ऄमरगढी नगरपालिका
स्वास््य शाखा डडेल्धरु ा
ऄमरगढी नगरपालिकाका सम्पणू ण स्वास््य संस्था प्रमख
ु लबद्यािय नशण र ऄन्य सहभागीहरुको ईपलस्थलतमा भएको छिफिको प्रलतवेदनः २०७८।०५।०७ -१०सम्म
Group 1 स्वास््मकभी व्मफस्थाऩन य औषधध व्मफस्थाऩन कसयी फैऻाननक य ऩायदर्शी गनन सककन्छ ?
क्रस.

1

2

3

सभस्माहरु

सभाधानका उऩाम

दरबन्दी ऄनसु ार स्वास््य
सस्ं थामा कमणचारी
व्यबस्थापन नभएको र
कमणचारी ऄपगु
कमणचारी िाइ अलथणक
प्रोत्साहन तथा लमल ंग /
लफल्ड पोशाक पेस्कीमा
कलम

 स्वास््यचौकी को दरबन्दी तोके ऄनसु ार पदपलू तण हुनु पने ।
 अधारभतू स्वास््यके न्रको करार लवज्ञापन खोलि पदपलू तण गने ।
 public base मा काम गने ।

औषलध अपलू तण संक
अईन सक्छ गत राम्रो
भएकािे लनरन्तर हुनु पने

 बजे लवलनयोजन हुनु पछण LMIS रे पोल िंग र pull system र morbidity caseका
अधारमा supply हुनु पने
 ढुवानी भाडा हुनु पने
 प्याक व्यबस्थापन राम्रो हुनु पने









नगरपालिकािाइ प्रालवलधक प्रोत्साहन भत्ताको माग
लवद्यािय नसणिाइ पोशाक पने लफल्ड भत्ता ईपित्तध हुनु / आन्धन /चाडपबण खचण /
आन्चाजण सपु रलभजन भत्ता व्यबस्था
लमल ंग भत्ता लददा ् याक्सी भाडा कलम्तमा ५०० प्रलत लदन भत्ता लनणणय गनणु पने +
करारका कमणचारीिाइ स्के ि ऄनसु ार तिब हुनु पने
फोनआन्धन अलदमा अलथणक/ व्यबस्थापन
FCHV मालसक लमल ंगमा भत्ताकोखाजाको व्यबस्था/

फजेट

अवश्यकता ऄनसु ार

 २५ िाख देलख ३५ िाख सम्म
 कायणक्रम सबैमा बजे छु ् याआनपु ने

Group 2

कपल्डभा काभ गने ऺेत्र ऩहहचान य त्मसको सभधु चत प्रमोग य सनु नश्चचतता घोषणा कसयी गनन सककन्छ ?

क्रस.

शर्शषनक

1

अमा समहु

2

गाईँ घर लक्िलनक

3

खोप लक्िलनक

4

PNC जांच

5

बृलि ऄनगु मन

सभस्माहरु

सभाधानका उऩाम

फजेट

 बैठकमा सबै अमा समहु का सदस्यहरु ईपलस्थत
हुन नसक्नु ।
 कमणचारीको ईपलस्थलत हुन नसक्नु ।
 भवन र स्थानको ऄभाव
 समाग्रीको ऄभाव
 जनशलि ऄभाव

 बैठकमा ईपलस्थत अमा समहु का सदस्य हरु िाइ सरसफाइ ६ िाख
सामग्री र खाजाको त्तयबस्था






 जनशलि व्यबस्थापन

सरसफाइ प्रबधणन कायणक्रममा समस्या
खोप के न्र मा समयमा अमाहरु नअआलदनु |
स्वास््यकमीको प्रोत्साहन भत्तामा कलम
सत्ु के री अमा हरुिाइ सरसफाइ सामाग्रीको
कलम

 िक्ष्य ऄनसु ार अमा हरुिे बच्चा नल्याईनु
 गणु स्तरीय बृलि ऄनगु मन मा समस्या
 सामग्री हरुको ऄभाव

 ऄ पा.न., स्वास््य शाखा र वडा सगं बजे माग
 सामग्री हरुको ईपित्तधता
 जनशलि थप

 स्वास््यकमीिाइ प्रोत्साहन भत्तामा बृलि हुनु पने
 सत्ु के री अमा हरुिाइ सरसफाइ सामग्री लवतरण जस्तै
साबनु ,tooth paste ,Nail cutter
 तौि लिए वाफत ऄण्डा संख्यामा बृलि
 सरसफाइ समाग्री लवतरण
 SAM ,MAM बच्चा हरुको िालग पोषण प्याके जको
व्यबस्था
 PAN SCALE को व्यबस्था
 बच्चा तौि लिने झोिाको व्यबस्था
 स्वास््यकमीिाइ लफल्ड भत्ता बृलि

अवश्यकता
ऄनसु ार
) प्रालबलधक(

Group 3
क्र स

खोऩ तथा स्वास््म संस्थाका सेवाहरु प्रबावकायी फनाउन के कस्ता उऩामहरु अऩनाउन सककन्छ ?
सेवा

सभस्माहरु

सभाधानका उऩाम

1

खोप सेवा






2

पोषण र सरु लित मातृत्व

 सामाग्रीहरुको प्रयाप्तता : जस्तै(MUAC /
एन्रोपोमेट्रीक सामान
 दि जनशलि






GM center तोक्ने र z-Scoring campaign गने
intensive एक carat ऄण्डा लदने
बच्चा हरुको list digitalized गने
counseling गने

3

पररवार लनयोजन

 Privacy maintain
 अवश्यक सामग्रीको प्रयाप्तता जस्तै autoclave
ड्रम, light screen
other instrument

4

सरु लित मातृत्व सेवा












लनयलमत अपलू तण
५ पररवार लनयोजन साधन लनयलमत सेवा
defaulter िाइ tracing गने
private sector को data िाइ समावेश गने
satellite camp
counseling बढाईने
दिता प्राप्त स्वास््यकमी
medic मोबाआि program continue
प्रो ोकि ऄनसु ार intensive लदने
ANC िाइ digitalized गने

cold chain maintain
सरु लित सआु नीलत
IP Maintain
MDVP ( सरु लित Vial का १३ लनयम परु ा गने )

 IPR maintain
 Privacy maintain
 सरु लित सामग्रीको प्रयोग

 head count गने र line listing गने
 FCHV पररचािन र अमा समहु सलक्रय बनाईने
 खोप के न्र समायोजन र लनयलमत सेवा लदने

फजेट

