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गेरूवा गाउँपालिकाको सूचना 

नपेािको संववधानको धारा २२६ तथा स्थालनय सरकार सञ्चािन ऐन,२०७४ को दफा १०२ उपदफा 
१ बमोजिम बनकेो गेरूवा गाउँपालिकाको प्रशासकीय काययलबधी (लनयलमत गने) ऐन,२०७६ को दफा 
४ बमोजिम गेरूवा गाउँ काययपालिकािे लमलत २०७९।११।१४ मा िारी गरेको देहाय बमोजिमको 
काययलबधी सवयसाधारणको िानकारीको िागी प्रकाशन गररएको छ । 

 

 

 

सम्बत ्२०७९ सािको लनयम नं. ११ 

स्वास््य संस्थाको अनगुमन,मूलयाङं्कन,सपुररवेक्षण तथा पषृ्ठपोषण काययलबधी,२०७९ 
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स्वास््य संस्थाको अनगुमन,मूलयाङं्कन,सपुररवेक्षण तथा पषृ्ठपोषण काययलबधी,२०७९ 

प्रमाजणकरण लमलतिः-२०७९/११/१४ 

प्रस्ताबनािः- 

स्वास््य क्षेत्रको नीलत, योिनातथा काययक्रमहरुको प्रभावकारी कायायन्वयनमा स्वास््य संस्थाको 
अनगुमन,मूलयांङ्कन,सपुररवेक्षण तथा पषृ्ठपोषणकोमहत्वपणुय भलुमका रहन्छ,स्वास््य क्षते्रमा गररएको िगानीको 
प्रलतफि मापन गने र सेवाग्राहीको स्वास््य अवस्थामा त्यसिे पारेको सकारात्मक असर तथा प्रभाव आकँिन 
गरी उत्तरदावयत्व र िवाफदेवहता प्रवयद्धन गनय यसको थप महत्व रहन्छ । मिुकु एकात्मक शासन 
प्रणािीबाट संघीयशासन प्रणािीमा प्रवेश गरेको सन्दभयमा सवयसाधारण नागररकसगँ प्रत्यक्ष सरोकार राख्न े
आधारभतू स्वास््य र सरसफाई सम्बजन्ध वक्रयाकिापहरू स्थानीय तहिे अझ नजिकबाट कायायन्वयन गनुयपने 
भएकोिे लतनीहरूको सफि कायायन्वयनको िालग स्थानीय तहको अनगुमन,मूलयांङ्कन,सपुररवेक्षण तथा पषृ्ठपोषण 
प्रणािीिाई सदुृढ एवम ्सक्षम बनाउन आवश्यक छ, यसिे अनगुमन,मूलयांङ्कन,सपुररवेक्षण तथा पषृ्ठपोषणका 
अवधारणा,अपनाउनपुने ववलध तथा प्रवक्रया,सूचक तथा सूचनाका स्रोतहरू,संस्थागत व्यवस्था र प्रलतवेदन प्रणािी 
एवम ्सूचनाको प्रयोग सम्बजन्ध ववषयिाई समेटेको छ  

यस काययलबधीिे स्थालनय तहमा अनगुमन,मूलयांङ्कन,सपुररवेक्षण तथा पषृ्ठपोषणिाई व्यवजस्थत, सरि, 

नलतिामूिक, ववश्वसनीय र प्रभावकारी बनाई स्थानीय तहमा लनणयय प्रवक्रयािाई त्यपरक (Evidencebased) 
बनाउनकुा साथै पारदजशयता र िवाफदेवहता अलभवृवद्ध गरी सशुासन प्रवयद्धन गनय सहयोग गने मूि उदे्वश्य 
लिएको छ,गेरूवा गाउँ काययपािीकाको कायायिय बर्दयया  बाट हनु े स्वास््य सम्बन्धी सम्पूणय 
अनगुमन,मूलयांङ्कन,सपुररवेक्षण तथा पषृ्ठपोषणसम्बजन्ध काययहरू यस लनदेजशकामा आधाररत भएर गररनेछ । 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भिः- 

(क) यो काययलबधीको नामिः- स्वास््य संस्थाको अनगुमन,मूलयांङ्कन,सपुररवेक्षण तथा पषृ्ठपोषण काययलबधी,२०७९ 
रहेको छ । 

(ख) यो काययलबलध स्थालनय रािपत्रमा प्रकाशन भएको लमलत देखी िाग ुहनुछे । 

२.पररभाषािः-  

लबषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययलबधीमा, 
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(क) काययलबलध भन्नािे स्वास््य संस्थाको अनगुमन,मूलयांङ्कन,सपुररवेक्षण तथा पषृ्ठपोषण 
काययलबधी,२०७९सम्झन ुपदयछ ।                                                                                                

(ख) स्वास््य संस्था भन्नािे नेपाि सरकार,प्रदेश सरकार,तथा स्थानीय तहको अनदुान र िगानीमा संन्चािन 
भएका आधारभतू अस्पताि,स्वास््य चौकी,आधारभतू स्वास््य सेवा केन्र,आयवेुद औषधािय सजम्झन ुपदयछ। 

(ग) गाउँपालिका भन्नािे गेरूवा गाउँपालिका बर्दयया सजम्झन ुपदयछ । 

(घ) गाउँ काययपालिकाको कायायिय भन्नािे गेरूवा गाउँ काययपालिकाको कायायिय बर्दययािार्य सजम्झन ुपदयछ  

(ङ) अनगुमन भन्नािे स्वास््य संस्था तथा स्वास््य सेवा सम्बन्धी सहयोग हनुे कामकािागीगेरूवा गाउँपालिका 
अन्तरगतका स्वास््य संस्थामा िानेसजम्झन ुपदयछ ।                                                                                      

(च) मूलयांङ्कन भन्नािे स्वास््यकलमय अथवा कमयचारीहरूिे स्वास््य सम्बन्धी गरेका काययको तौिार्य सजम्झन ु
पदयछ। 

(छ) सपुररवेक्षण भन्नािे र्िक तररकािे लनधायररत काम भए नभएको जस्थलतका बारेमा गेरूवा गाउँपालिका बाट 
गररने रेखदेख सजम्झन ुपदयछ ।  
(ि) पषृ्ठपोषण भन्नािे स्वास््य संस्था तथा स्वास््य सेवामा सहयोग,मद्दत,सहायता प¥ुयाउने कामिार्य सजम्झन ु
पदयछ । 

३.अनगुमन,मूलयाङं्कन,सपुररवेक्षण तथा पषृ्ठपोषणकािालग सलमलतको व्यवस्था तथा काम,कतयव्य र  अलधकारिः- 
 

(क) गेरूवा गाउँ काययपालिकाको कायायिय बर्दययाका प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत संयोिक रहने गरी स्वास््य 
सम्बन्धी अनगुमन,मूलयांङ्कन,सपुररवेक्षण तथा पषृ्ठपोषण सलमलतमा देहाय अनसुारका पदालधकारीहरु रहनेछन ्। 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत संयोिक 

िेखा शाखा प्रमखु सदस्य 

स्वास््य शाखा प्रमखु सदस्य 

स्टोर शाखा प्रमखु सदस्य 

स्वास््य शाखामा काययरत स्वास््यकलमय कमयचारी सदस्य सजचव   
(ख) अनगुमन,मूलयाङं्कन,सपुररवेक्षण तथा पषृ्ठपोषण सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार:- 
स्वास््य सम्बन्धीअनगुमन,मूलयांङ्कन,सपुररवेक्षण तथा पषृ्ठपोषण सलमलतको काम,कतयव्य र अलधकार देहाय 
बमोजिम हनुेछ:-                                                                                                                   

(१)स्वास््य काययक्रमको अनगुमन,मूलयांङ्कन,सपुररवेक्षण तथा पषृ्ठपोषण कायय गने/गराउने । 

(२) स्वास््य क्षते्रको काययक्रम सञ्चािन तथाकायायन्वयनकोअनगुमन,मूलयांङ्कन,सपुररवेक्षण तथा पषृ्ठपोषण 
सम्बन्धी सूचाङ्क फारमहरू लनमायण गरी िागू गने । 
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(३) स्वास््य सम्बन्धी  काययक्रमहरुको लनयलमत अनगुमन,मूलयांङ्कन,सपुररवेक्षण तथा पषृ्ठपोषणसवहत देखापरेका 
समाधान गनय पहि चालने । 

(४) अनगुमन,मूलयांङ्कन,सपुररवेक्षण तथा पषृ्ठपोषण सम्बजन्ध काययिाई व्यवजस्थत र लछटो छररतो बनाउन, 
स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणािीको ववकास र लबस्तार गनय, ववद्यतुीय माध्यमबाट आधारभतू वववरण तथा 
प्रगलत प्रलतवेदनको व्यवस्था लमिाउने । 

(५)स्वास््य क्षेत्रको अनगुमन,मूलयांङ्कन,सपुररवेक्षण तथा पषृ्ठपोषण सम्बजन्ध अन्य समसामवयक गलतववलधहरु 
गने,गराउने। 

४.अनगुमन,मूलयाङं्कन,सपुररवेक्षण तथा पषृ्ठपोषणका मखु्य ववलधहरुिः- 
स्वास््य के्षत्रको योिना, नीलत तथा काययक्रमहरुको कायायन्वयन के-कसरी भर्रहेको छ र अपेजक्षत नलतिा के-
कलत हाँलसि भैरहेको छ भलन िेखािोखा गनयको िालग गेरूवा गाउँ काययपालिकाको कायायिय बर्दययािे लबलभन्न 
ववलधहरुबाट लनरन्तर रुपमा सूचनाको संकिन र लबश्लषेण गनेछ, उक्त काययको िालग गाउँपािीका िे देहाय 
बमोजिमको अनगुमन,मूलयांङ्कन,सपुररवेक्षण तथा पषृ्ठपोषणका ववलधहरु अविम्बन गनेछ:- 
(क) स्वास््य संस्थाको स्थिगत भ्रमण ।                                                                            
(ख) गाउँपािीका स्तररय स्वास््य सम्बन्धी सलमक्षा गोष्ठी  ।                                                      
(ग) स्वास््य संस्था र गाउँपािीका स्तररय बैिक ।                                                                
(घ) स्वास््य संस्था र गाउँपािीका को लनयलमत त्याङ्कगणुस्तर िेखािोखा (RDQA) ।                                             
(ङ) स्वास््य सूचना प्रणािी ।                                                                              
(च) स्वास््य सवेक्षण तथा अनसुन्धान  ।                                                              
५.अनगुमन,मूलयाङं्कन,सपुररवेक्षण तथा पषृ्ठपोषणकािागी स्वास््य संस्थाहरुको छनौट तथा 
प्राथालमकीकरणका आधारहरुिः- 
(क) गित प्रलतवेदनहरू पिाउने,गित बझुाई भएका वा सवह त्यांङ्क नपिाउने स्वास््य संस्था।                                
(ख) मालसक, चौमालसक, अधयबावषयक तथा बावषयक सलमक्षा बैिकहरुमा लनयलमत उपजस्थत नहनुे, लनयलमत समयमा 
प्रलतवेदन पेश नगने स्वास््य संस्था।                                                                         
(ग) दगुयममा रहेका स्वास््य संस्थाहरू।                                                                      
(घ) अलभिेख,प्रलतबेदन,जिन्सी ब्यबस्थापन दरुूस्त राख्न नसक्ने स्वास््य संस्था।                                           
(ङ) स्वास््यका लबलभन्न काययक्रमिार्य समयलसमा लभत्र सम्पन्न गनय नसक्ने स्वास््य संस्था।                               
(च) सझुाब,सलिाह सवहत लनगरानी गरी स्वास््य काययक्रम संन्चािन गनुयपने स्वास््य संस्था।                              
(छ) मालथलिो तह र लनकाय बाट अनगुमन,मूलयांङ्कन,सपुररवेक्षण तथा पषृ्ठपोषणकािागी तोवकएको स्वास््य 
काययक्रम संन्चािन गने स्वास््य संस्था । 

६.अनगुमन,मूलयाङं्कन,सपुररवेक्षण तथा पषृ्ठपोषण फारमिः-                                                        
(क)अनगुमन,मूलयांङ्कन,सपुररवेक्षण तथा पषृ्ठपोषण फारम यस काययलबधीको अनसूुची-१मा उलिेख भए अनसुार 
हनुेछ । 



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

 
 

(ख) स्वास््य संस्थाको स्थिगत भ्रमण तथा सवेक्षणमा िानेअनगुमनकताय, सपुररवेक्षकिे अलनबायय रूपमा यस 
काययलबधीमा भएको अनसूुची-१ बमोजिमस्वास््य संस्थाको अनगुमन,मूलयांङ्कन,सपुररवेक्षण तथा पषृ्ठपोषण फारम 
भरी गेरूवा गाउँ काययपालिकाको कायायियमा पेश गनुयपनेछ । 

६.अनगुमन,मूलयाङं्कन,सपुररवेक्षण तथा पषृ्ठपोषणकािागी स्वास््य संस्थामा िान े अनगुमनकताय, 
सपुररवेक्षकको भत्ता सम्बन्धी ब्यबस्था  

(क) स्वास््य संस्थाको स्थिगत भ्रमण तथा सवेक्षणमा िाने अनगुमनकताय, सपुररवेक्षकको भत्ता प्रलतर्दन 
रू.१०००।-(एक हिार) हनुेछ र उक्त रकममा पाररश्रलमक कर िाग्नेछ । 

(ख) गोष्ठी,बैिक तथा अन्य स्वास््य सम्बन्धी काययक्रममा स्वास््य संस्थामा िानेअनगुमनकताय,सपुररवेक्षकको 
भत्ता आलथयक ऐन,लनयम,काययलबधीमा उलिेख भए अनसुार हनुेछ । 

७.अनगुमन,मूलयाङं्कन,सपुररवेक्षण तथा पषृ्ठपोषण सम्बन्धी अन्य ब्यबस्थािः-नेपाि सरकार,प्रदेश सरकार 
बाट अनगुमन,मूलयांङ्कन,सपुररवेक्षण तथा पषृ्ठपोषणकािागी बिेट र काययलबधी सवहत तोवकएको स्वास््य 
काययक्रममा सोही अनसुार हनुेछ । 

८. गेरूवा गाउँपालिकािे आवश्यक ब्यबस्था गनेिः-यस काययलबलधको कायायन्वयन गदाय कुनै बाधा,अड्काउ 
परेमा गेरूवा गाउँपालिकािे त्यस्तो बाधा,अड्काउ फुकाउन आबश्यक ब्यबस्था गनेछ । 

९.लबलबधिः- यस काययलबधीमा उलिेख नभएका बदुाहरू प्रचलित ऐन,लनयमाविीमा उलिेख भए अनसुार हनुेछ। 
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अनसूुजच-१                                                                                        

स्वास््य संस्थाको अनगुमन,मूलयाङं्कन,सपुररवेक्षण तथा पषृ्ठपोषण फारम 

 

अनगुमन गरेको लमलतिः- 
स्वास््य संस्थाको नामिः-   

गाउँपािीका  तथा वडा नम्बरिः- 
स्वास््य संस्थािे सेवा पयुायउन ुपने कुि िनसंख्यािः- 
स्वास््य संस्था प्रमखुको नाम र पदिः- 
मोबाईि नम्बरिः- 

क्र .सं.  सूचक पषु्ट्यार्यका आधारहरू 

छ/ छैन/ के 
कलतछ उलिेख 

गने 

सझुाब,सलिाह,सहयोग 

व्यवस्थापकीय काययहरू    
१ मापदण्ड अनसुार स्वास््य संस्थाको भवन अविोकन   
२ स्वास््य संस्थाको आफ्नै िग्गा िग्गाधनी िािपिुाय हेने   
३ स्वास््य संस्थाको िग्गाको के्षत्रफि िग्गाधनी िािपिुाय हेने   
४ लनदेजशका अनसुार स्वास््य संस्था संन्चािन तथा ब्यबस्थापन सलमलत गिन वैिक पजुस्तका हेने   
५ स्वास््य संस्था संचािन तथा व्यवस्थपन सलमलतको   मालसक वैिक वस्न ेगरेको वैिक पजुस्तका हेने   
६ नागररक वडापत्र देजखने स्थानमा अविोकन   
७ उिरुी पेवटका र उिरुी अलभिेख अविोकन   
८ सामाजिक पररक्षण भएको मार्न्यूट पजुस्तका हेने   
९ न्यूनतम सेवा मापदण्ड मलुयांकन भएको )पटक(  काययक्रम पजुस्तका हेने   

१० स्वास््य संस्था स्तररय लबपद ब्यवस्थापन सलमलत गिन वैिक पजुस्तका हेने   
११ सेवा सम्बजन्ध पथ प्रदशयक संकेतहरू अविोकन   
१२ कमयचारीिे पोषाक तथा पररचयपत्रको प्रयोग अविोकन   
१३ स्वास््य संस्था स्तररय मवहिा स्वास््य स्वयंसेलबकाको लनयलमत बैिक बस्ने गरेको  वैिक पजुस्तका हेने   

१४ सेवाग्राही बस्न ेब्यवस्था सवहतको प्रलतक्षािय कक्ष अविोकन   
१५ स्तन पान कक्ष अविोकन   
१६ लनदेजशका तथा स्तरीय उपचार पद्दलतको उपिब्धता तथा प्रयोग अविोकन   

१७ 
लनयलमत मालसक प्रलतबेदन DHIS-2  प्रलतबेदन हेने   

ELMIS प्रलतबेदन हेने   
१८ सवै कमयचारीहरु उपजस्थत भएको अविोकन, हाजिरी रजिष्टर   

१९ कमयचारी सम्बन्धी लबबरण 

जस्वकृत दरबन्दी जस्वकृत दरबन्दी तालिका   
पदपलुतय जस्वकृत दरबन्दी तालिका   
करार जस्वकृत दरबन्दी तालिका   
ररक्त जस्वकृत दरबन्दी तालिका   

२० औषलध, उपकरण तथा सामाग्री भण्डारणको अवस्था जिजन्स रजिष्टर र स्टोर 
कोिा अविोकन 

  

२१ स्वास््य जशक्षा सम्वन्धी पोस्टर, जफ्िप चाटय सवैिे देख्न ेस्थानमा राखेको तथा प्रयोग  अविोकन, अलभिेख   
२२ वावषयक कायययोिना तयार गरी टाँसेको अविोकन   
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क्र .सं.  सूचक पषु्ट्यार्यका आधारहरू 

छ/ छैन/ के 
कलतछ उलिेख 

गने 

सझुाब,सलिाह,सहयोग 

२३ लनमयिीकरण सेवा अविोकन   
२४ िगुाधनु ेब्यबस्था अविोकन   
२५ आवश्यकता अनसुार पानीको ब्यबस्था अविोकन   
२६ सदु्ध वपउने पालनको ब्यबस्था अविोकन   
२७ Placenta  pit अविोकन   
२८ िेष्ट नागररक एवं अपांगमैत्री र िैलगक संबेदनशीिताको ब्यवस्थापन अविोकन   
२९ वातावरणीय सरसफार्य अविोकन   
३० सेवाग्राही तथा सेवा प्रदायकको िालग सलुबधायकु्त पयायप्त शौचािय अविोकन   
३१ सेवाग्राही तथा सेवा प्रदायकको िालग हाँत धनु ेस्थान साबनु -पानी सवहतको ब्यबस्था  अविोकन   
३२ सेवा प्रदायकहरूको िालग ब्यजक्तगत सरुक्षा सामाग्रीहरूको उपिब्धता तथा उपयोलगता अविोकन   
३३ औिार उपकरणहरू चाि ुअवस्थामा अविोकन   
३४ गभयिाँच तथा िाँच गने  छुटै्ट कोिाको व्यवस्था अविोकन   
३५ सम्पणुय अलभिेख रजिष्टर तथा मोलनटररङ्ग लसट अद्यावलधक गररएको अविोकन   
३६ गणुस्तर सधुार गलतववलधको अवस्था वैिक पजुस्तका   
३७ लनदेजशका, मापदण्ड तथा सेवा प्रोटोकिको उपिब्धता अविोकन   
३८ सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीका िालग पानी सवहतको सौचाियको  व्यवस्था भएको अविोकन गने   
३९ स्वास््यका सचुकहरूको प्रगलत सम्बजन्ध चाटय बनार्य देजखने िाउँमा टास्न ेगरेको अविोकन गने   
४० स्वास््य संस्थावाट लनस्केको फोहर मैिा व्यवस्थीत रुपमा ववसियन गने गरेको अविोकन गने   
४१ स्वास््य संग सम्बजन्धत गैह्रसरकारी, लनजि संस्था संगको समन्वय छिफि, मार्न्यूट   
४२ लनशलुक लबतरण हनु ेऔषधीको सूची टासँ अविोकन गने   
४३ स्वास््य ब्यबस्थापन सलमलत,कमयचारी,म. स्वा. स्व. से. हरूको नामाविी टाँस अविोकन गने   
४४ भ्याजक्सन राख्न रेवििेरेटको ब्यबस्था तथा तापक्रमको अलभिेख अविोकन गने   
४५ औषलध तथा सामग्री भण्डारण ब्यबस्थापन अविोकन, अलभिेख   
४६ जिन्सी अलभिेख अद्यावलधक गररएको जिन्सीखाता,माँगफारम,दाजखिा   
४७ सूजचकृत औषलधको पयायप्तता स्टोर अविोकन, जिन्सी खाता    
४८ औषधीमा FEFO प्रणालीअपनार्इएको स्टोर अविोकन, जिन्सी खाता   
४९ अत्यालधक औषधी मौज्दात स्टोर अविोकन, जिन्सी खाता   
५० न्यून औषधी मौज्दात स्टोर अविोकन, जिन्सी खाता   
५१ शनु्य मौज्दात भएको औषधी स्टोर अविोकन, जिन्सी खाता   
५२ सफ्टवयेरको प्रयोग अविोकन   

५३ स्वास््य संस्थाको गत आलथयक बषयको अन्तमा मौज्दात रकम रू. आलथयक शे्रस्ता हेने   
५४ स्वास््य संस्थािार्य यस आलथयक बषयको यस मवहना सम्म अनदुान  प्राप्त रकम रू. आलथयक शे्रस्ता हेने   
५५ लनशलुक सेवा बाहेक स्वास््य संस्थाको यस आ.ब.मा शलुक िाग्ने अन्य सेवा बाट आम्दानी रू. आलथयक शे्रस्ता हेने   
५६ स्वास््य संस्थाको यस आलथयक बषयको यस मवहना सम्म िम्मा खचय रकम रू. आलथयक शे्रस्ता हेने   
५७ स्वास््य संस्थाको यस आलथयक बषयको यस मवहना सम्म िम्मा मौज्दात रकम रू. आलथयक शे्रस्ता हेने   
५८ अजघलिा वा लबगत ५ आलथयक बषय सम्मको आलथयक िेखा पररक्षणको अवस्था आलथयक िेखा पररक्षण प्रलतबेदन   
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क्र .सं.  सूचक पषु्ट्यार्यका आधारहरू 

छ/ छैन/ के 
कलतछ उलिेख 

गने 

सझुाब,सलिाह,सहयोग 

स्वास््य सेवा सम्बन्धी लबबरण 

१ खोप तालिका अनसुार सेवा सन्चािन खोप रजिष्टर   

२ खोप कभरेिको अवस्था खोप रजिष्टर,प्रलतबेदन,मोलनटररङ लसट   

३ ििववयोिनको जस्थलत र सोको ब्यवस्थापन आर्य.एम.एन.लस.आर्य.रजिष्टर   

४ आर्य.एम.एन.लस.आर्य.अनसुार केश वलगयकरण तथा व्यवस्थापन आर्य.एम.एन.लस.आर्य.रजिष्टर   

५ दरु्य वषय मलुनका बािबालिकाहरुको बृवद्ध अनगुमन गरे नगरेको पोषण रजिष्टर हेने   

६ सबै ५ प्रकारका पररवार लनयोिन सेवाको उपिब्धता प.लन. तथा जिजन्स रजिष्टर    

७ गभयवती सेवाको लनयलमत उपिब्धता र औषलध ववतरण सरुजक्षत माततृ्व रजिष्टर,    

८ सरुजक्षत प्रसूलत सेवाको उपिब्धता र गोपलनयता प्रसलुत सेवा रजिष्टर,अविोकन   

९ सतु्केरी िाँच सेवा सरुजक्षत माततृ्व रजिष्टर,    

१० आकजस्मक तथा िवटितायकु्त प्रसूलत सेवाकािालग प्रषेण ब्यवस्था प्रसलुत सेवा रजिष्टर हेने   

११ गभयवती उत्प्ररेणा तथा प्रसतुी यातायात खचयको ब्यबस्था प्रसलुत सेवा रजिष्टर,भरपार्य   

१२ सतु्केरी स्याहार काययक्रम अन्तरगत पोषण खचयको ब्यबस्था प्रसलुत सेवा रजिष्टर,भरपार्य   

१३ बलथयङ सेन्टरमा आवश्यक औषधी,औिार,उपकरण,सामग्रीको ब्यबस्था अविोकन   

१४ औिोको रक्त नमूना संकिन, पररक्षण तथा उपचार प्रयोगशािा तथा उपचार रजिष्टर   

१५ क्षयरोगका ववरामीहरुको पवहचान तथा उपचारको अवस्था क्षयरोग उपचार रजिष्टर   

१६ कुष्ठरोगीकाा ववरामीहरुको पवहचान तथा उपचारको अवस्था कुष्ठरोग उपचार रजिष्टर   

१७ नसने रोगहरू तथा मानलसक स्वास््य सेवा अलभिेख रजिष्टर,प्रलतबेदन   

१८ ओ.वप.डी.सेवा अलभिेख रजिष्टर,प्रलतबेदन   

१९ डेलसङ सेवा  अलभिेख रजिष्टर,प्रलतबेदन   

२० लडस्पेन्सरी सेवा अलभिेख रजिष्टर,प्रलतबेदन   

२१ IMAM सेवा अलभिेख रजिष्टर,प्रलतबेदन   

२२ प्रयोगशािा सेवा अलभिेख रजिष्टर,प्रलतबेदन   

२३ स्वास््य जशक्षा कनयर अविोकन   

२४ ओ.आर.टी.कनयर अविोकन   

२५ गाउँघर जक्िलनक संन्चािन अलभिेख रजिष्टर,प्रलतबेदन   

२६ प्रषेण सेवा अलभिेख रजिष्टर,प्रलतबेदन   

 
स्वास््य संस्थािे आफ्नै पहिमा गरेका सिृनात्मक काययहरु  

स्वास््य संस्थाबाट आएको ववशेष सझुावहरू  

अनगुमन ,मूलयांङ्कन,सपुररवेक्षण तथा पषृ्ठपोषण कािागी स्वास््य संस्थामा गएका कमचायरीहरूको परामशय,सझुाब,सलिाह  
 

अनगुमन ,मूलयांङ्कन,सपुररवके्षण तथा पषृ्ठपोषण कािागी स्वास््य संस्थामा गएका कमचायरीहरूकोिः- 
लस.नं. नामथर पद िेगाना दस्तखत 

     

     

     

     

     

आज्ञािे 

बस बहादरु राना 
प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

 


