामा उल्लेजित स्िास््य सम्बचधी नबषय,र्दगो नबकास 
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लक्ष्य २०३०, स्िास््य संस्थाका लागी नेपाल सरकारले िारी गरेको स्िास््य सेिाको चयूनतम मापदण्िले 
पररलजक्षत गरेका स्िास््य सम्बचधी लक्ष्य र उद्देश्यकासाथैगेरूिा गाउँपानलका बर्दियाको स्िास््य सम्बचधी लक्ष्य 
र उद्देश्य पूरागने गरी गेरूिा गाउँपानलका बर्दिया अचतरगतका सबै सरकारी स्िास््य संस्थाहरूमा सामाजिक 
पररक्षणको कायि िरणबद्ब रुपमा संिालन गररनछे।यसका लागी गेरूिा गाउँ कायिपानलकाको कायािलय बर्दियाको 
प्रशासन तथा स्िास््य शािाले स्िास््य संस्थाको सामाजिक पररक्षणको कायियोिना तयार गरी स्िीकृत गराउन ु
पनेछ । यस कायिमा प्रानबनधक सहयोग आबश्यक भएमा स्िास््य सम्बचधी मानथल्लो तह र ननकायमासमचिय 
गररनेछ । 

(ग)स्िास््य संस्थाहरूमापवहलो बषि नबस्ततृ सामाजिक पररक्षण गररने र दोस्रो बषि देजि प्रत्येक बषि संजक्षप्त रूपमा 
सामाजिक पररक्षण गररनेछ । 

(घ) सामाजिक पररक्षणको समग्र प्रवक्रयामा समदुायका बजचिनतमा परेका,प्राकृनतक प्रकोप प्रभानबत,वपछनिएका र 
उजत्पनित,लैवङ्गक तथा सामाजिक नबभेदमा परेका समहुको समाबेशी सहभानगता सामाजिक पररक्षण हनु ेस्िास््य 
संस्थाले सनुनजित गनेछ । 

(ङ) योग्यता,ब्यािसावयक सक्षमता र संस्थागत क्षमताका आधारमा सामाजिक परीक्षण संस्थाको छनौटर 
सामाजिक पररक्षकको ननयकु्तीको ब्यिस्था गररनेछ र यसका लागी योग्यताको पररक्षण र प्रमाजणकरण गने पिनत 
अिलम्बन गररनेछ। 

(ि) गेरूिा गाउँपानलका बर्दिया बाट गररने सामाजिक पररक्षणको कायिलार्ि त्यमा आधाररत(Evidence 

based)बनार्नेछ। 

(छ) सामाजिक पररक्षण कायािचियन गनि गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाका िनप्रनतननधी , स्िास््य ब्यबस्थापन 
सनमतीका पदानधकारी गेरूिा गाउँ कायिपानलकाको कायािलय बर्दिया अचतरगतका कमििारीकोसवक्रय भनुमका 
रहने ब्यिस्था गररनेछ। 

(ि) स्िास््य सेिा र स्िास््य कायिक्रमका साथैगेरूिा गाउँपानलका बर्दियाले थप गरेका स्िास््य सम्बचधी 
कायिक्रम तथा सेिाको सामाजिक पररक्षण गनि सवकनछे। 

८. सामाजिक पररक्षणका सहभागीहरू 

(क) सामाजिक पररक्षणकोपबुितयारी र तयारीका प्रारजम्भक िरणहरूमा गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाको सशुासन 
सनमनतको मागिननदेशनमा स्थानीय तहको स्िास््य शािा,प्रशासन शािा र सामाजिक परीक्षक संस्था,स्िास््य 
संस्था सचिालन तथा ब्यिस्थापन सनमनत,स्िास््यकनमिहरू र मखु्य सरोकारिालाको सवक्रय सहभानगता हनुछे । 

(ि)स्िास््य सेिा सम्बचधी सूिना सङ्कलन कायिमा सामाजिक पररक्षकको सहिीकरणमा स्िास््यकमी र सेिाग्राही 
दबैुको सवक्रय सहभागीता हनुेछ। 
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(ग) सामाजिक पररक्षणको महत्िपूणि िरणको रूपमा रहेको स्िास््य संस्थास्तरको बहृत ् आमभेलामा 
िनप्रनतननधी,स्िास््य सेिासंग प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हनुे सरोकारिाला,स्िास््य संस्था संचिालन तथा ब्यबस्थापन 
सनमनत लगायत सेिाग्राही,आमनागररक,आमासमहु,मवहला स्िास््य स्ियंम सेनबका,सम्बि सरकारी ननकायका 
प्रनतननधी,स्िास््यकमीहरू,रािनननतकमी, सामाजिक अगिुाहरू सञ्चार माध्यमहरू सहभागी हनुेछन 
रमवहला,अनतनबपन्न,दनलत र बजचिनतमा परेका बगिको यथेष्ठ सहभानगता सनुनजित गनुि पनेछ  

(घ) सामाजिक पररक्षणका नबनभन्न िरणहरूमा सहभागी हनुपुने सरोकारिाला ननकाय,संस्था एिं ब्यजक्तहरूको 
नबिरण अनशूुिी-१ मा उल्लेिभए अनसुार हनुेछ । 

९.सामाजिक पररक्षणका नबषयहरू 

स्िास््य सेिाको ब्यिस्थापकीय पक्षको पररक्षण गनुिका साथै नबनभन्न सामाजिक पक्षहरूलार्ि समेट्न ेगरर ननम्न 
नबषयहरूमा सामाजिक पररक्षण गररनेछ । 

(क) अननिायि रूपमा सामाजिक पररक्षण गनुिपने स्िास््य सेिाहरू 

१. ननिःशलु्क औषधी नबतरणिः ननिःशलु्क नबतरण गररएका एजचटबायोवटक लगायत अचय अत्यािश्यक औषधीहरूको 
बषै भरर ननयनमत उपलब्धता अनशूुिी-२ मा उल्लेि भए अनसुार हनुेछ 

२. आमा सरुक्षा कायिक्रमिःननिःशलु्क प्रसूनत सेिा प्राप्त गनेको संख्या प्रसूनत प्रोत्साहन एिं गभििती पररक्षण प्रोत्साहन 
रकम नबतरण गरेको नबिरण,सतु्केरी स्याहार कायिक्रम अचतरगत पोषण ििि बापतको रकम प्राप्त गने सतु्केरी 
मवहला संख्या र रकम नबतरण गरेको नबबरण र ननशलु्क प्रसतुी सेिाकासाथै पोषण िििकालागी प्राप्त रकम 
तथा ििि नबबरणअनशूुिी-३ र ४ मा उल्लेि भए अनसुार हनुेछ । 

३.आनथिक नबबरणिः स्िास््य संस्थाको आम्दानी ,ििि र बाँकी रकमको नबबरणअनशूुिी-५ मा उल्लेि भए 
अनसुार हनुेछ । 

४.िोप,पोषण,श्वासप्रश्वास तथा झािापिाला ननयचत्रण,सरुजक्षत माततृ्ि,पररिार ननयोिनिःसेिा प्रदान गनुिपने 
लक्ष्य,हानसल गरेको प्रगनत र अजघल्लो आनथिक बषिसँगको तलुनात्मक अिस्था अनशूुिी-६ मा भए अनसुार 
हनुेछ। 

५.स्िास््य संस्थाबाट नबनबध सेिा नलनकेो नबबरणिःअनशूुिी-७ मा उल्लेि भए अनसुार हनुेछ । 

(ि) स्िास््य संस्थाको सञ्चालन र ब्यिस्थापनसँग सम्बजचधत नबषयहरू 

१.स्िास््य संस्थाको ब्यिस्थापनिःस्िास््य संस्थाको अनधकार र जिम्मेिारी र नतनको प्रयोग,स्िास््य सेिासँग 
सम्बजचधत पूबािधार र उपकरण,स्िास््य िनशजक्तको ब्यिस्थापन,स्िास््य संस्था सञ्चालन कायिनबनधको पररपालना, 
स्रोत र साधनको उपभोग सेिाको गणुस्तर कायम गने पद्बनत, समस्या समाधानको प्रयास, आर्दको अिस्था । 
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२.स्िास््य संस्था सञ्चालन तथा ब्यिस्थापन सनमनतमािः मवहला र वपछनिएका िातिानतको समाबेशी प्रनतनननधत्िको 
अिस्था । 

३.स्िास््य संस्था सञ्चालन तथा ब्यिस्थापन सनमनतको बैठकिः बषिभरी भएका बैठकको सङख्या,ननदेजशकाअनसुार 
बैठकको ननयनमतता,बैठकमा ननयनमत उपजस्थनत (नबशेष गरर मवहला,दनलत र िनिानतका ब्यजक्तहरू) 

४.महत्िपणुि ननणियहरूिःअनतनबपन्न,मवहला,िोजिममा रहेका,वपछनिएका र बजचिनतमा परेका समहुको वहतमा भएका 
ननणियहरू,गेरूिा गाउँ कायिपानलकाको कायािलय बर्दिया, ििा,समदुाय,मवहला स्िास््य स्ियं सेविका तथा अचय 
सरकारी र गैरसरकारी ननकायहरूसँगको समचिय, स्रोत पररिालन सम्बचधमा भएका ननणियहरू र नतनको 
कायािचियन र उपलजब्धको अिस्था । 

५.ननिःशलु्क स्िास््य तथा प्रसूनत सेिा लगायत अचय सेिा बापत सरकारले उपलबध गराउन े रकमको 
उपयोगिःसरकारले उपलब्ध गरायको रकम र नमनत,उक्त रकमको उपयोग गने सम्बचधमा भएका ननणियहरू । 

६. स्िास््य संस्था सञ्चालन हनु ेसमयािनधिःस्थानीय समदुायको आिश्यकता सम्बोधन हनुेगरी स्िास््य संस्थाको 
सञ्चालनको समय र उपयोनगताको नबषयका साथै आपतकालीन सेिा सञ्चालन भएका स्िास््य संस्थाको हकमा 
सोको ननयनमतता र उपयोनगताको नबषय समेत पररक्षणमा समाबेश गररनछे।  

७. नागररकको गनुासाहरू सनु्न ेपररपाटीिः यस सम्बचधमा गररएको ब्यिस्था,बषिभरी प्राप्त गनुासाहरूको प्रकार 
संख्या,सम्बोधन गररएका गनुासाहरू र सेिामा आएको सधुार आर्द नबषय । 

(ग) स्िास््य संस्थाको गणुस्तर 

स्िास््य संस्थाबाट प्राप्त गने सेिाको चयूनतम गणुस्तरको अिस्थाका सम्बचधमा समदुायको प्रनतवक्रया मखु्यरूपले 
ननम्न नबषयमा केजचरत गररनछे । 

१.मानि स्रोत ब्यिस्थापनिःस्िास््य संस्थामा भएका कमििारीको दरबचदी,सो अनसुारका स्िास््यकमीहरूको 
उपलब्धता,सेिा ग्राहीको अनपुातमा दरबचदीको प्रयाप्तता, स्िास््यकमीहरूको स्िास््य संस्थामा ननयनमत 
उपजस्थनतको अिस्था,समहुभािना र कायिप्रनतको उत्प्ररेणा अिस्था, यस सम्बजचध  सूिनाहरूको स्रोत समदुायको 
धारणा र संस्थाको अनभलेि हनुेछ । 

२. स्िास््यकमीहरूको ब्यिहारिःयथाथि अिलोकन, स्िास््यकमीहरू,सेिाग्राही एिं समदुायको धारणा  

३. ननमिलीकरणिःऔिार एिं उपकरणको ननमिलीकरण गने ब्यिस्था । 

४. सरसफार्ििः स्िास््य संस्था नभत्र र बावहरको सरसफार्ि,शौिालय,पानी आर्दको उपलब्धता र स्िास््य 
संस्थािचय फोहरहरूको ब्यिस्थापन। 
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५. ज्येष्ठ नागररक एिं अपागं मैत्री र  लैनगक संबेदनशीलतािः सेिा प्रदान गदाि सहयोग कक्षको ब्यिस्था,गोपनीयता 
र सेिाग्राहीको नबशेष आिश्यकतानसुार सेिा र्दर्एकोछ, छैन अिलोकन गरी सेिाग्राहीका धारणाहरू संकलन 
गनुिपने । 

६. स्िास््य संस्थाले स्िास््य सेिाको गणुस्तर सधुारका लागी गररएका प्रयासबाट प्राप्त ननतिा                 ७. 
समयमा स्िास््य ब्यिस्थापन सूिना प्रणाली(HMIS) का आधारमा पूणि प्रनतबेदनको तयारीको जस्थनत। 

८.भौनतक संरिना औषधी एिं औिारहरूको पयािप्तता र उपभोगको अिस्था । 

१०.गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाको सशुासन सनमतीको  भनूमका, काम,कतिब्य र अनधकार 

स्िास््य के्षत्रको सामाजिक पररक्षण प्रवक्रया नेततृ्ि प्रदान गने, योिना गने र ब्यिस्थापन सम्बचधी विषयको 
जिम्मेिारी बहन गने भनूमका सशुासन सनमनतको हनुेछ,यसका मखु्य काम,कतिब्य र अनधकार देहाय बमोजिम 
हनुेछन । 

(क) स्िास््य संस्थाको सामाजिक पररक्षण सम्बचधी योिना तयार गने र जस्िकृनतका लानग कायिपानलका बैठकमा 
प्रस्ततु गने । 

(ि)गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाको स्िास््य संस्थाको सामाजिक पररक्षण गनि कायि नबिरणजस्िकृत गने। 

(ग) सामाजिक पररक्षणको कायि गराउनका लानग सूिीकृत सामाजिक पररक्षण संस्था मध्येबाट छनौट गने । 

(घ) सामाजिक पररक्षण कायािचियन प्रवक्रयाको अनगुमन गने । 

(ङ) सामाजिक पररक्षणको कायिलार्ि  प्रभािकारी बनाउन अनभमजुिकरणको ब्यिस्था गने ।  

(ि)गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाका स्िास््य संस्थाहरूमा सामाजिक पररक्षण प्रवक्रया सम्पन्न भए पिात प्राप्त 
ननतिाहरूलार्ि सािििननवककरण गनि  सरोकारिालाहरूको बैठक आयोिना गने । 

(छ) सामाजिक पररक्षणको प्रनतबेदनको मूल्यांकन गरर सो प्रनतबेदनमा उजल्लजित कायियोिना अनमुोदनका लागी 
नसफाररस गने र सामाजिक पररक्षणले पवहिान गरेका सिालहरुलार्ि कायािचियन गनि गराउन सहिीकरण गने 
। 

(ि) सामाजिक पररक्षण प्रनतबेदनमा उल्लेजित कायियोिनालार्ि प्राथनमकताका आधारमागेरूिा गाउँपानलका 
बर्दियाको योिना तथा बिेट प्रवक्रयामा समाबेश गराउने र गाउँ पररषदबाट स्िीकृत गराउन भनुमका िेल्ने । 

(झ) सामाजिक पररक्षण पिनतलार्ि गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाको प्रणाली नभत्र संस्थागत गने उपाय अिलम्बन 
गने  
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(ञ) सरोकारिाला समेतको सहभानगतामा सामाजिक पररक्षण गने संस्था र सामाजिक पररक्षकको आिारसंवहता 
बनार्ि लाग ुगने । 

(ट) स्िास््य संस्थालार्ि सामाजिक रूपमा िबाफदेही बनाउन आिश्यक सधुारका कायि गने । 

११. स्िास््य संस्था सञ्चालन तथा ब्यिस्थापन सनमनतको भनुमका 

स्िास््य संस्थाको सामाजिक पररक्षण कायिलार्ि ननतिामलुक र प्रभािकारी बनाउने मूख्यभनुमका स्िास््य संस्था 
सञ्चालन तथा ब्यिस्थापन सनमनतको हनुेछ ।यसका मखु्य काम, कतिब्य र अनधकार देहाय बमोजिम हनुेछन।् 

(क) सनमनतका कुनै एक सदस्यलार्ि सामाजिक पररक्षणका लागी सहि बातािरण बनाउने गरी सम्पकि  नबचदकुो 
जिम्मेिारी र्दनपुनेछ । 

(ि) स्िास््य संस्थामा सामाजिक पररक्षणको अनभमजुिकरणको ब्यिस्थापन गने र आफु पनन सहभागी हनुे । 

(ग) सामाजिक पररक्षणका क्रममा स्िास््य संस्था बाट उपलब्ध गराउन ुपने सूिनाहरू (िस्तैिःऔषधी मौज्दात 
जस्थनत, सेिाको उपभोग संख्या आदी) सहिरूपमा सामाजिक पररक्षकले पाउने ब्यिस्था नमलाउने । 

(घ) सामाजिक पररक्षणका बारेमा समदुायमा सूिना प्रिाह गने र आम भेलामा उननहरूको उपजस्थनतका लानग 
अनभप्ररेरत गने । 

(ङ) सामाजिक पररक्षणका क्रममा आर्पने समस्या समाधानका लानग उपाय अिलम्बन गने । 

(ि) सामाजिक पररक्षणबाट उठार्एका सिालहरूलार्ि ििा  र गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाको िावषिक 
कायियोिनामा समाबेश गनि पैरिी गने । 

(छ) सामाजिक पररक्षणको अिनधमा तयार गररएको कायियोिनाको कायािचियनको अनगुमन गने  

१२.सामाजिक परीक्षणगने संस्थाको ब्यिस्था 

(क)गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाको सशुासन सनमनतले स्िास््य संस्थाको सामाजिक पररक्षणको  सहजिकरण गनिका 
लानग गेरूिा गाउँपानलका बर्दियामा सजुिकृत भएका स्थाननय गैह्रसरकारी संस्थाहरू मध्येबाटसामाजिक परीक्षण 
गने संस्थाको ब्यबस्थाप्रिनलत ऐन,ननयमानसुार गनेछ । 

(ि) सामाजिक पररक्षण संस्थाको योग्यता प्रमाजणकरण 

(१) प्रिनलत ऐन,ननयम बमोजिम नबनधित गैरसरकारी सामाजिक संस्थाका रूपमा दताि भर्ि कजम्तमा ५ बषि 
सवक्रय रूपमा कायिरत रहेको  । 

(२)सामाजिक पररक्षण िा सामाजिक पररिालन कायिमा कजम्तमा ३ बषि को अनभुि भएको । 
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(३) स्िास््य सेिा प्रदान गने पिती र प्रवक्रयाको राम्रो िानकारी भएको । 

(४) आफ्नो संस्थाका कायिक्रम र योिनाको सामाजिक पररक्षण िा साबििननक पररक्षण िा साबििननक सनुिुार्ि 
गरेको अनभुि भएको । 

(५)ननयनमत रूपले संस्थाको बावषिक लेिापररक्षण गराएको र संस्था दताि ननबकरण गराएको । 

(ग) सामाजिक पररक्षण संस्थाको छनौट 

गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाले प्रिनलत साबििननक िररद ऐन तथा ननयमािनल तथा स्थानीय तहको आनथिक 
कायिनबनधको अनधनमा रवह तोवकएको बिेट नसमा नभत्र नसधै प्रमाजणकृत सामाजिक पररक्षण संस्था संग िातािद्वारा 
सम्झौता गनेछ र सो भचदा मानथ भएमा ननम्नानसुारका प्रवक्रया परुागरेर छनौट तथा ननयजुक्त गनुि पनेछ । 

(१) प्रमाजणकृत संस्थाहरूबाट प्रानबनधक तथा आनथिक प्रस्ताप १५ र्दन नभत्र पेश गनि सूिना प्रकाजशत गने । 

(२) पेश भएको प्रानबनधक र आनथिक प्रस्तािको मलु्याङकन गरी उपयकु्त संस्थालार्ि सामाजिक पररक्षण गने 
संस्थाको रूपमा छनौट गने । 

(३)छनौट भएका संस्था संग बहबुवषिय कायि सम्पादन सम्झौता गनि सवकनछे,तर आगामी बषिका लागी सोवह 
संस्था संग सम्झौताको ननबकरण गनुि पदाि कायि सम्पादन मलु्यांकनलार्ि आधार मानु्न पनेछ,सामाजिक पररक्षण 
गने संस्थाको काम संतोष िनक नभएमा अको बषिका लागी प्रवक्रया प-ुयार्ि अचय योग्य संस्था छनौट गरर 
सामाजिक पररक्षणको कायि गराउन सवकनेछ । 

(४) गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाको सशुासन सनमनतले सामाजिक पररक्षण गने संस्थाको आिारसंवहता बनार्ि लाग ु
गनेछ । 

(घ) सामाजिक पररक्षण गने संस्थाको मखु्य भनुमका  

(१) यस कायिनबनधमा उल्लेि गररएका ननर्दिि नबनध र प्रवक्रया अनसुार सामाजिक पररक्षणको तयारी गने । 

(२) गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाको सहयोगमा स्िास््य संस्थाहरूलार्ि सामाजिक पररक्षण र यसका प्रवक्रया बारे 
सूिना गने  

(३)स्िास््य संस्था सञ्चालन तथा ब्यिस्थापन सनमनत संगको समचियमा सामाजिक पररक्षण प्रवक्रयालार्ि 
सहजिकरण गने । 

(४) स्िास््य संस्था ब्यिस्थापन सनमनत तथा सम्बजचधत संस्थाका स्िास््यकमीहरूका लागी अनभमजुिकरण 
कायिक्रम सचिालन गने । 



v08M ^    ;+VofM !!                   ldltM @)&(÷)(÷!$ 

 

(५) सूिना संकलनका लागी स्थान, सूिनाको स्रोत र उत्तरदाताहरु तयगरी सोही बमोजिम आिश्यक िानकारी 
र्दने र सहभानगताका लागी अनरुोध गने । 

(६) स्िास््य संस्था र समदुाय बाट आिश्यक सिुना संकलन गने र नबश्लषे्ण गने । 

(७)गेरूिा गाउँपानलका बर्दियामा रहेका अचय ननकायहरू संग आिश्यकता अनसुार समचिय गने । 

(८) आमनागररक (नबशेषगरी मवहला,गररब,वपछनिएका एिं बजचित समदुाय) लार्ि सामाजिक पररक्षणका 
प्रवक्रयाहरूमा सवक्रयरूपले सहभागी हनु उत्प्ररेरत गने र सबै सरोकारिालाहरूलार्ि पररिालन गने । 

(९) आमभेलामा उपजस्थत सेिाग्राही,स्िास््य संस्था सचिालन तथा ब्यिस्थापन सनमनत,स्िास््यकमी र अचय 
सरोकारिालाहरूको सहभागीतामा सधुारको कायियोिना तयार गने । 

(१०) स्िास््य संस्थाहरूमा आमभेलाको तयारी र सहजिकरण गने । 

(११) ननधािररत समयमा अजचतम प्रनतबेदन तयार गरी गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाको सशुासन सनमनतमा प्रस्ततु 
गने  

(१२)गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाको सशुासन सनमनतको ननदेशन र सपुररिेक्षणमा सामाजिक पररक्षणका सबैकाम 
गने । 

(१३) सामाजिक पररक्षण गने संस्था गेरूिा गाउँपानलका बर्दिया प्रनत उत्तरदायी हनुपुने । 

१३.सामाजिक पररक्षक सम्बचधी 

(क) सामाजिक पररक्षणका लागी छनौट  भएको संस्थाले प्रानबनधक प्रस्ताि पेश गदाि योग्यता पगेुका प्रमाजणकृत 
२ िना सामाजिक पररक्षकहरूको ब्यजक्तगत नबिरण समेत पेश गनुि पनेछ । 

(ि) छनौट गररने योग्य सामाजिक पररक्षक मध्ये १ िना मवहला अननबायि रूपमा समाबेश गनुि पनेछ । 

(ग) सामाजिक पररक्षकको चयनुतम योग्यता 

(१) माचयता प्राप्त प्रजशक्षण संस्था बाट सामाजिक पररक्षण सम्बजचध तानलम हाँनसल गरेको 

(२) माचयता प्राप्त जशक्षण संस्था बाट कजम्तमा स्नातक तह िा सो सरह उनतणि भएको हनु ुपनेछ  

(३) सामाजिक पररिालन सहजिकरण कायिमा कजम्तमा ३ बषिको अनभुि भएको हनु ुपने । 

(४) स्िास््य सेिा प्रिाह र सरकारले उपलब्ध गराउन ेस्िास््य सम्बजचध सेिा सनुबधाका नबषयमा िानकारी 
भएको । 

(५) सिुना संकलन ,नबश्लषेण तथा प्रनतबेदन गनि सक्ने क्षमता भएको । 
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(६) बैठक,अनभमजुिकरण र गोष्ठीहरूको सहिीकरण गनि सक्ने । 

(७) सामाजिक पररक्षकका रूपमा कायि गने ब्यजक्त बर्दिया जिल्लाको बानसचदा हनु ुपनेछ । 

(ङ) सामाजिक पररक्षकको काम र कतिब्य 

(१) सामाजिक पररक्षणको तयारी र योिना गने । 

(२) गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाको सशुासन सनमनत,स्िास््य शािा, प्रशासन शािा,स्िास््य संस्था एिं अचय 
सरोकारिालाहरू संगको समचियमा सामाजिक पररक्षण कायािचियन र सचिालन गने । 

(३) सामाजिक पररक्षण सम्बजचध सिेतना तानलम र अनभमजुिकरण कायिक्रमहरूको सहजिकरण गने  

(४) स्थानीय नागररक नबशषे गरर मवहला, नबपन्न एिं बजचित समदुायलार्ि सामाजिक पररक्षणका प्रवक्रयाहरूमा 
सवक्रय रूपले सहभागी हनु उत्प्ररेरत गने र सबै सरोकारिालाहरूलार्ि पररिानलत गने (५) स्िास््य संस्था र 
समदुायबाट सिुना संकलन तथा नबश्लषेण गने । 

(६) सामाजिक पररक्षण बाट प्राप्त ननष्कषिहरू आमभेलामा प्रस्तनुतकरण गने,कायियोिना तयारगने र सोही अनसुार 
प्रनतबेदन तयार गने । 

(७) सामाजिक पररक्षकले गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाको सशुासन सनमनतले बनार्ि लागगुरेको आिारसंवहताको 
पालना गनुि पनेछ । 

(८) सामाजिक पररक्षण कायिको जशलजशलामा सामाजिक पररक्षक गेरूिा गाउँपानलका बर्दिया प्रनत उत्तरदायी 
हनुपुने । 

१४. क्षमता नबकास र क्षमता अनभबवृि 

सामाजिक पररक्षण कायिलार्ि गणुस्तररय बनाउन सोको योिना बनाउने,कायािचियन गने, अनगुमन र मूल्यांकन 
गने नबषयमा गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाका जिम्मेिार पदानधकारी,सशुासन सनमनतका 
पदानधकारी,कमििारी,स्िास््यकमी,स्िास््य संस्था सचिालन तथा ब्यिस्थापन सनमनतका पदानधकारी,सामाजिक 
पररक्षण गने संस्था र सामाजिक पररक्षक एिं सरोकारिालाहरूको क्षमता अनभबवृि गनि गेरूिा गाउँपानलका 
बर्दियाले आबश्यकता अनसुार बिेट नबननयोिन गरी क्षमता नबकास र क्षमता अनभबवृि तानलम तथा 
अनभमजुिकरण गराउनछे । 
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१५.सामाजिक पररक्षणका िरण र विनध 

(क) सामाजिक पररक्षणका नबनभन्न िरणहरु 

स्िास््य के्षत्रको सामाजिक पररक्षणका लानग देहायका िरणमा कायिसम्पन्न गररने गरी ब्यबस्था गररनेछिः-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सामाजिक पररक्षणका विनभन्न िरण र ती िरणमा गररने वक्रयाकलाप देहाय बमोजिम हनुेछन ्

िरण वक्रयाकलाप 

पवहलो िरण 
कायियोिना र 
तयारी  

 गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाले सामाजिक पररक्षणको योिना तिुिमा गरी कायािचियन 
गनुिपनेछ । 

 क्षमता अनभिृविका कायिक्रमहरु सञ्चालन गनुिपनेछ । 

 सामाजिक पररक्षणको योिना कायािचियन गनि र क्षमता विकास गनि गेरूिा 
गाउँपानलका बर्दियाले बावषिक योिना तथा बिेटको ब्यबस्था गनुिपनेछ । 

 सामाजिक परीक्षण कायिलाई सहभानगतामलुक र ब्यबजस्थत बनाउनका लागी 
कायियोिना तिुिमा र कायािचियन गनि मखु्य सरोकारिालासँग सहकायि र समचिय 
गररनेछ । 

पवहलो िरण  कायियोिना र तयारी 

दोश्रो िरण सरोकारिाला पवहिान र क्षमता अनभबवृि 

तेस्रो िरण कायािचियनको तयारी र सामाजिक परीक्षणको कायािचियन 

िौथो िरण स्थाननय तहमा आम भेलाको आयोिना 

पाँिौ िरण प्रनतिेदन तयारी र कायियोिना तिुिमा 
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 सामाजिक पररक्षण गररने स्िास््य संस्थाको संख्या ननधािरण र छनौट गररनेछ  

 स्िास््य संस्थाले सेिा र्दने समदुायलाई सामाजिक पररक्षणका बारेमा िानकारी 
गराउनेछ  

 यी मानथका समग्र प्रकृयामा गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाको स्िास््य शािा तथा प्रशासन 
शािा कमििारीले सवक्रय रुपमा आफ्नो संलग्नता देिाउनेछन ्। 

दोश्रो िरण 
सरोकारिाला 
पवहिान र 
क्षमता 
अनभिृवि 

 सामाजिक पररक्षणसँग सम्बि सरोकारिालाको पवहिान गनिका लागी सरोकारिाला 
नक्शांकन र नबश्लषेण गररनछे । 

 सामाजिक पररक्षणको महत्ि पिनत र प्रकृया अपेजक्षत ननतिा तथा विनभन्न पक्षको भनुमका 
बारेमा गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाले पानलका तथा स्िास््य संस्था स्तरमा अनभमिुीकरण 
कायिक्रम सञ्चालन गनेछ । 

 गाउँपानलकास्तरको अनभमिुीकरणमा स्थाननय तहका पदानधकारीहरु स्थाननय तहका 
स्िास््य संस्था प्रमिुहरु , स्थाननय गैह्रसरकारी संस्था, सामाजिक पररक्षण संस्थाका 
सामाजिक पररक्षक आम सञ्चारका प्रनतनननध समदुाय स्तरका बाह्यनबकास साझेदार 
संस्थाका प्रनतनननध नीजि के्षत्रका प्रनतनननध आर्द सहभागी हनुेछन । 

 स्िास््य संस्थास्तरको अनभमिुीकरण कायिक्रममा स्िास््य संस्था संचिालन तथा 
ब्यबस्थापन सनमनत,ििाका पदानधकारीहरु स्िास््य संस्थाका स्िास््यकमीहरु 
बहसुरोकारिालाहरु,समदुायमा कायिरत गैरसरकारी संस्था सामाजिक पररक्षण संस्थाका 
सामाजिक पररक्षक आम सञ्चारका प्रनतनननध समदुायस्तरका बाह्य नबकास साझेदार 
संस्थाका प्रनतनननध नीिी के्षत्रका प्रनतनननध आर्द सहभागी हनुेछन ्। 

 यी मानथका समग्र प्रकृयामा स्थाननय तहको स्िास््य शािा तथा प्रशासन शािा प्रमिु 
र अचय स्िास््य कमििारीले सवक्रय रुपमा आफ्नो संलग्नता देिाउनेछन । 

तेस्रो िरण 
कायािचियनको 
तयारी  र 
सामाजिक 
पररक्षणको 
कायािचियन 

  सामाजिक पररक्षणको कायािचियन सम्बजचध तयारी गाउँपानलका स्तरमा स्थाननय तहको 
स्िास््य शािा तथा प्रशासन शािाको संयोिनमा गररनछे । 

 स्िास््य संस्थास्तरमा सामाजिक पररक्षणको तयारी स्िास््य संस्था सञ्चालन तथा 
ब्यबस्थापन सनमनतको संयोिनमा गररनेछ । 

 गाउँपानलकास्तरमा स्िास््य  तथा प्रशासन शािाले सामाजिक पररक्षण गररने विनभन्न 
स्िास््य संस्था एिं सरोकारिालाहरुलाई पानलका भरी सञ्चालन हनुे सामाजिक पररक्षण 
कायियोिनाको िानकारी गराउनेछ । 

 सामाजिक पररक्षणका लानग सामाजिक पररक्षण संस्था तथा सामाजिक पररक्षकको ननयकु्ती 
गररनेछ ।यस्तो ननयकु्तीसँगै कायि वििरण ननधािरण गरी सो बमोजिम स्थाननय तह र 
सामाजिक पररक्षण गने संस्था नबि कायिसम्पादन सम्झौता गररनेछ ।सो अनसुार 
सामाजिक पररक्षणको कायािचियनका लागी शरुु गररने नमनत ननधािरण गररनेछ । 

 स्थाननय तहको सशुासन सनमनतमा सामाजिक पररक्षण संस्था र सामाजिक पररक्षकका 
लानग अनभमिुीकरण कायिक्रमको आयोिना गररनेछ । 
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 सामाजिक पररक्षण संस्थाले कायिसम्पादन सम्झौताका आधारमा आफ्नो तयारी योिनाबि 
रुपमा गनुिपनेछ । 

 स्िास््य संस्थामा स्िास््य संस्था सञ्चालन तथा ब्यबस्थापन सनमनतले सामाजिक 
परीक्षणको प्रभािकारी कायािचियनको लागी स्थाननय तहका सरोकारिालाहरु र 
आमनागररक नबि समचिय गनेछ । 

 स्िास््य संस्था सञ्चालन तथा ब्यबस्थापन सनमनतसँगको समचियमा सामाजिक पररक्षण 
गने संस्थाले सामाजिक पररक्षणको कायियोिना सूिना संकलन नबश्लषेण र आमभेला तयार 
गनेछ  

 स्िास््य संस्था सञ्चालन तथा ब्यबस्थापन सनमनतले सामाजिक पररक्षण गने संस्थाको 
समचियमा आमभेलाको स्थान समय र नमनत ननधािरण गनुिका साथै आमभेलामा 
उपजस्थनतका लागी आमनागररक तथा सरोकारिालालाई आमचत्रण गनेछ । 

 सामाजिक परीक्षणको कायािचियनको तयारी तथा कायािचियनका समग्र पक्षको सपुररिेक्षण 
सशुासन सनमनतले र स्िास््य संस्था सञ्चालन तथा ब्यबस्थापन सनमनतले गनेछ । 

 सामाजिक पररक्षण गने संस्थाले सामाजिक पररक्षणका लागी आिश्यक पने सूिना त्यांक 
र िानकारी संकलन र नबश्लषेणको योिना तयार गनेछ । 

 सामाजिक पररक्षणका लागी सूिना संकलन कायि शरुु गनुि अगािी सामाजिक पररक्षण 
गने संस्थाले मखु्य रुपमा ननम्न तीन पक्षहरुलाई ध्यान र्दनेछ । 

 पवहलो पक्षिः- नागररकलाई स्िास््य सेिा प्रदान गनिका लानग गररएको ब्यबस्था र 
वक्रयाकलापहरुको अिलोकन गने,आम नागररकले के कस्ता स्िास््य सेिाहरु कसरी र 
कहाँबाट प्राप्त गरररहेका छन भने्न कुराको िानकारी नलन े। 

दोश्रो पक्षिः-स्िास््य संस्थामा उपलब्ध स्िास््य सेिा प्रदान गने तररका िस्तै ननशलु्क 
िाँि गररचछ वक गररदैन औषनध ननशलु्क प्राप्त हचुछ वक बिारबाट िररद गनि लगार्चछ 
आर्द, स्िास््यकमीहरुको ब्यबहार र सेिाको गणुस्तर बारे आमनागररकको धारणा 
प्रिसँग बझु्ने कायि गने,यसका लागी सामाजिक पररक्षकले अनौपिाररक रुपमा स्थाननय 
जिया पसल लगायतका ठाउँमा िमघट भएका ब्यजक्तहरुसँग छलफल गने र त्यसको 
वटपोट समेत गने  
 तेस्रो पक्षिः-स्िास््यकमीहरुसँग अनौपिाररक सम्िचध विस्तार गरी सौहादिपणुि 
िातािरणको सिृना गने,स्िास््यकमीहरु नै प्रमिु सूिनादाता हनुे हुदँा उनीहरुसँगको 
सम्िचध अनौपिाररक तथा हार्दिक बनाउन प्रयास गनुिपनेछ । 
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 स्िास््य संस्था र समदुाय दबैु तहमा सूिना संकलन गनि सामाजिक पररक्षण गने संस्थाले ननम्न 
अनसुारको विनध अिलम्िन गनुिपनेछ । 

 अिलोकन विनधिः- यस विनधमा ननम्न अनसुारका विषयहरुमा नबशेष ध्यान र्दनपुनेछिः- 
(१)  स्िास््य संस्थाहरुमा अननिायिरुपमा उपलब्ध गराउने सेिा र जिम्मेिारी सवहतको नागररक 
ििापत्रको ब्यबस्था गनुिपने काननुी प्रािधान छ,नागररक बिापत्रमा सामाचयतया सम्िजचधत स्िास््य 
संस्थामा के के सेिाहरु उपलब्ध छन ्,सेिाग्राहीले सेिा प्राप्त गने प्रकृया के के हनु कनत समयमा 
सेिा परुा हचुछ शलु्क लाग्न ेभए कनत लाग्न ेहो सेिा प्रदान गने जिम्मेिार स्िास््यकमी को हो र 
सेिाग्राहीलाई सेिामा सचतवुि नभएमा गनुासो गने सम्िजचधत अनधकारी को हो भने्न स्पि िलुाईएको 
हनुपुछि । यी कुराहरुलाई ध्यानमा रािी स्िास््य संस्थाले नागररक बिापत्र उजित स्थानमा रािेको 
छ िा छैन आमनागररकले सो को उपयोग कसरी सहिरुपमा गरररहेका छन ्सोको अबलोकन गरी 
वटपोट गनुिपदिछ । 

(२) आमा सरुक्षा कायिक्रम अचतगित ननशलु्क प्रसनुत सेिा प्रसतुी प्रोत्साहन रकम गभििती िाँििापत 
प्राप्त हनुे प्रोत्साहन रकम ननशलु्क औषनध वितरण र ननशलु्क स्िास््य सेिाका िानकरीहरु बोिि िा 
सिुना पाटीमा टाँनसएका छन वक छैनन पररक्षण गने र सोही अनसुार वटपोट गनुिपदिछ । 

(३) सिुनाहरु प्रिाह गने बोिि र सिुना पाटी ब्यबजस्थत रुपमा राजिएको छ छैन हेने र सोही 
अनसुार वटपोट समेत गनुिपदिछ । 

(४) स्िास््य संस्थामा ननशलु्क प्रसतुी सेिा नलन ेर त्यस बापत प्रोत्साहन रकम प्राप्त गने मवहलाहरुको 
नामािली ननयनमत रुपमा स्िास््य संस्थाको सिुना पाटीमा टाँस्नपुने अननिायि ब्यबस्था अनसुार 
त्यस्तो कायि भए नभएको समेत अिलोकन गनुिपदिछ ।                                 (५) 
स्िास््य संस्था नभत्र र बावहर सरसफार्को अिस्था फोहर ब्यबस्थापन तथा स्िास््य संस्थाको 
सरुक्षाको प्रिचध िस्ता नबषयहरुमा अिलोकन गरी वटपोट गनुिपदिछ । 

(६) भिनको भौनतक अिस्था आिश्यक कोठाहरुको उपलब्धता शौिालय मवहला र परुुष वििलुी 
िा बैकजल्पक उिािको ब्यबस्था धारा एिं वपउने पानीको ब्यबस्था कम्पाउण्ि िाल आर्द  
 

स्िास््य संस्थाबाट सिुना संकलन विनधिः-स्िास््य संस्थामा हनुे विनभन्न रजििर फायल रेकिि र 
अनभलेिहरुबाट स्िास््यकमीको सहयोगमा विशषे गरी ननम्न सिुना र त्यांक संकलन गनुिपनेछ  
(१) ननशलु्क प्रसतुी सेिा नलन ेअमाको वििरणिः- 
आमा कायिक्रम अचतगित गत आनथिक बषिमा ननशलु्क प्रसतुी सेिा र प्रसतुी प्रोत्साहन रकम नलने 
आमाहरुको वििरण अनसुिुी ३ मा प्रस्ततु गररएको ढाँिामा संकलन गनुिपनेछ । 

(२) ननशलु्क प्रसनुत सेिा नलन ेआमाहरुसगँ भेटघाटिः- 
ननशलु्क प्रसनुत सेिा प्राप्त गरर प्रोत्साहन रकम प्राप्त गने आमाहरुको सूिी मध्येबाट स्िास््य संस्थामा 
प्रसनुत सेिा नलएका ४ िना आमाको नामािली संकलन गने र भेटघाट गरी तल उल्लेि गररए 
अनसुारका सिुना नलएर प्रनतिेदनमा समािेश गनुिपनेछ ।  
िार पटक गभििती िाँि गराएको िा नगराएको सो िाँि उजित समयमा गररएको छ छैन 
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 सो िाँि गराएको भए स्िास््य संस्थामा सतु्केरी भए पनछ पाउन ुपने प्रोत्साहन रकम पाए 
नपाएको  

 स्िास््य संस्थामा सतु्केरी हुदँा पैसा ििि भए नभएको  
 स्िास््य संस्थामा उनले पाएको सेिा र ब्यबहार कस्तो रहेको नथयो आर्द । 

(३) औषनध दाजिला र शचुय मौज्दातको वििरण 

स्िास््य संस्थाबाट ननशलु्क प्रदान गनिका लानग नेपाल सरकारले ब्यबस्था गरेका औषनधहरु तथा 
स्थाननय तहबाट ब्यबस्था गररएका औषनधहरु बषि भरर नै स्िास््य संस्थामा ननरचतर रवहरहन ुपदिछ 
। यस ब्यबस्था अनसुार औषनधको उपलब्धता थाहा पाउनका लानग अनसुिुी २मा रहेको औषनध 
दाजिला र मौज्दातको वििरण फारम अध्ययन गनुिपनेछ । िस अनसुार ननशलु्क औषनधको दाजिला 
र वितरणको वििरण संकलन गनुिपदिछ ।एजचटिायोवटक लगायत अचय अत्यािश्यक औषनधहरु 
बषिभरी कनत पटक दाजिला भयो र कुन कुन बेला ती औषनधको मौज्दात शचुय रह्यो हेनुिपदिछ ।यो 
िानकारी स्िास््य संस्थाको भण्िारणमा हनुे रजििरबाट नलनपुदिछ ।यर्द समय अपगु भएमा शचुय 
मौज्दात भएका औषनधहरुको मात्र वििरण नलन सवकनछे ।यसै गरर उक्त अिनधमा उल्लेजित 
औषनधहरु िावहने भचदा बढी मौज्दात रहेको भए सो पनन उल्लेि गनुिपदिछ । 

(४) स्िास््य संस्थाको आम्दानी िििको वििरण  
स्िास््य संस्थाले ननशलु्क सेिा उपलब्ध गराए बापत सरकारले र्दन ेर्िकार् रकम -ननशलु्क प्रसनुत 
सेिा बापत प्रत्येक सेिाग्राहीका लागी आएको ननजित रकम लगायत स्िास््य संस्थामा भएका अचय 
आम्दानी र त्यसको िििको वििरण रािेको हनुपुनेछ । उक्त वििरण अनसुिुी ५ मा र्दईएको 
फारमको ढाँिा अनसुार संकलन गनुिपनेछ ।                                         
(५) िोप,पोषण,स्िासप्रश्वास तथा झािापिाला ननयचत्रण,सरुजक्षत माततृ्ि, पररिार ननयोिन 
कायिक्रमबाट लाभजचितहरुको वििरण  
िोप,पोषण,स्िासप्रश्वास तथा झािापिाला ननयचत्रण,सरुजक्षत माततृ्ि, पररिार ननयोिन कायिक्रमबाट 
लाभजचितहरुकोलक्ष्य र प्रगनत अनसुिुी ६ बमोजिम स्िास््य संस्था प्रमिुको सहयोगमा संकलन 
गनुिपनेछ । 

(६) स्िास््य संस्थाबाट विविध सेिा नलनहेरुको वििरण  
स्िास््य संस्थामा अचय विविध सेिा नलनेको संख्याबाट उक्त संस्थाको कायिबोझ लोकवप्रयता औषनध 
तथा अचय स्रोत पररिालनको अिस्था र उक्त सेिा मवहला तथा परुुषले के कनत नलए भने्न बारेमा 
थाहा पाउन विविध स्िास््य सेिा नलने ब्यजक्तहरुको वििरण अनसुिुी ७ मा भएकोफारमको ढाँिामा 
संकलन गनुिपनेछ । 

 
(७) स्िास््यकमीहरुसगँ अचतरवक्रयािः 
स्िास््य संस्थाको ब्यबस्थापवकय पक्ष सेिाको गणुस्तर अनभिृविका लागी गररएका प्रयासहरुको 
िानकारी संकलन गनिका लानग स्िास््यकमीहरुसँग अचतरवक्रया गनुिपने हचुछ ।सम्िजचधत स्िास््य 
संस्थाबाट र्दईने सेिाका आधारमा सिुना नलने नबषय थपघट गनि सवकनेछ । 
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 स्िास््य संस्थामा सेिाग्राहीले िाहेमा गनुासोहरु राख्न पाउने के ब्यबस्था छ ।गत बषि 
कस्ता प्रकारका गनुासाहरु प्राप्त भएका नथए । हालसम्म ती गनुासाहरुलाई कसरी सम्बोधन 
गररयो त्यस पनछ के फरक आयो त 

 स्िास््य संस्था ब्यबस्थापनका राम्रा पक्ष सधुार गनुिपनेपक्ष  ब्यबस्थापनमा अचय के्षत्रबाट 
प्राप्त सहयोग र अिरोधहरु के के होलान स्िास््य संस्थाले गरेका अनकुरजणय कामहरु 
केके छन आर्द। 

 ब्यबस्थापन सनमतीको गठन (समाबेसी,उजित संख्या) ,बैठक 
(ननयनमतता,उपजस्थती),ननणियहरू (गररब,मवहला,वपछनिएका र बजचितमा परेका समहुको 
वहतमा हनुे,अचय ननयकाय संग समचिय र स्रोत पररिालन आदी) कस्ता रहेका छन ्।  

 भौनतक पिुािधारको प्रयाप्तता र त्यसको उजित प्रयोगको बारेमा धारणा बझु्ने यदी नपगुभए 
के कस्ता पूिािधार नपगुछनहोला सरकारी बाहेक अचय कुनै ननकाय बाट अपगु पूिािधार 
ननमािण गनिसवकने सम्भािना रहेको छ । 

 स्िास््य संस्थामा स्िास््यकनमिको उपजस्थनतको बारेमा बझु्ने कनत दरबचदी छ त्यसमध्ये 
हालकती हाजिर छन ्कनत र कस्ता स्िास््यकनमि अपगु छन ्।यर्द कोही कािमा या अचय 
कुनै कारणले अनपुजस्थत भए त्यसको कारण केहोला । 

 स्िास््य संस्थामा सेिानलन कुन भौगोनलक के्षत्रबाट आउँछन ्नबषेश कुनै के्षत्र या बगिका 
माननसहरू बढी आउने या कुनै के्षत्र या बगिका माननसहरू कम आउने गछिनकी वकन यसो 
भएको होला यस अिस्थालार् कम गनि स्िास््य संस्थाले केही प्रयास गरेको छकी । 

 समदुाय बाट स्िास््य संस्था संचिालनमा सहयोग / असहयोग के रहेको छ । 

 प्रभािकारी रूपमा स्िास््य सेिा र्दनकालागी आनथिक स्रोतको अभाि िटवकएको छकी यदी 
छ भने कुन कामकालागी आिश्यकछ स्रोत िटुाउन तपारँ्ले के के गनुि भएकोछ । 

 स्िास््य सेिालार् अझ बढी समाबेशी अपांगतामैत्री र लैंनगक रूपमा थप सम्बेदननसल 
बनाउन स्िास््य संस्थाले गरेका प्रयासहरू के के छन ्के नत प्रयाप्त छन ्छैनन भने के थप 
गनुिपलाि  र कस्ले गनुिपलाि । 

 नागररक बिापत्रको अिलोकनको आधारमा केही कमिोरी भेवटएमा त्यसको कारण सोध्न े
र यदी सधुार गनुिपने भएमा प्रनतबिता सनुनजित गने  

 गत आनथिक बषि नभत्र यस स्िास््य संस्थाको के्षत्रनभत्र मतृ्यहुनुे नििात जशश ुतथा सतु्केरी 
आमा छनकी छैनन ्भए कनत िना । 

 अचय केही सझुाबहरू भएमा वटपोट गने । 

(८) स्िास््य संस्था संचिालन तथा ब्यबस्थापन सनमनत संग अचतरवक्रया 
स्थाननय स्तरबाट स्िास््य सेिा सधुारकालागी र्दर्एको महत्ि र त्यसका उपलब्धीहरू बारे 
िानकारी नलन स्िास््य ब्यबस्थापन सनमनत संग छलफल गनुिपनेछ स्िास््य संस्था 
ब्यबस्थापन सनमनत संगको अचतरवक्रया गदाि ननम्नानसुारका नबषयहरूमा केजचरत रहेर 
गनुिपदिछ । 
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 बैठक बषिभरी सम्पन्न बैठकको संख्या,ननयनमतता,बैठकमा उपजस्थती (नबशेषगरी मवहला र 
बजचिनतमा परेका ब्यजक्तहरूको उपजस्थती) 

 महत्िपणुि ननणियहरू एिं कायािचियन गरी ,मवहला ,िोजिममा रहेका र बजचिनतमा परेका 
समहुको वहतमा भएका ननणियहरू ,गाउँपानलका तगायत स्िास््य संस्था स्तरमा कायिरत 
सरकारी र गैह्रसरकारी ननकायहरू संगको समचिय,स्रोत पररिालन सम्बचधमा भएका ननणिय 
र त्यसको कायािचियन पक्ष,स्िास््य सेिा अपांगता मैत्री ,लैंनगक सम्बेदननसल एिं समाबेसी 
बनाउन गररएका ननयिहरू र सोको कायािचियन पक्ष । 

 ननशलु्क प्रसतुी सेिा लगायत अचय सेिा बापत सरकारले उपलब्ध गररएको रकमको प्रयोग 
। 

 स्िास््य संस्था िलु्न ेसमयािधीको ननयनमतता । 

 नागररकहरूको गनुासाहरू सनेु्न पररपाटी यस सम्बचधमा गररएको ब्यबस्था,बषिभरी प्राप्त 
गनुासाहरूको प्रकार,गनुासाहरूलार् सम्बोधन गररएको अिस्था । 

 स्िास््यकनमिहरूको उपजस्थती दरबचदी अनसुारको कमििारी ब्यबस्थापन छकी छैन 
स्िास््यकनमिहरू बषिभररनै स्िास््य संस्थामा उपजस्थत हचुछनकी हुदैँनन उपजस्थत नहनुे भए 
वकनहोला बषिभरी प्राय सबै स्िास््यकनमिहरूको उपजस्थती सनुनजित गनि ब्यबस्थापन सनमनतले 
गरेका प्रयासहरू । 

 गत आनथिक बषिमा यस स्िास््य संस्थाको कायिके्षत्र नभत्र मतृ्यहुनुे नििात जशश ु तथा 
सतु्केरी आमा छनकी छैनन भए कनत िना । 

 अचय सझुाब प्रनतवक्रया भए वटपोट गने । 
 
(९) सेिाग्राहीले सेिा प्राप्त गरेर फकि दाको अनभुि सङ्कलन:- 
स्िास््य संस्थाले प्रदान गरेका सेिाहरू तथा सेिाप्रदायकको व्यिहारलाई सेिाग्राहीले कुन रूपमा 
नलएका छन ्भने्न कुराको प्रनतवक्रया सेिा प्राप्त गरेर फवकिं दै गदािको अिस्थामा नलन ुपदिछ, स्िास््य 
संस्थाहरूबाट सेिा प्राप्त गरेर फकि ने नबरामीहरूमध्ये आधारभतू स्िास््य केचर तथा स्िास््य िौकीमा 
र आयिेुद औषधालयमा ८ िना र अस्पतालमा १५ िनासँग अचतिािताि नलनपुने छ । अचतिाितािका 
लानग सहभागीको छनोट गदाि स्िास््य संस्थाले समेट्ने भौगोनलक के्षत्र, मवहला, वपछनिएका र 
बजचिनतमा परेका समूहको प्रनतनननधत्ि सनुनजित गनुिपदिछ, स्िास््य संस्थाबाट सेिा नलएर फकेका 
नबरामीहरूसँगको अचतिाितािको प्रश्नािली अनसूुिी ८ मा र्दर्एको छ ।  

सेिा नलएर फवकि एका नबरामीसँग अचतिािताि नलंदा ध्यान र्दनपुने कुराहरू:  

 उनीहरूले व्यक्त गरेका नबिारहरू सबै गोप्य रहने र कसैको पनन नाम वकटेर  

कही ंकतै उल्लेि गररन ेछैन भनेर विश्वस्त पाने ।  

 अचतिािताि नलने ठाउँ स्िास््य संस्था िा त्यसको नजिक भएमा नबरामीले मनमा लागेका 
नकारात्मक कुराहरू व्यक्त गनि अप्यारो माचदछन ्। त्यसैले सकेसम्म उपयकु्त 
स्थानको िोिी गनुिपदिछ ।  
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 सम्भि भएसम्म विरामीलाई सजिलोसँग बस्न आग्रह गने र उनीहरूलाई आफ्ना  

नबिारहरू ढुक्क भएर केही नलकुाई भन्नलाई अनरुोध गनुिपदिछ । 

 विरामीहरू थाकेका, उपिारपनछ राम्रोसँग ननको नभएका िा असजिलो महससु गरररहेका 
हनु सक्छन,् यस कुरामा पनन ध्यान र्दएर मात्र अचतिाितािका लानग उनीहरूलाई छनोट 
गनुि पदिछ, नबरामीहरूबाट आएका सूिना तथा िानकारीहरूलाई आफूले सच्याएर वटपोट 
गनुि हुँदैन, हबुह ुवटपोट गनुिपदिछ । 

 नबरामीलाई नेपाली भाषामा उत्तर र्दन सहि नहनुे भएमा सम्भि भएसम्म स्थानीय 
भाषामा छलफल गनुि पदिछ, स्थानीय स्रोत व्यजक्तको मद्दतबाट यो सम्भि हनु 

 

(१०) समदुाय तहमा सूिना सङ्कलन  

स्िास््य संस्थाले प्रदान गने सेिालाई सेिाग्राही एिं आमिनताले कसरी बझेुका छन,्  

उनीहरूको भोगाई के छ ? आर्दका बारेमा सूिना सङ्कलन गनिका लानग अनसूुिी- ९ का सूिकहरूका 
आधारमा समदुायको धारणा बझु्नपुदिछ, त्यसैले छलफलको सहिीकरण गने व्यजक्तले सबैभचदा 
पवहला यी सूिकहरूको बारेमा प्रि हनु िरुरी छ, ती सूिकहरूमा समदुायको धारणा बझु्न 
ननम्नानसुारका विनधहरू अपनाउनपुने छ, 
  विषयकेजचरत समूह छलफलिः-अस्पताल, आधारभतू स्िास््य केचर,स्िास््य िौकी,आयिेुद 
औषधालयले सेिा र्दनपुने कायिक्षेत्र नभत्र मवहला, बजचिनतमा परेका समूह ( दनलत, अनत सीमाचतकृत 
िनिानत आर्द ) आनथिक जस्थनत ( धनी, गरीब), दगुिम िा विकट के्षत्रको प्रनतनननधत्ि हनुगेरी कम्तीमा 
४ िटा स्थानमा विषयकेजचरत छलफल गनुिपने छ । विषयकेजचरत समूह छलफल गने प्रवक्रया 
अनसूुिी-१० मा उल्लेि गररएको छ । यस्तो छलफलका लानग १२ देजि १६ िनाको दनलत 
समूह आमा समूह विपन्न समूह छनोट गनुिपने छ, यी विषयकेजचरत समूह छलफल मध्ये एउटा 
छलफल स्िास््य संस्था रहेको स्थानबाट सबैभचदा टाढाको स्थानमा गनुिपने छ । यर्द कुनै स्थानीय 
तह िा ििामा दनलत बस्ती नभएमा या विषयकेजचरत समूह छलफलको लानग पयािप्त दनलतहरू 
नभएमा नमजश्रत समूहसँग छलफल गनुिपने छ, सकभर मवहला समूहका लानग मवहला र नमजश्रत 
समूहका लानग परुुष िा मवहला सहिकतािको व्यिस्था गनुिपने छ । 

 

(११) नबषय केजचरत समहु छलफलको सहिीकरणमा ध्यान र्दनपुने कुराहरू:- 
 सबैभचदापवहलेयोविषयकेजचरतछलफलस्िास््यसंस्थालेसमदुायमा प-ुयाएका सेिाहरूको 

प्रभािकाररता, स्िास््य कमीहरूको व्यिहार र समग्रमा स्िास््य सेिाको गणुस्तर िस्ता 
विषयमा आमनागररकको धारणा बझु्ने कुरामा केजचरत रही िानकारी गराउने, साथै 
छलफलमा उठेका कुराहरूले आगामी र्दनमा स्िास््य संस्थाको सेिालाई अझ बढी 
प्रभािकारी बनाउन सहयोग पगु्ने कुरामा पनन िोि र्दन े 

 

 सबैसहभागीहरूलाईननधिक्कभएरआफ्नाकुराराख्नअनरुोधगनेरकसैकानबिारहरूव्यजक्तकोनामनैवक
टेरकतैउल्लेिनगररनेकुरामासबैलाईआश्वस्तपाने। 
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 सबैसहभागीहरूलाईसमानरूपमाआफ्नानबिारराख्नप्ररेरतगने र धेरै बोनलरहन ेकोही छन ्भन े
त्यस्ता व्यजक्तलाई तररका प-ुयाएर रोक्न ेर अरू सहभागीलाई पनन बोल्न अिसर र्दन े। 
सबै सहभागीको सवक्रय सहभानगता रहेको छ भने्न कुरामा सनुनजित हनुे ।  

 अनसूुिी-१०माउल्लेिगररएकाविषयहरूमाक्रमैसँगसमूहमा छलफलगने,छलफलकोक्रममा 
मखु्यरूपमा ती सूिकहरूमा समदुायको धारणा बझु्ने र त्यसलाई आफ्नो नोट बकुमा 
क्रमैसँग लेख्न,े अचत्यमा छलफलको ननिोि सहभागीलाई सनुाएर त्यसमानथ उनीहरूको 
सहमनत नलन े।  

 हरेकविषयकेजचरतछलफलहरूकोननिोिछुट्टाछुटै्टलेख्नरेअचत्यमाविनभन्नसमूहबाटआएकाफरक र 
समान नबिारहरूलाई समूहकृत गरी वटपोट बनाउने  

(१२) मवहला स्िास््य स्ियंसेविकासगँ अचतिािताििः- 
विषयकेजचरत छलफल हनु ेििामा स्थानीय मवहला स्ियंसेविकाहरूसँग संजक्षप्त कुराकानी गरी ननम्न 
विषयहरूमा उनीहरूको धारणा सङ्कलन गनुिपदिछ, स्िास््य संस्थाको बारेमा स्थानीय 
सििसाधारणहरूको कस्तो धारणा छ ? के प्रायिः सबैिना स्िास््य सेिा नलन िाचछन ्? स्िास््य सेिा 
नलन गभििती मवहला, बालबानलका, अपाङ्गता भएका व्यजक्त, बिृलगायत सबै गाउँलेलाई कुनै बाधा 
अिरोध छन की ? स्िास््य संस्थामा औषनधहरू ननिःशलु्क रूपमा पार्चछ िा नबरामीले बावहरबाट 
वकन्नुपछि ? स्िास््य संस्थामा स्िास््यकमीहरू प्रायिः उपजस्थत हचुछन ्वक हुदैँनन ्? स्िास््यकमीको 
बानी, व्यिहार कस्तो छ ? स्िास््य संस्थाले प्रदान गने सबै प्रकारका सेिा र सवुिधाबारे सबैलाई 
थाहा छ वक छैन?  

 

(१३) सूिनाको विश्लषेण  

विनभन्न स्रोतबाट सूिना र त्याङ्क सङ्कलन गने कायि पूरा भएपछी सङ्कनलत सूिनाहरूको विश्लषेण 
गरी ननष्कषिमा पगु्नपुदिछ, ननष्कषिको विश्वसनीयता सनुनजित गनि र त्यसमा सबै सरोकारिालाको 
अपनत्ि कायम गनि यस प्रवक्रयामा सकेसम्म स्िास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सनमनत र 
स्िास््यकमीहरूको संलग्नता सनुनजित गनुिपदिछ, तर विश्लषेण गरी ननष्कषि ननकाल्दा तटस्थता र 
ननश्पक्षता अपनाउन ुपने कुरालाई भने मखु्यरूपमा िोि र्दनपुने छ ।  

 सूिनाको विश्लषेण गने क्रममा सबैभचदा पवहले विनभन्न स्रोतबाट सङ्कनलत सूिनाहरू एकनत्रत 
गरी छुट्टाछुटै्ट राख्न े।  

 उपलब्ध गरार्एका फारामहरूमा भने, हरेक सूिनाको विश्लषेण गदै सकारात्मक तथा सधुार 
गनिपने विषयहरूको पवहिान छुट्टाछुटै्ट गने ।  

  समदुाय, स्िास््य संस्था र स्िास््यकमीहरूले र्दएका सूिनाहरूका आधारमा महत्िपूणि 
सकारात्मक पक्षहरू र सधुार गनुिपने पक्षहरूलाई छुट्याउने,एउटै विषय धेरै ठाउँबाट 
उठार्एको छ भने त्यसलाई प्राथनमकतामा राख्न,े  

 प्राप्त सूिनाहरूमा शङ्का लागेमा िा अस्पि भएमा तरुुचतै सम्बजचधत व्यजक्त िा ननकायसँग 
भेटेर यकीन गने ।  
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  विश्लषेणको क्रममा अनधकांश सूिनादाताले उठाएका कुराहरूलाई सिालको रूपमा पवहिान 
गने । (िस्तैिः कानूनमा व्यिस्था भएको तर कायािचियन नभएकाले िा धेरैिनाको िासो 
भएकाले)  

 समग्रमा उपलब्ध स्िास््य सेिामा पहुँि, सेिाको उपभोग, व्यिस्थापन तथासहभानगताका 
विषय, राम्रा पक्ष र सधुार गनुिपने पक्षहरू केलाउन े।  

 प्राप्त सकारात्मक तथा सधुार गनुिपने विषयहरू समािेश गरी आमभेलाका लानग 
प्रस्ततुीकरणको तयारी गने, प्रस्ततुीकरणको तयारी गदाि व्यिस्थापन सनमनत, 

स्िास््यकमीहरूलाई प्राप्त ननतिाहरूको बारेमा िानकारी र्दनपुदिछ र उनीहरूबाट प्राप्त 
सझुािहरूलाई समेत प्रस्ततुीमा समािेश गनुिपदिछ, प्रस्ततुीकरणको ढाँिा अनसूुिी - ११ 
मा रहेको छ । 

 

(१४) सामाजिक परीक्षणको प्रारजम्भक ननतिाबारे परीक्षण तथा स्पिीकरण  

सामाजिक परीक्षणका क्रममा गररएको त्य र सूिनाको संकलन र विश्लषेणबाट प्राप्त भएको 
ननतिाका बारेमा सम्बजचधत स्िास््य संस्थासँग प्रनतवक्रया नलन ुपनेछ । यसक्रममा उठार्एका मखु्य 
मखु्य विषयिस्त,ु गनुासो, समस्या, कमीकमिोरीका िारेमा परीक्षण गने र स्पिीकरण प्राप्त गने कायि 
गनुि पदिछ । यसबाट प्रारजम्भक ननतिामा देजिएका अचयौल र अस्पिता हट्नकुा साथै त्यमा 
स्पिता कायम हचुछ । यस प्रवक्रयाका आधारमा पररमाजिित ननतिा तयार गरी आमभेलामा प्रस्ततुीका 
लानग तयार गनुि पदिछ ।  
(१५) आमभेलाको आयोिना  

सामाजिक परीक्षणको अजचतम िरणको रूपमा स्िास््य संस्था स्तर िा सबै स्िास््य संस्थाको 
सामाजिक परीक्षण सम्पन्न भएपनछ स्थानीय तहस्तरमा आमभेलाको आयोिना गनुिपनेछ । यस 
क्रममा स्िास््य संस्थास्तरको आमभेला सम्पन्न भैसकेपनछ स्थानीय तहस्तरको आमभेलाको आयोिना 
गनुि पदिछ । सामाजिक परीक्षणका विनभन्न िरणहरूबाट प्राप्त ननतिाहरूलाई आमनागररक एिम ्
विनभन्न सरोकारिालाको रोहिरमा सािििननक गने र त्यसउपर छलफल गरी उठेका विषयमानथ 
सम्बोधन गनि स्िास््य संस्था स्तर र गाउँपानलकामा कायियोिना ननमािण गनुिपदिछ । 

 

(१६) आमभेलाको उद्दशे्यिः- 
 सामाजिक परीक्षणबाट प्राप्त ननतिाहरूको सािििननकीकरण गनुि, 
 उपलब्ध स्िास््य सेिाहरूमा सििसाधारणको पहुँि, सेिाको गणुस्तर, प्रभािकाररता र स्िास््य 

संस्थाको ििाफदेवहताको बारेमा सहभागीहरूको राय, सझुाि र प्रनतवक्रयाहरू सङ्कलन गनुि 
।  

 सेिाको गणुस्तर, पहुँि र प्रभािकाररताको सनुनजित गनि उठेका सिालहरूको सम्बोधनका 
लानग कायियोिना ननमािण गनुि ।  

 कायियोिनाको प्रभािकारी कायािचियन र अनगुमनका लानग सम्बजचधत सबैको 
प्रनतिितासनुनजित गनुि ।  
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(१७) आमभेलाको प्रवक्रया:- 
 आमभेलाको व्यिस्थापनिः तोवकएको नमनत, समय र स्थानमा उपजस्थत सििसाधारण तथा सम्बजचधत 
सरोकारिालाहरू उपजस्थत हनुे आमभेलाको कायिक्रम अनसूुिी-१२ अनसुार हनुछे आमभेलाको 
प्रभािकारी सञ्चालनका लानग ननम्न आधारहरू प्रस्ततु गररएका छन:्- 
स्थानिः- स्िास््य संस्थास्तरको आमभेला स्िास््य संस्था एिं सम्बजचधत स्थानीय अस्पतालमा नै 
आयोिना गने,सहभागीहरूको सङ्खख्याको आधारमा ठाउं पयािप्त हनुे गरी स्थान तोक्न ुपनेछ ।  

सहभागी :- आमभेला सामाजिक परीक्षणको अत्यचत महत्िपूणि र अजचतम कायिक्रम हो। त्यसैले 
यसमा सबै िगि, नलङ्ग, उमेर, िातिानत र भौगोनलक क्षते्रलगायत अचय सबै सरोकारिालाहरूको 
प्रनतनननधत्ि हनु ुआिश्यक छ, ननम्ननलजित सहभागीहरू आमभेलामा बोलाउनपुदिछ, 

 स्थानीय तहलगायतका सबै स्िास््य संस्थाले समेट्ने के्षत्रका सििसाधारणहरू मध्येबाट 
मवहला, परुुष, िनिानत, दनलत, मधेशी, मजुस्लम,वपछिीएका िगि सबैको प्रनतनननधत्ि हनुे गरी 
भौगोनलक क्षते्रको आधारमा कम्तीमा २० िना ।  

 स्थानीय संस्थाले ओगटेका ििाका मवहला स्िास््य स्ियमसेविकाहरूलाई सहभागी गराउन े 

 

 स्थानीय सबै विद्यालयहरूको प्रनतनननधत्ि हनुे गरी जशक्षक, विद्यालय व्यिस्थापन सनमनत, 

विद्याथी र अनभभािकबाट कम्तीमा १५ िना ।  

 स्िास््य संस्थाका सेिाग्राहीहरू मध्येबाट आमा, गभििती मवहला, बालबानलका, यिुा, बिृ 
बिृाहरूको प्रनतनननधत्ि हनुेगरी कजम्तमा २० िना ।  

 िार िटा विषयकेजचरत छलफलका सहभागीहरू मध्येबाट १६ िना ।  

 रािनीनतक दलका प्रनतनननधहरू ।  

 गाउँपानलका अध्यक्ष / उपाध्यक्ष,प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत,प्रशासन,स्टोर, योिना, स्िास््य 
शािा प्रमिु, स्िास््य ब्यबस्थापन सनमतीका पदाधीकारीहरू, सामदुावयक संस्थाका अध्यक्ष 
तथा पदानधकारीहरू, आमा समूहका सदस्यहरू, उपभोक्ता सनमनत (िन, िानेपानी, विद्यतु,् 

नसंिाई आर्द), कायिरत गैरसरकारी संस्थाका प्रनतनननधहरू, सो ठाउंमा रहेका मठ मजचदर, 

ििि, मजस्िद, आर्दका प्रनतनननधहरु, 
ननमचत्रणािः- आमभेला हनुे स्थान, समय र कायिक्रम पूरा हनु लाग्ने समय र छलफल गररने विषयसूिी 
सवहत सबैलाई उजित समयमा औपिाररक ननमचत्रणा पठाउने , सधैं औपिाररक ननमचत्रणामा मात्र 
भर पनुिहुँदैन , सामाजिक परीक्षक समेतले भेटघाट गररएका व्यजक्तहरूसँग उपजस्थनतका लानग आग्रह 
गने ।  

समयिः- आमभेलाका सम्पूणि कायिक्रमहरू बढीमा ३ घण्टानभत्र सम्पन्न हनुेगरी सहिीकरण गनुिपदिछ 
।  

 आमभेलाको सरुुमा यसको उद्देश्य, औजित्य र सामाजिक परीक्षणको संजक्षप्त अिधारणाबारे 
सबैलाई िानकारी गराउनपुदिछ । 

 कायिक्रमलाई व्यिजस्थत गनि स्ियम ्सेिकहरूको पनन व्यिस्था गनुिपदिछ ।  
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 सहिीकरणिः-यस कायिक्रमको सहिीकरण सामाजिक परीक्षकले गने, प्रस्ततुीकरणका लानग ननधािररत 
समयबारे प्रस्ततुकतािलाई पूिि िानकारी गराई समय सवकएको सङे्कतपनछ रोक्नपुने िानकारी गराउने 
। िलु्ला छलफलमा बोल्न िाहने सििसाधारण सबैलाई मौका र्दने तर सबैलाई ननधािररत समयनभत्र 
सक्नपुने िानकारी गराउने । स्िास््य संस्थाका सेिाग्राहीहरूलाई बोल्न प्ररेरत गने ।  

 स्िास््य संस्थाले प्रदान गने सेिा / कायिक्रमहरूका बारेमा प्रस्ततुीकरणिः-स्िास््य संस्थाहरूबाट 
प्राप्त हनुे सेिाहरूका बारेमा आमनागररकमा समान बझुाई नभएको पनन हनुसक्छ । सामाजिक 
परीक्षणका क्रममा उनीहरूबाट कायिक्रमको बारेमा टीका वटप्पणी, मचतव्य र सझुािहरू अपेक्षा 
गररएको हनुाले नेपाल सरकारबाट उपलब्ध स्िास््य सेिा र सवुिधाहरूका अनतररक्त गेरूिा 
गाउँपानलका बर्दिया बाट उपलब्ध स्िास््य सेिा र सवुिधाका बारेमा संजक्षप्त िानकारी गराउन िरुरी 
हचुछ,स्िास््य संस्था प्रमिुले ननम्न कुराहरूको बारेमा िानकारी र्दनपुदिछ:- 
(क) नेपाल सरकार तथा गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाको स्िास््य सेिाको उद्दशे्य  

(ि) नेपाल सरकार तथा गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाको प्राथनमकतामा परेका स्िास््य सेिाहरू  
(ग)स्िास््य संस्थाबाट प्रदान गररंदै गरेका सेिाहरू  

(घ) सेिा प्रदान गने विनध 
(ङ) केही राम्रा अभ्यासहरू  

प्रनतिितािः- प्राप्त सझुािहरूको प्रभािकारी कायािचियनका लानग भेलामा उपजस्थत सरोकारिालाहरू 
(विशेषगरी स्िास््य संस्था) को प्रनतबिता र प्रभािकारी अनगुमन संयचत्रको समेत व्यिस्था गने ।   

कायियोिनाको ननमािणिः-सामाजिक परीक्षणको ननष्कषििाट उठेका सिै सिालहरूलाई सम्बोधन गने 
गरी मखु्य रूपमा उपलब्ध सेिा सवुिधाहरूमा आमनागररकको पहुँि, उपभोग, व्यिस्थापन तथा 
सहभानगतामा िोि र्दएर कायियोिना तिुिमा गररनपुदिछ । कायियोिनाको ननमािण सामाजिक 
परीक्षणको महत्िपूणि किी भएकाले सो कायिका लानग १:३० घण्टा समय छुट्याउन ुपदिछ । 
यसरी तिुिमा गररएको कायियोिना कायािचियनको लानग आिश्यक पने स्रोत िटुाउन विनभन्न सम्भावित 
ननकायहरूसँग समचिय गनुिपदिछ । कायियोिनालाई गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाको गाउँ सभामा 
स्िास््य संस्था संचिालन तथा ब्यबस्थापन सनमतीका अध्यक्ष ज्यू ले पेशगरी योिना तथा 
बिेटकालागी पहल गनुिपदिछ । 

 

 कायियोिनाको ढािँा :- सामाजिक परीक्षणबाट प्राप्त विषयिस्त ुर आमभेलामा उठेका सिालहरूलाई 
समेट्दै सम्बजचधत स्िास््य संस्थाको सेिालाई गणुस्तरीय र उत्तरदायी बनाउनका लानग कायियोिना 
तयार गनुिपदिछ । कायियोिना तयार गदाि अनसूुिी-१३ मा प्रस्ततु गररएको ढाँिा अिलम्बन गनुि 
पनेछ । 

 

 उजल्लजितविनध/प्रवक्रयाहरूप-ु
याएरआमभेलागराईसामाजिकपरीक्षणसम्पन्नभएपनछसामाजिकपरीक्षकरसामाजिकपरीक्षणसंस्था
लेसोकोप्रनतिेदनतयारगरीस्िास््यसंस्थामाप्रस्ततुगनुिपनेछ। 
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 उक्त प्रनतिेदनमा स्िास््य सेिासँग सम्बजचधत कायिक्रमको लक्ष्य प्राप्त प्रनतफल भए गररएका 
राम्रा प्रयासहरू, कमिोरीहरू, नसकार्हरू, आमभेलाका सहभागीहरूको सझुािहरू, कायियोिना 
एिं त्यसको अनगुमन व्यिस्था प्रनतिेदनमा समेवटन ुपदिछ । र सामाजिक पररक्षण गने 
संस्थाले स्िास््य संस्था र गेरूिा गाउँ कायिपानलकाको कायािलयमा समेत ्प्रस्ततु भएको 
प्रनतबेदन नलजित रूपमा पेश गनुिपनेछ । 

स्िास््य सेिा सम्बचधी सूिनाहरू  

स्िास््य सेिासम्बचधी विनभन्न उपलजब्ध र कायिक्रमका बारेमा आिश्यक त्याङ्कहरूको छोटो 
िानकारी समािेश गनपुदिछ । सामाजिक परीक्षणको क्रममा स्िास््य संस्थाहरूबाट सङ्कनलत 
विनभन्न त्याङ्कहरूलाई समेटेर यो िण्ि तयार गनुिपदिछ ।  

 स्िास््य सेिाप्रनत समदुायको दृविकोण  

आमनागररक र समदुायको स्िास््य संस्था र समग्र स्िास््य सेिाप्रनतको दृविकोणको विस्ततृ 
विश्लषेण यो िण्िमा समािेश गनुिपदिछ ।  

 भािी कायियोिना  

सामाजिक परीक्षणको ननतिा र आमभेलािाट प्राप्त सझुािहरूको कायािचियनका लानग व्यािहाररक 
कायियोिना र सोको प्रभािकारी अनगुमन व्यिस्था सवहतको वििरण प्रनतिेदनमा समािेश 
गनुिपदिछ।  

 सफल िा उत्कृष्ठ कायिहरू र असफल िा कम्िोर सेिा तथा कायिक्रमहरू विगतको जस्थनतसगँ 
तलुना 
  

गत आ.ि.मा भएको सामाजिक परीक्षणले उठाएका विषय र र्दर्एका सझुािहरूमध्ये कायािचियन 
भएका सचदभि सवहत त्यसबाट प्राप्त प्रनतफलको संजक्षप्त वििरण प्रस्ततु गनुिपदिछ । साथै कायािचियन 
हनु नसकेका विषय पनुिः योिनामा समािेश गनुिपदिछ । ती प्रनतिेदन गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाको 
सशुासन सनमनतको बैठकमा पेशगरी मूल्यांकन र रायसवहत कायिपानलका बैठकमा पेश 
गररनेछ,कायिपानलकाको बैठकको ननणिय बमोजिम प्रनतिेदन र कायियोिना गाउँ पररषदमा पेशभर्ि 
योिनामा समाबेश गररनछे ।   

१६. विस्ततृ सामाजिक परीक्षण कायिका लानग समयािनधको ननधािरण  
 

सामाजिक परीक्षणका लानग गनुिपने पूिि तयारी, स्िास््य संस्था तहमा अनभमिुीकरण, सूिना सङ्कलन, सूिनाको 
विश्लषेण, आमभेला र प्रनतिेदन लेिनका लानग एकिना सामाजिक परीक्षकलाई आधारभतू स्िास््य केचर ,स्िास््य 
िौकी,आयिेुद औषधालयकालागी ७(सात) र्दन र अस्पतालकालागी ८ (आठ) र्दन अिनध तोवकएको छ । 
सामाजिक परीक्षण गने संस्थाले ननधािररत समयनभत्र सामाजिक परीक्षणका सम्पूणि प्रवक्रयाहरू पूरा गररसक्नपुने 
छ ।  
सामाजिक परीक्षण कायािचियनका िरण, प्रस्तावित विनध र लाग्ने समय ननम्नानसुार व्यिस्था गररएको छिः- 

सामाजिक परीक्षण कायािचियनका लानग ननधािररत गनतविनध र अिनध  
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नस न गनतनबनधहरु समय (र्दन) कैवफयत 

१ तयारी, सूिना सङ्कलन एिं विश्लषेण  ५ र्दन  

१.१ स्िास््य संस्थाको बस्तजुस्थनत अिलोकन, सूिना  

सङ्कलन र सेिा नलएर फकेका नबरामीहरूसँग  

अचतिािताि  
१.२ आमभेलाको तयारी (सहभागी स्थान छलफलका नबषय 

बस्त ुर भनूमका आदी) 
१.३ समदुायबाट सूिना सङ्कलन (समूह छलफल, स्िास््य 

संस्थाबाट प्रस्ततुी सेिा नलएका आमाहरूसँग भेटघाट)  
गरीब, दगुिमके्षत्र एिं 
वपछनिएको समदुायको 
सहभानगताको सनुनजित 
गने ।  

१.४ सूिनाहरूको विश्लषेण  

१.५ व्यिस्थापन सनमनत एिम ्स्िास््यकमीहरूसँग प्रारजम्भक 
ननतिाबारे छलफल गरी मस्यौदा कायियोिना तयारी  

स्िास््य संस्था पगुको दोस्रो र्दननभत्रमा आमभेलाको 
ननधािरण गने ।  

२ आमभेलाको आयोिना र कायियोिना ननमािण १ र्दन  आमभेला बढीमा ३ 
घण्टानभत्र सम्पन्न गने ।  २.१ आमभेलाको सहिीकरण (सञ्चालन, ननतिाहरू प्रस्ततुी, 

िलुा छलफल)  
२.२ मस्यौदा कायियोिना प्रस्ततुी र पररमाििन कायियोिनाका लानग 

कम्तीमा १:३० घण्टा 
समय र्दनपुने ।  

३ भािी कायिर्दशा ननधािरण र प्रनतिेदन लेिन  १ र्दन   

३.१ कायियोिना स्िास््य संस्थामा पेस गने र  

कायियोिना कायािचियनका लानग  

व्यिस्थापन सनमनत एिम ्स्िास््यकमीहरूसँग  

मागिजित्र तयार गने ।  

छलफल गरी भािी मागिजित्र ननधािरण  

कायि योिना 
कायािचियनका लानग 
मागि जित्र तयार गने । 

३.२ संजक्षप्त प्रनतिेदन तयारी   
 

१७. सजक्षप्त सामाजिक परीक्षणका लानग समयािनध  
(क) पवहलो बषि सामाजिक परीक्षण भर्सकेपनछ त्यसले तयार गरेको कायियोिना स्िास््य संस्था सञ्चालन तथा 
व्यिस्थापन सनमनतबाट अनमुोदन गराएर कायािचियन गने जिम्मेिारी स्िास््य संस्था सचिालन तथा व्यिस्थापन 
सनमनत र स्िास््य संस्था प्रमिुको हनुेछ ।  
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(ि) प्रत्येक बषि विस्ततृ रूपमा सामाजिक परीक्षण गनि व्यिहाररक रूपमा कर्ठन हनुे भएकोले दोस्रो बषिदेजि 
संजक्षप्त सामाजिक परीक्षण गनुिपने छ । यस प्रयोिनका लानग िम्मा ४ र्दनको अिनध तोवकएको छ । 
िसअनसुार पवहलो २ र्दन सामाजिक परीक्षकले स्िास््य संस्था सचिालन तथा व्यिस्थापन सनमनत तथा 
स्िास््यकमीहरूसँग बसेर गत बषि तयार गररएको कायियोिनाको प्रगनत समीक्षा गरी अल्पकालीन र दीघिकालीन 
गरी दईुिरणमा सम्बोधन गनुिपने सिालहरू पवहिान गनुिपदिछ ।  
 

(ग) त्यसैगरी सामाजिक परीक्षकले ननदेजशकामा व्यिस्था भएको प्रवक्रया अनसुार संस्थाको अिलोकन गने, 
स्िास््य संस्थाबाट सूिनाहरू सङ्कलन गने, भेलाको तयारी र ५ िना सेिाग्राहीसँग उनीहरूले प्राप्त गरेको सेिाका 
बारेमा प्रनतवक्रया नलनपुने छ । तेस्रो र्दन आधारभतू सूिनाहरूको विश्लषेण गनुिपने छ । यी सबै कुराको 
विश्लषेण सवहत िौथो र्दन ननदेजशकामा व्यिस्था भएको प्रवक्रया अनसुार भेला सञ्चालन गनुिपने छ, उक्त भेलामा 
कायियोिनाको प्रगनत समीक्षा, स्िास््य संस्था अिलोकन, प्रनतवक्रया र आधारभतू सूिनाको विश्लषेणका आधारमा 
छोटो प्रस्ततुी गनुिपने छ ।  
 

(घ) भेलामा उपजस्थत समदुायका सझुािहरू नलएर आगामी र्दनमा सम्बोधन गनुिपने विषयको प्राथनमकीकरण 
गरी कायियोिना तयार गनुिपने छ ।  
 

संजक्षप्त सामाजिक परीक्षणका लानग ननधािररत गनतविनध र अिनध  
क्र स सामाजिक पररक्षणका लानग गनुिपने कायि कायि सम्पन्न गररसक्न े

समयािधी 
कैवफयत  

१ पररक्षणको तयारी ब्यिस्थापन सनमनत र स्िास््यकमीहरु  नबि 
सयकु्त रुपमा कायियोिनाको सनमक्षा बस्तजुस्थनत अिलोकन 
सिुना संकलन सेिाग्रहीसँग अचतरिाताि र भेलाको तयारी  

२ र्दन  ननदेजशकामा 
ब्यिस्था भए 
अनसुार  

२ सिुनाहरुको नबश्लषेण र मस्यौदा कायियोिना तयारी १ र्दन  ननदेजशकामा 
ब्यिस्था भए 
अनसुार 

३ भेला सहिीकरण ननतिाहरु प्रस्ततु गरी अजचतम रुपमा र्दने र 
सजक्षप्त प्रनतबेदन तयारी  

१ र्दन  ननदेजशकामा 
ब्यिस्था भए 
अनसुार 
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१८. सामाजिक परीक्षणको कायि सम्पन्न गने समय तानलका  
क्र स  सामाजिक परीक्षणका लानग गनुिपने कायि  कायि सम्पन्न गररसक्न ेसमयािधी  

१ सामाजिक परीक्षणको कायियोिना स्िीकृत गने आनथिक िषिको श्राबण मसाचतसम्म 
२ सामाजिक परीक्षण सम्पन्न गने  आनथिक िषिको पौष मसाचतसम्म  
३ सामाजिक परीक्षणको प्रनतिेदन उपर छलफल गरी  

मूल्यांकन गररसक्ने  
आनथिक बषिको माघ मसाचतसम्म  

४ गाउँपानलकाको गाउँ पररषदमा सामाजिक परीक्षणको 
प्रनतिेदनमा उजल्लजित सधुारको योिना पेश गरी पाररत गने  

आनथिक बषिको असार मसाचतसम्म  

 

५ आगामी आनथिक बषिको कायिक्रम तथा बिेटमा समािेश गने  

 
आनथिक बषिको असार मसाचतसम्म  

 

 

 

१९.अनगुमन तथा मूल्याकंन 

(क) अनगुमन 

(१) सामाजिक पररक्षणको अनगुमन कायियोिना सशुासन सनमनतले तिुिमा गनेछ । 

(२)सशुासन सनमनतले सामाजिक पररक्षण ननदेजशका अनसुार सामाजिक पररक्षण कायि भए नभएको कुराको 
अनगुमन गनुिपनेछ ।यसबाट सामाजिक पररक्षण कायिको गणुस्तर सनुनजित गनुिका साथै सामाजिक पररक्षणका 
क्रममा कुनै समस्या भए सधुार गरी समयमै पररक्षण कायि सम्पन्न गनि योगदान पगु्नछे । 

(३) सशुासन सनमनतले स्िास््य संस्थास्तरमा हनुे सामाजिक पररक्षणको अनगुमन गनेछ । 

(४) सशुासन सनमनतबाट गररने अनगुमनको क्रममा सामाजिक पररक्षण कायियोिना अनरुूप भए नभएको एवकन 
गने र यसलार्ि आबश्यक पनेस्रोत साधनको ब्यबस्थामा पूणिता र्दनेपररपाटी बसाल्नपुने छ,गेरूिा गाउँपानलकामा 
हनुे बैठक तथा सनमक्षाहरूमा समेत यसबारे भएको प्रगतीका सम्बचधमा छलफल गनुिपने छ, सामाजिक 
पररक्षणबाट प्राप्त उपलजब्धलार्ि स्थानीय तहको बावषिक प्रनतबेदनमा समाबेश गनुिपनेछ । 

(ि) अनगुमन प्रवक्रया 

सामाजिक पररक्षणको प्रभािकारी कायािचियनका लानग ननम्नअनसुारको प्रवक्रयागत अनगुमनको ब्यिस्था 
गररएकोछ । 

(१) सामाजिक पररक्षणको अनगुमन कायिलार्ि ब्यिजस्थत र ननतिामूलक बनाउन अनगुमनको क्रममा सामाजिक 
पररक्षणमा हनुेगनतनबधीको पररक्षण तानलका ( Check List) उपयोग गररनेछ । 
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(२) अनगुमनलार्ि त्यमा अधाररत बनाउन सामाजिक पररक्षण सम्बजचध सूिनाको ब्यिस्थापन गररनेछ । 

 (३) गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाको सशुासन सनमनतले ननयनमत अनगुमनका अनतररक्त प्रत्येक बषि स्िास््य 
संस्थाको सामाजिक पररक्षणको प्रभािकाररताको मूल्याङकन स्ितचत्र ननकाय / ब्यजक्तबाट गराउन सक्नेछ।  

(४) सामाजिक पररक्षणसम्बजचध प्रनतबेदन तयार गरर गेरूिा गाउँपानलका बर्दियामा प्रस्ततु गने मखु्यजिम्मेिारी 
सामाजिक पररक्षण गने संस्थाको हनुेछ । सो प्रनतिेदन उपर गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाको सशुासन सनमनतले 
अध्ययन गरी आफ्नो राय सवहत कायिपानलका बैठकमा प्रस्ततु गनुिपनेछ । प्रनतिेदनको ढाँिा अनसूुिी १४ मा 
प्रस्ततु गररएको छ । 

(५) स्िास््य संस्थाले िौमानसक प्रनतिेदन तयार गदाि सामाजिक पररक्षण कायियोिना कायािचियनको प्रगनतसमेत 
समािेश गनुिपने छ । 

(६) सामाजिक पररक्षणका ननतिाहरुलाई गेरूिा गाउँपानलका बर्दियामा गररन ेिौमानसक सनमक्षामा समेट्न ुपनेछ 
। कायि प्रगनत तयार गदाि कायियोिनाको कायािचियन र आमनागररकले अपेक्षा गरे अनसुारको पररणाम प्राप्त 
भए नभएको कुरा समेट्न ुपनेछ । 

(७) स्िास््य संस्था प्रमिुले सामाजिक पररक्षणमा उठेका विषयहरुलाई सम्बोधन गनि स्िास््य संस्था सचिालन 
तथा व्यिस्थापन सनमनतको सहयोगमा ििा कायािलय माफि त ग प्रस्ताि पेश गनुिपनेछ । 

(ग) अनगुमनका सूिकहरु 

सामाजिक पररक्षण कायिको अनगुमन प्रवक्रयामा गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाको सशुासन सनमनतका पदानधकारी 
हनुेछन ्र अनगुमनको कायिलाई बस्तगुत बनाउन ननम्नानसुारका सूिकहरुको प्रयोग गनुिपनेछ :- 

 गेरूिा गाउँपानलका बर्दिया द्बारासामाजिक पररक्षण कायिक्रमको योिना तिुिमा र बिेटको व्यिस्था 
 सामाजिक पररक्षकहरुका लानग अनभमजुिकरण र तानलम कायिक्रम सचिालन 

 गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाको सशुासन सनमनतद्बारा स्िास््य संस्थामा सामाजिक पररक्षण कायािचियनको 
अनगुमन 

 सामाजिक पररक्षण प्रवक्रयाको समविगत ननतिा र स्िास््य संस्थाको ननतिासमेत प्रस्तनुतका लानग गेरूिा 
गाउँपानलका बर्दियामा बैठकको आयोिना  

 समग्र स्िास््य संस्थाहरूको एवककृत प्रनतिेदन तयारी 
 सामाजिक पररक्षणबाट प्राप्त सिालहरुको कायािचियनका लानग कायियोिना तिुिमा, कायािचियन र 

अनगुमन 

 सामाजिक पररक्षणको तयारी एिं ननदेजशकाको पालना 
 सामाजिक पररक्षकहरुद्बारा सूिना संकलन 



v08M ^    ;+VofM !!                   ldltM @)&(÷)(÷!$ 

 

 सामाजिक पररक्षण कायाियोिना कायािचियनको अिस्था 
 समदुायबाट गणुस्तररय र विश्वसनीय सूिना संकलन 

 सामाजिक पररक्षण प्रवक्रयामा विशषेगरी दगुिम, मवहला एिम ्बजचितीमा परेका समदुायको सहभानगताका 
लानग सशजक्तकरण र सामाजिक पररिालन 

 मवहला, गररि, वपछनिएका एिम ्बजचितीमा परेका समदुायको आमभेलामा सहभानगताको जस्थनत 

 

(घ) उपलजब्ध र ननतिाका सूिकहरु 

 आमनागररकको स्िास््य सेिाको पहुँि र उपयोगमा बवृि 

 स्िास््य सेिा प्रिाहको गणुस्तरमा क्रनमक सधुार 

 स्िास््य सम्बचधी कायिक्रमको कायािचियनको उपलजब्ध हानसल भएको 
 स्िास््यकमीको व्यिहारमा सधुार 

 आमनागररकको स्िास््य सेिाप्रनत सकारात्मक धारणाको विकास 

२०. प्रनतिेदन 

(क) ननधािररत विनध/प्रवक्रयाहरु परु् याएर आमभेला गराई सामाजिक पररक्षण सम्पन्न भएपनछ सोको प्रनतिेदन 
तयार गरी स्िास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सनमनत र गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाको सशुासन सनमनत  
समक्ष पेश गनुिपनेछ । सशुासन सनमनतले त्यस्तो प्रनतिेदन उपर अध्ययन र मलु्याङ्कन गरी आफ्नो राय सवहत  
कायिपानलका बैठकमा प्रस्ततु गनेछ र त्यस्तो प्रनतिेदनलाई गाउँ पररषदमा छलफल तथा आगामी  
कामकारिाहीका लानग लनगनेछ । 

(ि) स्िास््य सेिासँग सम्बजचधत कायिक्रमको लक्ष्य, प्राप्त  प्रनतफल, भए गररएका राम्रा प्रयासहरु, कमिोरीहरु, 
नसकार्हरु, आमभेलाका सहभागीहरुको सूझािहरु, कायियोिना एिं त्यसको  अनगुमन व्यिस्था प्रनतिेदनमा 
समेवटन ुपदिछ । 

(ग) गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाले आफ्नो सबै स्िास््य सेिा  सम्बजचध समविगत सामाजिक पररक्षण प्रनतिेदन 
तयार गरी सििसाधारणको िानकारीका लानग सािििननक गनेछ । 

(घ)गेरूिा गाउँ कायिपानलकाको कायािलय बर्दियालेस्िास््य संस्थाको सामाजिक पररक्षण प्रनतबेदन स्िास््य 
कायािलयमा बर्दियामा पठाउने छ ,सामाजिक पररक्षण प्रनतिेदनको  ढाँिा अनसूुिी  १४ मा र्दर्एको छ । 
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२१. बाधा अड्िन फुकाउन ेर व्याख्या गने  

यस कायिनबधीको कायािचियनको क्रममा कुनै बाधा, अिरोध र अस्पिता भएमा त्यस्तो  बाधा अड्िन फुकाउन े
प्रयोिनका लागी गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाको सशुासन सनमनतको  नसफाररसमा यस ननदेजशकामा आिश्यकता 
अनसुार व्याख्या गनि सक्नेछ । 

२२. संशोधन र पररमाििन:- 

यो  कायिनबधी लाई कायािचियन भएको पाँि िषिमा पनुरािलोकन गररने छ । अनभुिका आधारमा गेरूिा 
गाउँपानलका बर्दियाले कायिनबधी संशोधन गनि सक्नेछ । तर सामाजिक पररक्षणको  कायािचियनका क्रममा 
नबिैमा कायिनबधीमा सधुार गनुिपने आिश्यकता महसशु  भएमा गेरूिा गाउँपानलका बर्दियाले संशोधन िा  
पररमाििन गनि सक्नेछ । 
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अनसूुिी - १                                                                                      
सामाजिक पररक्षणका िरणहरुमा सहभागी हनुपुने संस्था एिं व्यजक्तहरुको वििरण 

िरण 

सहभागीहरु अगिुाईको / जिम्मेिारी सहजिकरणको 
जिम्मेिारी 

गरेूिा गाउँपानलका 
बर्दियामा 

ििामा गरेूिा 
गाउँपानलका 
बर्दियामा 

ििामा गरेूिा 
गाउँपानलका 
बर्दियामा 

ििामा 

क्षमता 
अनभिृिी 

सशुासन सनमनत, 
िनप्रनतननधी,स्िास््य 
तथा प्रशासन शािा, 
स्िास््यकमी  र अचय 
सरोकारिालाहरु 

स्िास््य संस्था सचिालन 
तथा व्यिस्थापन सनमनत, 
स्िास््यकमी, सामाजिक 
पररक्षक 

स्िास््य तथा 
प्रशासन शािा, 

स्िास््य  संस्था 
सचिालन तथा 
व्यिस्थापन 
सनमनत 

स्िास््य तथा 
प्रशासन शािा 
सामाजिक 
पररक्षण गने  
संस्था 

सामाजिक 
पररक्षक 

तयारी  स्िास््य संस्था सचिालन 
तथा व्यिस्थापन सनमनत, 
स्िास््यकमी 

 सामाजिक 
पररक्षण गने  
संस्था 

 सामाजिक 
पररक्षक 

सूिना 
संकलन 

 सामाजिक पररक्षक, 
स्िास््यकमी र सेिाग्राही 

 सामाजिक 
पररक्षण गने  
संस्था 

 सामाजिक 
पररक्षक 

सूिना 
विश्लषेण 

 सामाजिक  पररक्षक, 
स्िास््य संस्था सञ्चालन 
तथा व्यिस्थापन सनमनत 
र स्िास््यकमी 

 सामाजिक 
पररक्षण गने  
संस्था 

 सामाजिक 
पररक्षक 

आमभेला  िनप्रनतननधी,स्िास््य 
सेिासंग प्रत्यक्ष रूपमा 
संलग्न हनुे 
सरोकारिाला,स्िास््य 
संस्था संचिालन तथा 
ब्यबस्थापन सनमनत 
लगायत 
सेिाग्राही,आमनागररक,आ
मासमहु,मवहला स्िास््य 
स्ियंम सेनबका,सम्बि 
सरकारी ननकायका 
प्रनतननधी,स्िास््यकमीहरू,
रािनननतकमी, सामाजिक 
अगिुाहरू सञ्चार 
माध्यमहरू सहभागी 
हनुेछन र 
मवहला,अनतनबपन्न,दनलत र 
बजचिनतमा परेका बगि 

 स्िास््य संस्था 
सचिालन तथा 
व्यिस्थापन 
सनमनत 

 सामाजिक 
पररक्षक 

 

आम भेलामा स्िास््य संस्था संचिालन  तथा ब्यबस्थापन सनमनतले आिश्यकताको आधारमा अचय सरोकारिालाहरुलाई सहभागी गराउन सक्नछे । 
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अनसूुिी-२                                                                                  
औषनध दाजिला र मौज्दातको  वििरण फारम 

आनथिक िषि:...................................सूिना नलएको  नमनत:.................................... 

नस.नं औषनधको नाम औषनधको  
िावषिक 

दाजिला िम्मा 
पररमाण 
(संख्या) 

औषनध 
दाजिला  
भएको 
मवहना 

कनत पटक 
शचुय 

मौज्दात 
भयो 

िम्मा शचुय 
मौज्दात 

भएको अिनध 

शचुय 
मौज्दात 
हनुकुो 
कारण 

शचुय मौज्दातको  
समस्या समाधानको 

प्रयास 
भएको/नभएको 

१ पारानसटामोल ५०० एम.जि.       

२ एमोजक्सनलन १२५ एम.िी.       

३ एमोजक्सनलन २५० एम.िी.       

४ एमोजक्सनलन ५०० एम.िी.       

५ आर्रन       

६ नभटानमन ए क्याप्सलु       

७ बालनभटा       

८ कचिम       

९ वपल्स       

१० निपो       

११ आर्यनुसिी       

१२ र्िम्पलाचट       

१३ नसप्रोफ्लोसानसन आर्ि/र्िअर ड्रप       

१४ िेचटामार्िनसन र्िचिेक्सन       

१५ नानभ मलहम       
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अनसूुिी- 3                                                                                           
नन:शलु्क प्रसनुत सेिा र प्रसनुत प्रोत्साहन रकम नलन ेआमाहरुको वििरण 

आनथिक िषि....................................सूिना नलएको नमनत................................ 

वििरण 
िौमानसक 

कैवफयत 
पवहलो दोस्रो तेस्रो िम्मा 

नन:शलु्क प्रसनुत सेिा नलन ेआमाहरुको 
संख्या 

    

मानथको संख्या मध्ये  िार पटक गभििती 
िाँि गराउने मवहलाको संख्या(गभििती 
भएको िार, छ, आठ र नौ मवहना) 

     

नन:शलु्क प्रसनुत सेिा नलने आमाको संख्या 
िातिानत, अपाङ्गता र विपन्नता अनसुारको वििरण 

पवहलो दोस्रो तेस्रो िम्मा कैवफयत 

दनलत      

विपन्न      

मधेशी      

मजुस्लम      

अपाङ्गगता भएको व्यजक्त      

प्रकोप प्रभावित      

ब्राह्मण/क्षेत्री      

अचय      

अनसूुिी-४                                                                                             
नन: शलु्क प्रसनुत सेिाको साथै पोषण िििकालागी प्राप्त रकम र िििको नबबरण 

आनथिक िषि:.................................सूिना नलएको  नमनत...................... 

आनथिक बषि स्िास््य संस्थालार्ि 
अनदुान प्राप्त िम्मा रकम 

ििि 
बाँकी 
रकम 

कैवफयत 

नबबरण रकम नस.नं. नबबरण रकम 

 ननशलु्क प्रसनुत सेिा कायिक्रममा 
प्राप्त 

      

 सतु्केरी स्याहार कायिक्रमकालागी 
पोषण िििमा प्राप्त 

    

      

           िम्मा प्राप्तिः-         िम्मा ििििः-    

यो िानकारी स्िास््य संस्थाका  प्रमिु तथा सम्बजचधत ननसिङ कमििारीको सहयोगमा नलन ुपदिछ । 
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अनसूुिी-५                                                                                         
स्िास््य संस्थाको आम्दानी तथा ििि र बाकँी रकमको वििरण 

आनथिक िषि................................सूिना नलएको  नमनत.......................... 

आम्दानीको नबबरणिः- 

सूिना नलनभुचदा अजघल्लो आ.ब. को  
अचतको मौज्दात रकम  सूिना नलएको आ.ब. को आम्दानी (रु) 

 नगद मौज्दात बैंक मौज्दात िम्मा अनदुान प्राप्त 
रकम 

स्िास््य संस्थाले थप सेिा 
प्रदान गरे िापत प्राप्त रकम 

िम्मा रकम 

      

िििको नबबरणिः- 
नस.नं. ििि नबबरण रकम 

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
                                                     िम्मािः-  

 

बाकँी मौज्दात रकम रूिः-
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अनसूुिी -६                                                                                                  
िोप, पोषण,स्िासप्रश्वास तथा झािापिाला ननयचत्रण,सरुजक्षत माततृ्ि,पररिार ननयोिन 

कायिक्रमबाट लाभाजचितहरुको वििरण 

आनथिक िषि..................................सूिना नलएको नमनत.......................................... 

कायिक्रम लक्ष्य संख्या प्रगती संख्या अजघल्लो िषिको 
प्रगनत संख्या 

गत िषिसँगको 
फरक प्रगती संख्या 

िोप कायिक्रम     

बीसीिी     

ननमोननया     

दादरुा र रुबेला     

िीपीटी     

हेपाटार्वटस बी     

हेमोवफलस र्चफ्लएुचिा 
बी 

    

िापाननि 
र्चसेफलार्वटस 

    

पोनलयो     

पीसीभी     

रोटा     

भ्यागतेु रोग, लहरे 
िोकी, धनिंुकार 

    

पोषण कायिक्रम     

किा कुपोवषत 
बालबानलकाको संख्या 

    

स्िासप्रश्वास/झािापिाला 
ननयचत्रण कायिक्रम 

    

किा ननमोननयाको  
उपिार संख्या 

    

किा िल नबयोिनको 
उपिार संख्या 
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कायिक्रम लक्ष्य संख्या प्रगती संख्या अजघल्लो िषिको 
प्रगनत संख्या 

गत िषिसँगको 
फरक प्रगती संख्या 

सरुजक्षत माततृ्ि     

िार पटक गभििती िाँि 
गराउनेको संख्या (िार, 
छ,  आठ र नौ मवहना) 

    

दक्ष स्िास््यकमीबाट 
प्रसनुत गराउनेको संख्या 

    

स्िास््य संस्थामा प्रसनुत 
भएको संख्या 

    

सतु्केरी भएको २४ 
घण्टा नभत्र िाँि 
गराउनेको संख्या 

    

३ पटक सतु्केरी िाँि 
संख्या 

    

पररिार ननयोिन     

साधनलाई जस्िकार गने 
नयाँ व्यजक्तको संख्या 

    

वपल्स     

निपो     

आर् य ुनस िी     

नरप्लाचट     

विविध     

िोप केचर संचिालन 
संख्या 

    

गाउँघर जक्लननक 
संचिालन संख्या 

    

आमा  समहु बैठक 
संचिालन पटक 
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अनसूुिी- ७                                                                                       
स्िास््य संस्थाबाट विविध सेिा नलनहेरुको वििरण 

आनथिक  िषि............................सूिना नलएको  नमनत................................ 

गत िषिको िम्मा विरामी संख्या :-                         िालू िषिको िम्मा विरामी संख्या:- 

सेिाको 
वकनसम 

स्िास््य संस्थाबाट स्िास््य सेिा नलने विरामीको संख्या 
गत िषि िाल ुिषि विगत दईु िषिको फरक गत िषि र िाल ु

िषिमा नबरामी  
संख्या फरक 
हनुकुो कारण 

मवहला परुुष िम्मा मवहला परुुष िम्मा मवहला परुुष िम्मा 
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अनसूुिी-८                                                                                         
सेिा नलएर फकेका सेिाग्राहीसँगको अचतिािताका लानग प्रश् नािली 

मवहला/परुुष.......................उमेर............िात/िानत:..........................िगि....................... 

उत्तर अनसुार उपयकु्त ठाउँमा जिचह लगाउनहुोस, साथै उनीहरुको उत्तरलाई पवुिगने कारण समेत 
लेख् नहुोसिः- 

१. तपाई यो स्िास््य संस्थामा के सेिा नलन आउन ुभएको हो ? 

२. के तपाईले  िाहेको सेिा पाउन ु भयो  ? 

(क) पाए ँ

(ि) पार्न 

पाउन ुभएन भने वकन होला ? 

३. स्िास््य सेिाको लागी यही स्िास््य संस्थाको  छनोट वकन गनुि भएको हो ? 

(क) नजिक भएर 

(ि) सेिाको गणुस्तर राम्रो भएर 

(ग) स्िास््यकमीको व्यिहार राम्रो भएर 

(घ) अरु  कुनै विकल्प नभएर 

(ङ) अचय कुनै कारण.................... 
४. स्िास््य सेिा प्रदान गने क्रममा स्िास््यकमीहरुको व्यिहार कस्तो नथयो ? 

(क) नमिानसलो, सहयोगी 
(ि) र्ठकै 

(ग) रुिो 
(घ) अभर 

कारण....................................... 

५. स्िास््य संस्थामा शौिालयको व्यिस्था नथयो वक नथएन ? 

(क) नथयो 
(ि) नथएन 

(ग) थाहा  छैन 

यर्द नथयो भन े

(क) शौिालय: 
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a. सफा नथयो 
b. फोहोर नथयो 

(ि) पानी 
c. नथयो 
d. नथएन 

६. के स्िास््य संस्थामा िानेपानीको व्यिस्था नथयो ? 

(क) नथयो 
(ि) नथएन 

(ग) थाहा भएन 

७. पालो पजििन ुपदाि बस्ने सवुिधा नथयो ? 

(क) नथयो 
(ि) नथएन 

(ग) अचय केही व्याख्या..................................... 
८. नन:शलु्क औषनध पार्यो ? 

(क) िावहने िनत पार्यो 
(ि) केही मात्र पार्यो 
(ग) सबै बावहरबाट वकनु्न पयो 
(घ) अचय व्याख्या  केही छ की....................... 

९. नन:शलु्क सेिा 
(क) एक पैसा पनन नतनुि परेन 

(ि) प्रयोगशाला सेिाको मात्र शलु्क नतनुि परेको  

(ग) सबै  प्रकारको  सेिाका लानग शलु्क नतनुि परेको 

(घ) यर्द नतरेको भए रकम  रु.................. 

वटप्पणी 

१०. स्िास््य िाँिको क्रममा गोपननयता नथयो वक नथएन? 

(क) नथयो 
(ि) नथएन 

११. स्िास््य संस्थाको नभत्र र िररपरीको  सरसफाईको अिस्था कस्तो नथयो? 

१२. स्िास््य संस्थाको सेिामा अझ सधुार गनि तपाईको सझुाि छन ्वक? 

१३. केिल मवहला विरामीहरुको लागी मात्र 
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 सतु्केरी प्रोत्साहन रकम पाएको/नपाएको 
 पूिि प्रसनुतिाँि िापत पाउन ुपने प्रोत्साहन पाएको/नपाएको?  

 कुनै न कुनै रुपले केही पैसा ििि भयो वक भएन ? 

 मवहला भएकै कारणले सेिा नलन कुनै कर्ठनाई त परेन ? िस्तै गोपननयता, 
स्िास््यकमी विपररत नलङ्गीको हुँदा स्िास््य पररक्षणमा कठीनाई, आदी । 

 तपाईले आशा गरे अनसुारको सेिा प्राप्त भयो त?..................कसरी................. 

तपाईले प्राप्त गरेको सेिाबाट सचतिु हनुहुचुछ? …………………………………………कसरी भने......................... 
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अनसूुिी -९                                                                                                                 
समदुायको धारणा संकलनका लानग नबषयहरू 

 स्िास््य संस्थामा पहँिुिः- 
 

(क) समदुायबाट स्िास््य संस्थाको दरुी,यातायातको साधनको उपलब्धता । 

 

(ि) सबै िातिानत,नलङ्ग र उमेर समूहका नबरामीहरूलार्ि समानरूपले ब्यिहार हचुछ वक हदैुन?  

 

(ग) केटा,केटी,बढुापाका,मवहला र अपाङ्गता भएका ब्यजक्तकालागी िावहने सनुबधा छ वक छैन? 

 

(घ) मवहलाहरूलार्ि िाँि गने गोप्य कोठा छ वक छैन? 

 

(ङ) बढुाबढुीहरूलार्ि कुनुिपदाि बस्ने उजित ब्यिस्था छ वक छैन? 

 

 स्िास््यकमीको ब्यिहारिः- 
(क) स्िास््यकमीहरूले सबैिातिानत, मवहला,बढुापाका,अपाङ्गता भएका ब्यजक्तहरूलार्ि उजित ब्यिहार 
गछिन वक गदैनन ्?  

(ि) बढुापाकाहरूलार्ि आदर,केटाकेटीहरूलार्ि,माया,मवहलाहरूलार्ि सम्मान,अपाङ्गहरूलार्ि उननहरूको 
फरक क्षमताको कदर गने गछिन वक गदैनन ्? 

 स्िास््यकमीहरूको ििाफदेवहतािः- 
(क)  कुनै कारणले स्िास््य संस्था बचद भए सो िानकारी समदुायलार्ि र्दने िलन छ वक छैन?  

(ि) आमनागररक स्िास््य संस्थामा उपिारका लागी पगु्दा स्िास््यकमीहरू भेवटनछन ्वक भेवटनन?्  

(ग) सेिाग्रावहले अफुलार्ि लागेका गनुासाहरू ब्यक्त गने अिसर छ वक छैन? 

(घ) ब्यक्त गररएका गनुासाहरू सम्बोधन हचुछन िा हदैुनन ्? 

(ङ) गाउँघर जक्लननकको ब्यिस्था छ वक छैन ? 

(ि) नागररक ििापत्रमा उल्लेि भएका सबै सेिाहरू तोवकएका प्रवक्रयाअनसुार प्राप्त गनुिभएकोछ वक छैन? 

 स्िास््य संस्थाको पादिजशतािः- 
(क) स्िास््य संस्थाका गनतनबनधहरू िस्तै कनतमवहलाले ननिःशलु्क प्रसूती सेिा प्राप्त गरे,कनतले सतु्केरी भता 
पाए,कनतले पबुि प्रसूनत िाँि प्रोत्सहान रकम पाए,िस्ता कुरा थाहा पाउन िाहेमा समदुायले सजिलै थाहा 
पाउँछन वक पाउँदेन्न थाहा पाउने माध्यम के छ स्थानीय रेनियो,पत्रपनत्रका,स्िास््य संस्थाको सूिना पाटीमध्ये 
कुन माध्यम अपनार्ने गरेको छ । 

 स्िास््य सेिाको बारेमा िेतना र िानकारीिः- 



v08M ^    ;+VofM !!                   ldltM @)&(÷)(÷!$ 

 

(क)ननिःशलु्क स्िास््य सेिा,ननिःशलु्क औषनध नबतरण,मात ृतथा निजशश ुसरुक्षा कायिक्रम(ननिःशलु्क प्रसूती 
सेिा,प्रसूनतप्रोत्साहन रकम) पबुि प्रसूनत िाँििापत र्दर्ने प्रोत्साहन रकमलगायत अचय सूिना र िानकारीहरू 
समदुायलार्ि थाहा छ िा छैन यस्ता िानकाररहरू कहाँबाट प्राप्त भयो,मवहला स्ियंसेनबकाहरूले कनतको 
िानकारी र्दचछन। 

 मवहला स्िास््य स्ियमसेनबकािः- गाउँका मवहला स्िास््य स्ियं सेनबकाहरूले के कस्ता कुरामा समदुायलार्ि 
सहयोग गने गरेकाछन । 

 स्िास््य संस्था ब्यिस्थापन सनमनतको बारेमािः- स्िास््य संस्था सचिालन तथा ब्यिस्थापन सनमनत हचुछ भने्न 
िानकारी छ वक छैन , सनमनतले अमनागररक लगायत गररब,मवहला,वपछनिएका र बजचिनतमा परेका समहुको 
वहतमा गरेका ननणियहरका बारेमा केवह थाहा छ िा छैन, ब्यिस्थापन सनमनतले स्थाननय तह या अचय 
सरकारर र गैरसरकारी संस्था संगको समचियमा स्रोत पररिालन िा अचय कुनै काम गरेको थाहाछ िा छैन 
। 

 स्िास््य संस्थामा स्िास््यकमीको उपजस्थनतिः- स्िास््य संस्थामा स्िास््यकमी ननयनमत बस्छन वक बस्दैनन ्
वकन नबस्ने होलान ्समदुायमा उजित सनुबधा नभएर हो वक अचय कुनै कारणले होला मवहलाहरूलार्ि गभि 
िाँि गनि,सतु्केरी गराउन िा सतु्केरीपनछको िाँि गनिलार्ि मवहला स्िास््यकमी छन वक छैनन ्उननहरूको 
सेिा कस्तो छ । 

 स्िास््य सेिामा क्रनमकसधुारका लानग केही सझुाि छन वकिः- 
 स्िास््य संस्थाले प्रदान गने स्िास््य सेिाको अिनधिः- स्िास््य संस्था दैननक कनत बिेदेजि कनत बिेसम्म 

िलुा रहचछ ? 

नोटिः- छलफलका क्रममा सम्बजचधत स्िास््य संस्थाको कायिके्षत्रनभत्र भएका मात ृतथा नििात जशश ुमतृ्यकुो 
संख्या पता लगाउन प्रयास गने, यर्द त्यस्ता मतृ्य ुभएका छन भन ेकनत िना हो उल्लेि गनुिपने  
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अनसूुिी ‒१०                                                                                           
समदुायमा सचिालन हनु ेनबषयकेजचरत छलफल प्रवक्रया 

 
यस सामाजिक पररक्षणको क्रममा समदुायका समहुमा नबषयकेजचरत छलफल प्रस्ताि गररएका 
छन । सो छलफल सहजिकरण गदाि सहिकतािहरूले ननम्न प्रवक्रया अिलम्बन गनुिपनेछ । 

सहभानगतािः-नबषयकेजचरत छलफलको उदेश्य हानसल गनि सहभागीहरू र नतननहरूको 
सहभानगता ज्यादै महत्िपणुि हचुछ।त्यसैले सबैको अथिपणुि सहभानगता सनुनजित गररनपुदिछ  

 सबैभचदा पवहले तोवकएका सहभानगहरूको उपजस्थत सनुनजित गने।त्यसको लानग सबै 
तोवकएका सहभानगहरूलार्ि छलफल हनु े नमनतभनदा २ र्दन अगािी िबर 
गने,सहभानगहरूलार्ि ब्यजक्तगतरूपमा भेटेर नै उहाँहरूको सहभानगता र नबिार अत्यचत 
महत्िपणुि हनुे हुँदा अननिायि रूपमा उपजस्थत हनु अनरुोध गने । 

बसार्ििः-छलफललार्ि उपयोगी बनाउन सहभागीहरूको बसार्िको ब्यिस्था सबैलार्ि समान 
ब्यिहार गररएको अनभुनूत गने िालको हनुपुदिछ। यसको लानग अधि गोलाकार या गोलाकार 
गरर बसाउन ुपदिछ। 

बोल्न ेक्रमिः-छलफलको क्रममा सबै सहभागीहरूले समानरूपमा आफुलार्ि मनमा लागेको 
कुरा ब्यक्त गने मौका प्रदान गनुिपदिछ। कुनै सहभागी बोनलरहने र कोही केही नबोल्ने पनन 
हचुछन, सम्मानिनक तररकाले धेरै बोल्नलेार्ि रोक्न े र नबोल्नलेार्ि बोल्न प्रोत्सावहत 
गनुिपदिछ। 

छलफलको प्रनतबेदनिः-हरेक सहभानगहरूले ब्यक्त गरेका सम्पणुि नबिारहरू हबुह ु रूपमा 
वटप्नपुदिछ,सहभागीहरूको बसार्िको नक्साङ्कन गरेर कसले के बोल्यो र त्यसमा कसले के 
प्रनतवक्रया ब्यक्त ग-यो भने्नसम्म वटपोट गदाि छलफलबाट  प्राप्त सूिनाहरूको नबश्लषेण गनि 
सजिलो हचुछ। 

छलफलको अचत्यिः-प्रत्येक सहभागीहरूबाट ब्यक्त गररएका नबिारहरूलार्ि समविगतरूपमा 
प्रस्ततु गरेर यो छलफलको ननिोि मेरो नबिारमा यस्तो लाग्यो र यसमा तपार्िहरू सहमत 
हनुहुचुछ वक हनुहुनु्न भने्न र यर्द कोवह यसमा सहमत नभए तत्काल सधुार गरेर छलफल 
अचत्य गनुिपदिछ। 

सहिकतािको भनुमकािः-सहिकतािले कुनै पनन कुराको प्रनतबाद नगने,सहभागीहरूले उठाएका 
कुरामा कुनै पनन प्रकारको प्रनतवक्रया र्दन र नबिारलार्ि सच्याउन ु हदैुन।सहिकतािहरू 
स्िास््य सेिासम्बजचध आनधकाररक ब्यजक्त नहनु ेहुँदा सहभागीको कुनै जिज्ञासा िा प्रश्नको 
उतर र्दनहुदैुन। 
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अनसूुिी- ११                                                                              
आमभेलामा प्रस्ततुीकरणको ढािँा 

१.पषृ्ठभनुमिः- 
(क) सामाजिक पररक्षणको उदेश्य 

(ि) सामाजिक पररक्षणमा अपनार्िएको प्रनतवक्रया र अिनध  

(ग) सामाजिक पररक्षणमा समेटेका मखु्य के्षत्रहरू  

२.स्िास््य सेिामा पहुिँ एिं उपयोगिः- 
(क) पूििप्रसूनत िाँि सेिा एिं सो सेिानलन ेआमाहरूको संख्या तथा सो सेिाबाट बजचित के्षत्र 
एिं समदुाय 

(ि)संस्थागत प्रसूनत सेिा एिं सो सेिा नलने आमाहरूको संख्या र सो सेिा बाट बजचित के्षत्र 
तथा समदुाय  

(ग) िोप सेिाको कभरेि  

(घ) गाउँघर जक्लननक सचिालन अिस्था एिं कनमकमिोररहरू  

(ङ) स्िास््य संस्थाबाट िौमानसक एिं बावषिक रूपमा सेिा नलने कुल नबरामी संख्या, सेिामा 
नयाँपहिु भएका ििा,टोल,समदुाय 

३.स्िास््य सेिाको गणुस्तर  

(क) स्िास््यकमीको उपलब्धतािः दरबचदी पररपनुति,स्िास््यकमीको ननयनमत उपजस्थनत र सेिा 
प्रिाह 

(ि) स्िास््यकमीको नबरामीप्रनतको ब्यिहार  

(ग)औिार एिं उपकरणको ननमिलीकरण  

(घ) सरसफार्िः स्िास््य संस्थानभत्र र बावहरको सरसफार्ि,मवहला र परुूषका लागी 
शौिालय,वपउने पानीको उपलब्धता,स्िास््य संस्थािचय फोहर ब्यिस्थापन  

(ङ) संबेदनशीलतािः- िेष्ठ नागररक एिं अपांगमैत्री पबुािधार र सेिाहरू लैंनगक संबेदनशील 
सेिा(सेिा प्रदान गदाि गोपनीयता कायम मवहला स्िास््यकमीको उपलब्धता आर्द) 

(ि) सेिाको गणुस्तर सधुारका लानग गररएका प्रयास र ननतिाहरू 

४.औिार,उपकरण र भौनतक पिुािधारको अिस्थािः- 
(क)िेष्ठ नागररक एिं अपांगतामैत्री पिुािधार प्रनतक्षालयको ब्यिस्था,हिीलजियरको 
ब्यिस्था,भिनको भौनतक अिस्था,नबिलुी िा बैकजल्पक उिािको ब्यिस्था,शौिालयको 
ब्यिस्था,आिश्यक फननििरको ब्यिस्था,आर्द। 

(ि) स्िास््य संस्थाका लानग आिश्यक औिार,उपकरणको उपलब्धता र सोको 
उपभोग,आिश्यकऔिार उपकरणहरू नभएको भए सोको नबिरण 

५.स्िास््य संस्थाको आम्दानी र िििको अिस्था 
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६.स्िास््य संस्थाको पारदजशिता एिं िबाफदेवहतािः- 
(क) नागररक बिापत्रको ब्यिस्था एिम ्सधुार गनुिपने कुराहरू 

(ि)सेिाहरूबारे िानकारीिःननिःशलु्क प्रसूनत सेिा प्रसूनत प्रोत्साहान रकम र गभििती िाँि प्रोत्साहन 
रकम नलने आमाहरूको नामािली सूिना पाटीमा टाँस,ननिःशलु्क औषधी,ननिःशलु्क स्िास््य सेिा 
सम्बजचध िानकारीको साबििननकीकरण ।(ग) ननिःशलु्क औषधीहरूको उपलब्धतािः बषै भरर 
उपलब्ध औषधीहरू,आिश्यक भचदा बढी मौज्दातमा रहेका औषधीहरू एिं शूचय मौज्दातका 
औषधीहरू  

(घ) नागररकहरूका गनुासाहरू सनेु्न पररपाटी एिं ब्यिस्थापन  

७.स्िास््य सेिाबारे िानकारीिः- 
(क)स्िास््य संस्थाबाट ननिःशलु्क रूपमा उपलब्ध अत्यािश्यक सेिाहरू, सेिाको 
गणुस्तर,स्िास््य संस्था ब्यिस्थापन सनमनतको भनुमका,प्रषेण ब्यिस्था,आर्द । 

(ि)स्िास््य संस्थाबाट उपलब्ध सेिाहरूकोबारे चयून िानकारी भएका के्षत्र/समदुाय ८.स्िास््य 
संस्था सचिालन तथा ब्यिस्थापन सनमनतको भनुमका एिं सधुारात्मक पक्षहरू  

(क) ननयनमत बैठक एिं सहभानगता 
(ि) सनमनतमा समाबेजशता 
(ग) गाउँपानलका तथा अचय ननकायहरू सँगको समचिय र स्रोत पररिालन 

(घ) समतामूलक सेिा ब्यिस्थापनिः गररब,मवहला,ज्येष्ठनागररक,अपाङ्गता भएका ब्यजक्त तथा 
लैवङ्गक वहंसाबाट प्रभानबत ब्यजक्तका स्िास््य समस्याप्रनतको संबेदनशीलता। 

(ङ) सेिा बाट नबमिु के्षत्र तथा समदुायको सेिामा पहुिँ बरृ्द्बिका लानग प्रयास  

९. नबद्यमान मखु्य सिालहरूिः 
(क) स्िास््य सेिामा पहुँि 

(ि) स्िास््य सेिाको गणुस्तर 

(ग) स्िास््य सेिाप्रनतको िेतना तथा िानकारी  

(घ) स्रोत पररिालन  

(ङ) ब्यिस्थापन तथा ििाफदेवहता । 
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अनसूुिी-१२                                                                          
आमभेलाको कायिक्रम 

नस.नं. कायिक्रमको नबिरण जिम्मेिार  

१ भेलाको उद्देश्यबारे िानकारी सामाजिक पररक्षण 
गने संस्था २ सामाजिक पररक्षणबारे िानकारी 

३ स्िास््य संस्थाबाट उपलब्ध हनुे स्िास््य सेिाहरूको संजक्षप्त िानकारी 
४ सामाजिक पररक्षणका प्रारजम्भक ननष्कषिहरूको प्रस्ततुीकरण र सहभानगताबाट 

प्रश्न/जिज्ञासा संकलन । 
५ प्रश्न/जिज्ञासाहरूमानथ स्िास््य के्षत्रका जिम्मेिार पक्ष(स्िास््य संस्था 

प्रमिु,ब्यिस्थापन सनमनतको अध्यक्ष,स्थानीय तहका प्रनतनननध) बाट स्पिीकरण 
एिं सम्बोधन । 

६ गत आ.ब.मा भएको सामाजिक पररक्षणले उठाएका सिालहरूमा भएको 
प्रगनतको सनमक्षा प्रस्तनुत । 

७  आएका सझुाि तथा सामाजिक परीक्षणले नसफाररस गरेका 
सधुारात्मक नबषयमा जिम्मेिारी पक्षबाट साबििननक 
प्रनतबिताप्रकट गने । 

 सामाजिक पररक्षणको ननतिा र आमभेलाबाट प्राप्त 
सझुािहरूको प्रभािकारी कायािचियनको लानग कायियोिना 
तयार गने । 

८ सबैलार्ि धचयबातसवहत आमभेला समापन गने । 
 

अनसूुिी -१३                                                                                       
.      कायियोिनाको ढािँा 

क्र.सं. सधुारका 
के्षत्र/मखु्य 
सिाल 

कृयाकलाप सम्पन्न गने 
समयािनध 

जिम्मेिार 
ननकाय 

कायि 
सम्पादनको 
उपलजब्ध 
सूिक 

अनगुमन गने 
ननकाय र 
ब्यजक्त 

स्रोत/सहयोग 
उपलब्ध 

गराउने ननकाय 
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अनसूुिी-१४                                                                                    
सामाजिक परीक्षण प्रनतबेदनको ढािँा 

१.पषृ्ठभनुमिः- 

२.स्िास््य संस्थाको बारेमा संजक्षप्त िानकारीिः- 

३.सामाजिक पररक्षण गनुिको मखु्य उद्देश्यिः- 

४.सामाजिक पररक्षणको अिनधिः- 

५.सामाजिक पररक्षणमा अबलम्बन गररएका नबनध तथा प्रवक्रयािः- 

६.सम्पन्न गररएका मखु्य मखु्य वक्रयाकलापहरूिः- 

७.सामाजिक पररक्षणबाट प्राप्त ननतिाहरू 

 सबलपक्षहरूिः- 
 सधुार गनुिपने पक्षहरूिः- 
 स्िास््य सेिा प्रबाहका लानग भएका उदारणीय कायिहरूिः- 

 

८.आमभेलाको आयोिना तथा सञ्चालनिः- 
९.आमभेलामा उठेका जिज्ञासाहरूसवहत सम्बोधन गनुिपने मखु्य मखु्य नबषयहरूिः- 
१०.सामाजिक पररक्षणले उठाएका मदु्दाहरुको बारेमा जिम्मेिार तह र ननकायको प्रनतवक्रया र प्रनतिद्बतािः- 
११.सामाजिक पररक्षणले उठाएका मदु्दालार्ि सम्बोधन गनि कायियोिना ननमािणिः- 
१२.अनसूुिीहरू 

 

 

 

       आज्ञाले  

    बस बहादरु राना  

 प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत  
 


