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परिच्छेद एक: परिचय 

पषृ्ठभमूम 

स्वास््य क्षेत्रकोनीति योजनािथा काययक्रमहरुको प्रभावकारी 
कायायन्वयनमा अनगुमन, मूल्याङ्कन र सपुररवेक्षणको महत्वपणुय भतुमका 
रहन्छ । स्वास््य क्षेत्रमा गररएको लगानीको प्रतिफल मापन गने र 
सेवाग्राहीको स्वास््य अवस्थामा त्यसले पारेको असर िथा प्रभाव 
आकँलन गरी उत्तरदाययत्व र जवाफदेयहिाप्रवयद्धन गनय यसको थप 
महत्व रहन्छ । मलुकु एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीयशासन 
प्रणालीमा प्रवेश गरेको सन्दभयमा सवयसाधारण नागररकसँग प्रत्यक्ष 
सरोकार राख्न े आधारभिू स्वास््य र सरसफाई सम्बन्न्ध 
यक्रयाकलापहरू स्थानीय सरकारले अझ नन्जकबाट कायायन्वयन 
गनुयपने भएकोले तिनीहरूको सफल कायायन्वयनको लातग स्थानीय 
िहको अनगुमन िथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सदुृढ एवम ्सक्षम बनाउन 
आवश्यक छ । िसथय,गाउँ/नगरपातलका िहमा अनगुमन,मूल्याङ्कन र 
सपुररवेक्षण काययलाई संस्थागि गने क्रममा स्वास््य कनको धारा 
11,12 ले ददएको अतधकार प्रयोग गरर यो तनदेन्शका कायायन्वयनमा 
ल्याइएको छ ।  

यसले अनगुमन िथा मूल्याङ्कनका अवधारणा, अपनाउनपुने यवतध िथा 
प्रयक्रया, सूचक िथा सूचनाका स्रोिहरू, संस्थागि व्यवस्था र 
प्रतिवेदन प्रणाली एवम ्सूचनाको प्रयोग सम्बन्न्धयवययलाई समेटेको छ 
। तनदेन्शका तनमायणलाई सहभातगिामूलक बनाउन सो को तनमायण 
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प्रयक्रयामा वडा कायायलय, गाउँपातलका अन्िगयिका तबययगि शाखा, 
स्वास््य संस्था िथा यवकासका साझेदारहरू समेिको सझुाव साथै 
सहयोग तलइएको छ । 

स्थानीय तहको परिचयः 

१.१ ef}uf]lns kl/ro 

भौगोलिक अवस्था 

;d'Gb| ;txb]lv *@) ld6/ b]lv @*%) ld6/;Ddsf] prfO{df 

/x]sf] d'l;sf]6 gu/kflnsf ?s'dlhNnfsf] ;b/d'sfd ;d]t xf] . 

lj=;= @)&) df ;fljssf] ;fFvuf=lj=;= / d'l;sf]6 uf=lj=;=nfO{ 

ldnfO{ d'l;sf]6 gu/kflnsfsf] ?kdf 3f]if0ff ul/Psf] lyof] eg] 

lj=;= @)&$ ;fnsf] /fhkqaf6 ;fljssf] d'l;sf]6 gu/kflnsf -

;fFv / d'l;sf]6 uf=lj=;= ;lxtsf]_, l5jfu+ uf=lj=;=, enfSrf 

uf=lj=;=, rf}vfafu+ uf=lj=;= / :ofnfkfvf uf=lj=;=sf @ j6f 

j8fx? -j8f g+= # / $_ ;lxtd'l;sf]6 gu/kflnsfsf] If]q lgwf{/0f 

ul/Psf] 5 . xfnsf] d'l;sf]6 gu/kflnsfsf] s'n If]qkmn !#,%$& 

x]S6/ /x]sf] 5 . e' pkof]lutfsf] lx;fan] d'l;sf]6 gu/kflnsfsf] 

;a}eGbf jl9 If]q -%&k|ltzt_ jghËnn] 9fs]sf] 5 . s[lif If]qn] 

o; gu/kflnsfsf] sl/a #^ k|ltzt e' efucf]u6]sf] 5 . sl/a @ 

k|ltzt e' efu emfl8 tyf a'6\ofgx?n] 9fs]sf] 5 eg] sl/a ! 

k|tlzt e' efukfgLn] 9fs]sf] 5 . cGo s]lx efu gfËfkfvf tyf 

3fF;] If]qx?n] 9fs]sf] 5 . 

१.२ xfjfkfgL  tyf cjl:ytL 

ef}uf]lns xfjfkfgL -ljz]ifu/L ;d'Gb| ;txb]lvsf] prfO{ _sf] 

lx;fan] d'l;sf]6 gu/kflnsfsf] hDdf If]qkmnnfO{ $ efudf 
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ljefhg u/L x]lG5 . ;a}eGbf tNnf] e' efu ;d'Gb| ;tx b]lv *@) ld6/ 

b]vL !@)) ld6/ ;Ddsf] efu 5 . of] e' efuleq j8f g+= ! sf] l5+u b]vL 

j8f g+= @, # sf] dfl5ld, j8f g+= !# / !$ sf] ;fgrf}/, l5jfu+ lhpnf 

nufotsf ;fgL e]/L gbLsf] lsgf/sf If]qx? kb{5g . o;sf ;fy} 

d'vn'vf]nfsf] If]qaf6 If]q x? kb{5g ;f]nfaf+u  x'b} em'nv]t If]q;Ddklg of] 

prfO{ leq kb{5 . gu/kflnsfIf]qsf] ;a}eGbfsd prfO{ ePsf] If]q ePsf]n] 

ubf{ l;FrfO{sf] ;xh kx'Frsf] sf/0f of] If]q cToflwsdfqfdf v]lt ul/Psf] 

kfOG5 . ljz]if u/L gu/kflnsfsf] cGgsf] e08f/sf] ?kdf of] If]qnfO{ lng 

;lsG5 .  

;d'Gb| ;txb]vL !@)) ld6/  b]vL !*)) ld6/;Dd prfO{sf] e'efu 

v]ltkftL ;lxtsf j:tLx?n] 9fs]sf] 5 . gu/kflnsf If]qsf] d'Vo s]Gb| 

vn+ufahf/ nufot, ;]/LufFp, ;fFv j:tL, / enfSrf, xf]n, rf}vfaf+u 

nufotsf hg3gTjsf] lx;fan] dxTjk''0f{ j:tLx? o; If]qdf kb{5g . 

pTkfbgsf] lx;fan] ljleGg l;+lrt :yfgx?df wfgsf] pTkfbgx'g] ePtfkgL 

cfn' v]tLsf] nflu of] If]q cToGt} pTkfbg lzn /x]sf] 5 . cGo 

pTkfbgx?df ds}, tf]/L tyf kmnkm'nx? pTkfbg ug{ pko'Qm :yfg ;d]t 

/x]sf] 5 . ;Nnfsf] h+unx?sf] afSnf] pkl:ylt /x]sf] of] If]q k|fs[lts 

>f]tx?n] ;d]t wgL dflgPsf] 5 . d'Vo u/L jgIf]qn] 9fs]sf] ;d'Gb| 

;txb]vL !*)) ld6/ b]vL @$)) ld6/;Ddsf] of] If]q k|fs[lts >f]tx?n] 

el/k'0f{ /x]sf] 5. ;Nnf], /oh, nflnu'/fF; nufotsf k|hfltx?n] of] If]qnfO{ 

;'Gb/ agfPsf 5g .  
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ननदेमशका सम्बन्धी जानकािीः 

यस यनदेलशकािे स्थायनय तहमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनिाई 
व्यवस्स्थत, सरि, नयतजामूिक, ववश्वसनीय र प्रभावकारी िनाई 
स्थानीय तहमा यनणइय प्रक्रियािाई त्यपरक (evidence-based) 
िनाउनुका साथ ै  पारदलशइता र जवाफदेहहता अलभवदृ्गध गरी 
सुशासन प्रवइद्धन गनइ सहयोग गने मूि उद्वेश्य लिकको  छ   यो 
यनदेलशकािे यस नगरपालिकािे अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा 
सुपररवेक्षण गनइ यस अन्द्तगइतका स्वास््य संस्थाको भूलमका, 
अविम्वन गने ववगध, यसको व्यवस्थापन तथा कायाइन्द्वयनको 
िारेमा ववस्ततृ रूपमा प्रस्तुत गरेको छ   यस नगरपालिकािाट हुने 
सम्पूणइ अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षण सम्िस्न्द्ध कायइहरू 
यस यनदेलशकामा आधाररत भकर गररनेछ   

स्थानीय तह तथा स्वास््य ससं्थाको काययहरू 

संघीयताको सन्द्दभइमा नेपाि सरकार स्वास््य तथा जनसंख्या 
मन्द्राियिे यनमाइण गरेको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन यनदेलशका 
२०७५ िे नगरपालिकामा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कायइ गनइ 
यनदेशन गरे िमोस्जम यस नगरपालिकािे  अनुगमन मूल्याङ्कन 
तथा सुपररवेक्षणको िागग स्थानीय तह तथा स्वास््य संस्था 
स्तरमा देहाय िमोस्जमका कायइहरू गनेछ    

स्थानीय तह  स्वास््य संस्था स्ति 
शासककय कायय  
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स्थानीय तह  स्वास््य संस्था स्ति 
स्वास््य के्षरसँग सम्िस्न्द्धत सूचना 
उत्पादन, व्यवस्थापन 
र प्रयोगको िागग संघीयर प्रादेलशक 
मापदण्डसँग लमल्ने गरी 
आवश्यकता अनुसार सान्द्दलभइक 

स्थानीय नीयत, रणनीयत, ढाँचा, 
योजना, यनदेलशका, मापदण्डहरू 
ववकास र अद्यावगधक गने   

सम्िस्न्द्धत नीयत, रणानीयत, 
ढाँचा, योजना,यनदेलशका, 
मापदण्ड अनुसार स्वास््य 
क्षेरका सूचना उत्पादन, 
संकिन,व्यवस्थापन र प्रयोग 
भकको सुयनस्श्चत गने   

संघीय तथा प्रादेलशक कानूनको 
पािना र स्थानीय तहमा कानून 
यनमाइणका िागग आवश्यक ववधेयक 
तयार गने र ती कानूनहरू 
स्थानीय तहमा  पािना भकको 
सुयनस्श्चतता गने  

सम्िस्न्द्धत कानूनको पािना 
भकको सुयनस्श्चत गने   
 

प्रणाली तथा मापदण्ड  
आवश्यकता अनुसार स्थानीय 
तहका सूचकहरू र  यतनका िागग 
आवश्यक पने त्याङ्क सङ्किन, 
प्रशोधन, बिश्िेषण तथा प्रयोग 
ववगध पररभावषत गने   

पररभावषत सूचकहरूको 
त्याङ्क सङ्किन, प्रशोधन, 
बिश्िेषण तथाप्रयोग ववगधको 
कायाइन्द्वयन सुयनस्श्चतता गने 
  

स्वास््य सम्िन्द्धी सिै सूचना 
प्रणािीका िागग रास्ष्िय तथा 
प्रादेलशक मापदण्ड तथा 
यनदेलशकाहरूको अविम्िन गने⁄ 

स्वास््यसम्िन्द्धी सिैसूचना 
प्रणािीका िागगरास्ष्िय, 
प्रदेलशक मापदण्ड तथा 
यनदेलशकाहरूको अविम्िन 
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स्थानीय तह  स्वास््य संस्था स्ति 
गराउने   गने   
सूचनाको सहज पहँुच र आदान 
प्रदानको िागग अन्द्तरक्रियात्मक 
ढाँचा 
सुयनस्श्चत गने   

सूचनाको   सहज आदान 
प्रदानको िागग स्थायनय 
तहको अन्द्तरक्रियात्मक 
ढाँचाप्रयोगमा ल्याउने   

समन्वय  
स्थानीय  स्तरमा अनुगमन तथा 
मलू्याङ्कन सम्िन्द्धी 
क्रियाकिापहरूको  
समन्द्वय तथा नेततृ्व गन े  

स्वास््य संस्था स्तरिाट 
गररने अनुगमन 
तथामूल्याङ्कनसम्िन्द्धी 
क्रियाकिापहरू कायाइन्द्वयन 
भकको सुयनस्श्चत गने   

संघीय तथा प्रादेलशक तहसँग 

समन्द्वय गने   
अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका 
सिै क्रियाकिापहरूमा 
आवश्यकता अनुसार 

सम्िस्न्द्धत तहगत सरकारसँग 
समन्द्वय गने   

स्वास््यसंग सम्िस्न्द्धत त्याङ्क 
प्रास्ततको स्थानीय तह लभरका 
लशक्षा, महहिा िाििालिका तथा 
जेष्ठ नागररक शाखा िगायत 
अन्द्य ववषयगत शाखासँग स्थानीय 
तहमा समन्द्वय गन े

ववषयगत अन्द्य संस्थाहरूसँग 
समन्द्वय गने   
 

योजना ि ववधधहरू  
स्थानीय तहमा स्वास््य क्षेरको नयतजा खाका कायइवनयन गने 
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स्थानीय तह  स्वास््य संस्था स्ति 
नयतजा खाका ववकास गने     
नीयत तथा मापदण्डको कायाइन्द्वयन 

सुयनस्श्चतताको िागग स्थानीय 
तहमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन 
योजना (Tracking, Validating, 

Verifying Result समेत) िनाउने   

नीयत तथा मापदण्डको 
कायाइन्द्वयन सम्िन्द्धी 
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन 
योजना िनाउने   

स्थानीय तहमा सूचना सङ्किन 
तथा समायोजन गने, सूचना 
प्रणािीमा प्रववष्ठ भकको सुयनस्श्चत 
गने (स्वास््य संस्थािाट प्रववष्ठ 
हुनु नपने थप त्यांकसमेत 
प्रववष्ठ गन,े जस्तैः स्वास््य 
क्षेरको खचइ आहद) र योजना 
अनुसार अनुगमन तथा मूल्याङ्कन 
क्रियाकिाप सञ्चािन गने⁄ गराउने 
  

स्वास््य संस्थामा सूचना 
सङ्किन तथा  समायोजन 
गने, सूचना प्रणािीमा प्रववष्ठ 
गने र योजना अनुसार 
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन 

क्रियाकिाप सञ्चािन गने    

त्याङ्कको गुणस्तर अनुगमन 
गने   

संकिन तथा उत्पादन भकका 
त्याङ्कहरूको गुणस्तर 
कायम गने    

अनुसन्धान तथा ववश्लेषण   
संघीय तथा प्रादेलशक तहिाट 
सञ्चािन हुने अनुसन्द्धान तथा 
सवेक्षण कायइमा आवश्यकता 
अनुसार समन्द्वय गने र सहभागग 

अनुसन्द्धान तथा सवेक्षणमा 
आवश्यकता अनुसार सहभागग 
हुने र सहयोग गने  



12 

स्थानीय तह  स्वास््य संस्था स्ति 
हुने   
स्थानीय तहमा सञ्चालित स्वास््य 
कायइिमको प्रभावकाररता 
मूल्याङ्कनको  िागग अनुसन्द्धान, 
त्याङ्क ववश्िेषण र ववशषे 
अध्ययन गने   

अनुसन्द्धान तथा सवेक्षणमा 
सहभागग हुने र सहयोग गने  
  
 

सूचना आदान प्रदान  
नीयत यनमाइता, कायइिम 
व्यवस्थापक तथा अन्द्य 
सरोकारवािाहरूिाई  गुणस्तरीय 
सूचना सम्प्रेषण गने   

व्यस्ततगत सूचनाको 
गोपयनयतािाई अयनवायइरूपमा 
संरक्षण गदै सेवाग्राही तथा 
अन्द्य सरोकारवािाहरूिाई 
गुणस्तरीय  सूचना सम्प्रेषण 
गने   

स्थानीय तहको मञ्चहरू (जस्तैः 
वावषइक सलमक्षा तथा मूल्याङ्कन 
आहद) मा अनुगमन तथा 
मूल्याङ्कन, अनुसन्द्धान र अन्द्य 
आंकिनिाट प्रातत त्य तथा 
यनष्कषइ सम्प्रेषण गने   

रास्ष्िय, प्रादेलशक रस्थानीय 
तहमा प्रातत त्य तथा 
यनष्कषइहरू स्थायनय तहसंगको 
समन्द्वयमा सेवा प्रवाहसुधारको 
िागग उपयोग गने⁄प्रयोगमा 
ल्याउने   

स्थानीय तह अन्द्तगइतका स्वास््य 

संस्थाहरूिाई पषृ्ठपोषण हदने   
रास्ष्िय, प्रादेलशक र स्थानीय 
तहिाट प्रातत पषृ्ठपोषणिाई 
कायाइन्द्वयन गने   

सूचना प्रयोगमा सहजीकिण  
स्थानीय तहमा सूचनाको प्रयोगमा यनदेलशका तथा ववगध अनुरुप 
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स्थानीय तह  स्वास््य संस्था स्ति 
सहजीकरण गनइ संघीय तथा 
प्रादेलशक यनदेलशका तथा 
ववगधहरूको अनुकुिन गने   

स्वास््य संस्थामा सूचना 
प्रयोगगने   

श्रोत व्यवस्थापन   
अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको िागग 
आवश्यक मानव संसाधन, भौयतक 
पूवाइधार, ववविय िगायत अन्द्य 
श्रोतको िेखाजोखा गरी 
व्यवस्थापन गने   

स्थायनय तह संगसमन्द्वय गरी 
अनुगमन  तथा मूल्याङ्कनको 
िागग आवश्यक मानव 
संसाधन, भौयतक पूवाइधार, 
ववविय िगायत अन्द्य श्रोतको 
िेखाजोखा गरी व्यवस्थापन 
गने   

क्षमता ववकास  
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कायइका 
िागग रास्ष्िय तथा प्रादेलशक 

यनदेलशका अनुरुप मानव संसाधन 
क्षमता िेखाजोखा गने र क्षमता 
ववकासको िागग स्थानीय स्तरको 
योजना िनाउने   

क्षमता  ववकास 
क्रियाकिापहरूको योजना 
िनाउने   

अनगुमन, मलू्याङ्कन ि सपुरिवेक्षण सिंचना 

यस नगरपालिकािाट प्रवाह हुने स्वास््य सेवाहरुको प्रभावकारी 
अनुगमन, मूल्याकन तथा सुपररिके्षण देहाय िमोस्जमको संरचना 
अनसुार गररनेछ   
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अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षणको लाधग सममनत⁄ 

उपसममनतको व्यवस्था 
यस नगरपालिकाको स्वास््य ऐन २०७७ िे नगरपालिका स्वास््य 
सलमयतको मातहतमा रहने गरी स्वास््य अनुगमन उपसलमयत रहन े
व्यवस्था गरेको छ   नगरपालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा 
रहने स्वास््य अनुगमन उप-सलमयतमा देहाय अनुसारको 
पदागधकारीहरु रहने व्यवस्था छ   

तामलका १: स्थानीय तहको स्वास््य अनुगमनमूल्याङ्कन तथा 
सुपरिवेक्षण  उप-सममनत 

नगरपालिकाः उप-प्रमुख संयोजक 
सामास्जक ववकास सलमयतको संयोजक सदस्य 
नगर सभाका सदस्यहरू मध्येिाट प्रमुखिे 
तोकेको १ जना महहिा सदस्य 

सदस्य 

सरकारी/सामुदाययक स्वास््य संस्थाका 
प्रयतयनगध मध्येिाट नगरपालिका स्वास््य 
सलमयतिे तोकेको कक जना   

सदस्य   

नगरपालिका लभरका स्वास््य व्यवसायी 
संघहरु मध्येिाट अध्यक्ष/उप-प्रमुखिे 
मनोयनत गने प्रमुख वा प्रयतयनगध कक जना  

सदस्य   

स्थानीय उपभोतता हहत संरक्षण मञ्चको 
प्रमुख वा प्रयतयनगध कक जना    

सदस्य   

नगरपालिका स्वास््य शाखा प्रमुख सदस्य सगचव   
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उतत सलमयतिाई सहयोग गनइ तथा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन 
कायइहरुको व्यवस्थापन गनइको िागग नगरपालिका अन्द्तगइतको 
स्वास््य शाखाका कमइचारीहरूिे गनेछन ्   
काम, कतइव्यर अगधकार: 
नगरपालिकामा रहेको  स्वास््य अनुगमन उप-सलमयतको काम, 
कतइव्य र अगधकार देहाय िमोस्जम हुनेछ: 

 स्वास््य कायइिमको ववलभन्द्न चरणमा गनुइपने अनुगमन 
तथा मूल्याङ्कनको कायइववगध यनधाइरण गने,सो िमोस्जम 
नगरपालिका र मातहतका यनकायहरूिाट कायइ गनेगराउने   

 स्वास््य क्षेरको कायइिम कायाइन्द्वयन तथा सञ्चािनको 
अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका सूचाङ्क तथा सो सम्िस्न्द्ध 
फारमहरू आवश्यकता यनधाइरण गरी िागू गने   

 नगरपालिका अन्द्तगइतका कायइिमहरुको यनयलमत अनुगमन 
कवं मूल्याङ्कन गने र देखापरेका समस्यािारे 
नगरकायइपालिकामा पेश गरी यथा समयमा समाधान 
गनगेराउने   

 यनस्ज क्षेरिाट संचालित कायइिमहरुको अनुगमन गरी 
नगरपालिका माफइ त सुधारात्मक कायइ गने  गराउने  

 अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका िागग उपकरण, ववषयका 
ववशषेज्ञ तथा संस्थाहरूको सेवा आवश्यकता अनुसार 
उपिब्ध गने  गराउने    

 अनुगमन  ,मूल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षण सम्िस्न्द्ध कायइिाई 
व्यवस्स्थत र यछटो छररतो िनाउन स्वास््य व्यवस्थापन 
सूचना प्रणािीको ववकास र बिस्तार गरी ववद्युतीय 
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माध्यमिाट आधारभूत वववरण तथा प्रगयत प्रयतवेदनको 
संचार गने व्यवस्था लमिाउने   

 स्वास््य क्षेरको अनुगमन  ,मूल्यांकन तथा सुपररवेक्षण 
सम्िस्न्द्ध अन्द्य समसामययक गयतववगधहरु गने  ,गराउने  

अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षणकामुख्य ववधधहरु 

स्वास््य क्षेरको योजना, नीयत तथा कायइिमहरुको कायाइन्द्वयन के-
कसरी भर्रहेको छ र अपेक्षक्षत नयतजा के-कयत हाँलसि भैरहेको छ 
भयन िेखाजोखा गनइको िागग नगरपालिकािे बिलभन्द्न ववगधहरुिाट 
यनरन्द्तर रुपमा सूचनाको संकिन र बिश्िेषण गनेछ   उतत 
कायइको िागग नगरपालिकािे देहाय िमोस्जमको अनुगमन, 
मूल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षणका ववगधहरु अविम्िन गनेछ: 

 स्वास््य संस्था रनगरपालिका स्तररय िैठक 
 नगरपालिका स्तररय गोष्ठी 
 स्वास््य संस्थाको स्थिगत भ्रमण 
 स्वास््य संस्था र नगरपालिकाको यनयलमत 

त्याङ्कगुणस्तर िेखाजोखा (RDQA) 
 स्वास््य सूचना प्रणािी 
 सवेक्षण तथा अनुसन्द्धान 

 

परिच्छेद दईु : ननतजा जाका 
ननतजा जाका 
स्वास््य तथा जनसंख्या मन्द्रािय हदगो ववकास िक्ष्य३को 
सिैउद्देश्य र िक्ष्य २ को उद्देश्य २ .२  मा प्रयतवदेन हदनको 
िागग स्जम्मेवारछ यसका साथै सिै तहका सरकारिे आआफनो 
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प्राथलमकताको आधारमा थप सूचकहरूमा अनुगमन गनुइ 
आवश्यक हुन्द्छ संघीय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्द्राियिे 

प्रदेश तथा स्थानीय तहवाट गुणस्तरीय त्याङ्क प्रातत गरेपयछ 

मार नेपाि स्वास््य क्षेर रणनीयत  नयतजाखाका, हदगो ववकास 

िक्ष्य र थप सूचकहरूको अनुगमन प्रभावकारी हुन्द्छ  
रास्ष्िय स्वास््य प्रणािीको कायइसम्पादन अनुगमन कायइ नेपाि 

स्वास््य क्षेर रणनीयतको नयतजा खाकार हदगो ववकास िक्ष्य 

अनुरुप गनइका िागग प्रदेश तथा स्थानीय  सरकारिे तदअनुसार 

आवश्यक त्याङ्क ररपोटइ गने कुरा सुयनस्श्चत गनुइ पदइछ तसथइ, 
यस यनदेलशकािे नेपाि  स्वास््य क्षेर रणनीयत र हदगो ववकास 

िक्ष्यको रास्ष्िय िक्ष्यसँग मेिखाने गरी तथा कणाइिी प्रदेशका 
अन्द्य सुचकहरुिाट )जस्तै , प्रदेश पञ्चवषीय योजनािे समेटेका 
सुचकहरु  (आधाररेखा  र िक्ष्य स्थावपत गदै नयतजा खाका 
ववकास गरी प्रस्तुत गरेको छ  
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नेपाल स्वास््य के्षत्र िणनीनत ननतजा ढााँचाको लक्ष्य तहका सूचकहरू 

 सडक दघुइटनाको 
कारण हुन ेमतृ्य ुदर 
(प्रयत १ िाख 
जनसंख्यामा)* 

G7 3
.
6
.
1 

  स्वा
स््य 
व्यव

स्थापन 

वा
वषइ
क 

स्वा
स््य 
सेवा 
ववभा

√ √ 
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 आत्महत्या मतृ्य ुदर 
(प्रयत १ िाख 
जनसंख्यामा) * 

G8 3
.
4
.
2 

  सूचना 
प्रणािी 

ग 

पुनयःननमायण तथा स्वास््य प्रणालीको सुदृढढकिण, भौनतक संिचना, स्वास््य के्षत्रको 
लाधग जनशक्तत, जरिद ि आपूनत य व्यवस्थापन (ननतजा १) 
 पूवाइधार मापदण्ड 

पूरा गरेका स्वास््य 
संस्थाहरूको प्रयतशत 
(स्वास््य चौकी, 
आधारभुत स्वास््य 
सेवाकेन्द्र, शहरी 
स्वास््य सेवा 
केन्द्र,आयुिेद 
स्वास््य केन्द्र) * 

OC1
.1 

   

स्वा
स््य 
पूवाइधार 
सूचना 
प्रणािी 

वा
वषइ
क 

स्वा
स््य 
सेवा 
ववभा
ग 

√ √ 

 योजना अनुसार 
यनमाइण सम्पन्द्न 
भकका स्वास््य 
संस्थाका भवनहरू 
(स्वास््य चौकी, 
आधारभूत स्वास््य 
केन्द्र, अस्पताि, 
आयुवेद स्वास््य 
संस्था र अन्द्य 
स्वास््य संस्था)को 
प्रयतशत* 

OP1
a1.1 

   √  

 भत्केको स्वास््य 
संस्था भवनहरू मध्य 
पुनःयनमाण भकका 
भवनहरूको  
प्रयतशत* 

OP1
a2.1 

 

  √ 

 

 वावषइक भवन ममइत 
योजना अनुसार 
ममइत सम्पन्द्न 

 

 

  √ 
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भकका भवनहरूको 
प्रयतशत* 

 स्स्वकृत दरिन्द्दी 
अनुसार 
स्वास््यकमीहरूको 
पदपूयतका प्रयतशत 
(स्वास््य संस्थाका 
प्रकार 
अनुसारMDGP, 

मेडडकि अक्रफसर, 
नसइ, तयारामेडडकहरू) 
* 

OP1
b1.1 

   स्वा
स््यको 
िागग  
मानव 
संशाध
न 
त्या
ङ्क 

 

स्वा
स््य 
तथा 
जनसं
ख्या 
मन्द्रा
िय 

√  

 दरिन्द्दी अनुसार 
आफनो कायइ के्षरमा 
काम गरररहेको 
स्वास््यकमीको 
प्रयतशत* 

OP1
b1.2 

   मानव 
संशाध
न 
सूचना 
प्रणािी 

वा
वषइ
क 

√  

 ककीकृत खररद 
योजना अनुसार  
समयमै सम्पन्द्न 
गररकका खररदको 
प्रयतशत* 

OC1
.3 

 

  

खररद 
सम्प
न्द्न 

प्रयतवेद
न 

वा
वषइ
क 

 

सिै 
तहका 
सरका
र 

√ 

 

 कक्रककृत िावषइक 
खररद योजना 
अनुसारकायाइदेश 
(Awarded) हदकको 
क्रियाकिापको  
प्रयतशत* 

OP1
c1.1 

 

  स्वा
स््य 
सेवा 
ववभा
ग 

√ 

 

 अत्यावश्यक 
औषगधहरू मौज्दात 
शून्द्य नभकका 
सरकारी स्वास््य 
संस्थाहरूको प्रयतशत 

OC1
.4 

 

  आपूयत इ 
व्यव
स्थापन 
सूचना 
प्रणािी 

वा
वषइ
क 

 

स्वा
स््य 
सेवा 
ववभा
ग 

√ √ 
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 माग फारम पेश 
गरेको २ हतता लभर 
अत्यावश्यक 
सामाग्रीहरू tracer 

commodities प्रातत 
गने स्वास््य 
संस्थाहरूको प्रयतशत 

OP1
c2.1 

    

 औषगध भण्डारको 
िागग उपयूतत 
भण्डार अभ्यास गन े
स्वास््य संस्थाहरूको 
प्रयतशत* 

OP1
c2.2 

 

  

स्वास््य सेवा प्रदान गन ेस्थानमा नै सेवाको गुणस्ति अमभबदृ्धध ( नेपाल स्वास््य 
के्षत्र िणनीनत ननतजा २) 
 भनाइ भकका 

(अन्द्तरंग) ववरामीको 
मतृ्यु दर 
(अस्पतािको तह 
अनुसार 
(ववलशष्टीकृत, के्षरीय 
तथा स्जल्िा 
अस्पताि) 

OC2
.3 

 

  

स्वा
स््य 
व्यव
स्थापन 
सूचना 
प्रणािी वा

वषइ
क 

 

स्वा
स््य 
सेवा 
ववभा
ग 

√ √ 

 शल्यक्रिया गररकका 
बिरामीहरूमध्ये 
संिमणको दर 
प्रयतशत 

OC2
.5 

   

 √ 

 मापदण्ड अनसुार 
तोक्रककका प्रयोगशािा 
सेवाहरू हदन सतने 
स्वास््य संस्थाहरूको 
प्रयतशत 

OP2
.1.3 

 

  

स्वा
स््य 
संस्था 
रस्जष्ट
र 

स्वा
स््य 
तथा 
जनसं
ख्या 
मन्द्रा
िय 

√ √ 
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 मातमृतृ्य ूयनगरानी 
गररने अस्पतािहरुको 
प्रयतशत 

OP2
.2.1 

   मात ृ
तथा 
नवजा
त लशशु 
मतृ्यू 
यनगरा
नी 
तथा 
प्रयतका
यइ 
प्रणािी 

स्वा
स््य 
सेवा 
ववभा
ग 

  √ 

स्वास््य  सेवाको समतामूलक उपभोग (नेपाल स्वास््य के्षत्र िणनीनत ननतजा ३) 
 रास्ष्िय कायइिममा 

समावेश गररकका 
सिै खािे  खोप  
पाउने  िक्षक्षत  
जनसंख्याको अनुपात 

OC3
.2 

    

स्वा
स््य 
व्यव
स्थापन 
सूचना 
प्रणािी 

वा
वषइ
क
  

स्वा
स््य 
सेवा 
ववभा
ग 

√ √ 

 संस्थागत सुत्करीको 
प्रयतशत 

OC3
.3 

    √ √ 

 अस्पतािको िहहरङ 
सेवा लिन े  नया ँ
बिरामीको संख्या 
प्रयत १००० 
जनसंख्यामा) 

OC3
.5 

3
.
8
.
1
b 

    √ 

 कस्न्द्ट रेिोभार्रि 
थेरापी पाउन योग्य 
बिरामी मध्ये थेरापी 
पार्रहेका बिरामीको 
प्रयतशत (वयस्क 
तथा िाििालिका) 

OC3
.6 

3
.
7
.
1 

    √ 

 दक्ष स्वास््यकमीिाट 
सुत्केरी गराउने 
महहिाको अनुपात 

  3
.
1
.

  √ √ 
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(प्रयतशत) 2 

 १५ देखख ४९  वषइ  
उमेर  समूहमा  नयाँ 
कचआर्लभको 
संिमण सखं्या (प्रयत 
१००० असंिलमत 
जनसंख्यामा) 

  3
.
3
.
1
a 

  √ √ 

 क्षयरोगको  घटना  
दर  (प्रयत  कक  
िाख जनसंख्यामा) 

  3
.
3
.
2 

  √ √ 

 औिोरोगको  घटना  
दर  (प्रयत  कक  
िाख जनसंख्यामा)  

  3
.
3
.
3 

  √ √ 

 हेपाटार्हटस बि 
प्रकोप दर (प्रयत कक 
िाख जनसंख्यामा)  

  3
.
3
.
4 

  √ √ 

 पररवार यनयोजन 
साधनको प्रयोग दर 
(आधुयनक ववगध) 
(प्रयतशत) 

  3
.
7
.
1
a 

  √ √ 

 प्रोटोकि  अनुसार  
कस्म्तमा  ४  पटक 
स्वास््य  संस्थामा  
स्वास््य  जाँच  
गराकका गभइवती 
महहिाको प्रयतशत 

  3
.
8
.
1
a 

  √ √ 

 प्रोटोकि अनसुार 
कम्तीमा ३ पटक 
स्वास््य संस्थामा  
स्वास््य  जाँच  
गराकका सतु्केरी 
महहिाको प्रयतशत 

  3
.
8
.
1
c 

  √ √ 
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 ३ डोज हेपाटार्हटस 
बि खोप 
पाककालशशकूो 
प्रयतशत 

  3
.
8
.
1
d 

  √ √ 

 कचआईलभ संिलमत 
मध्ये 
कस्न्द्टरेिोभार्रि 
थेरापी सेवा पार्रहेका 
व्यस्ततहरूको 
अनुपात 

  3
.
8
.
1
f 

  √ √ 

 तह अनुसार सि ै
खािे आधारभूत 
स्वास््य सेवाहरू 
हदर्रहेका स्वास््य 
संस्थाहरूको प्रयतशत 

OP3
.1.1 

  

  

स्वा
स््य 
संस्था 
रस्जष्ट
र 
 

वा
वषइ
क
  

स्वा
स््य 
तथा 
जनसं
ख्या 
मन्द्रा
िय 

√ √ 

 सामुदाययक स्वास््य 
र्कार्हरूको संख्या 

OP3
.2.1 

    √ √ 

 रेफर गरेको 
ववरामीिाई दुर्त 
सेवा हदर्रहेका 
अस्पतािहरूको 
प्रयतशत 

OP3
.2.2 

  

  √ √ 

 आधुयनक र आयुवेद 
दवुै सेवा हदर्रहेका 
सरकारी  स्वास््य 
संस्थाहरूको प्रयतशत 

OP3
.2.3 

    √ √ 

 आफनै फामसेी 
सञ्चािन गरररहेका 
सरकारी 
अस्पतािहरूको 
प्रयतशत 

OP3
.2.4 

    √ √ 

 प्रयोगशािािाट 
प्रमाखणत 

  3
.
3

  यनगरा
नी 

वा
वषइ

स्वा
स््य 

√ √ 
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र्न्द्फिुन्द्जाको सखं्या 
(कच१कन१) 

.
6
b 

प्रयतका
यइ 
प्रणािी 

क सेवा 
ववभा
ग 

 िागू औषधी सेवन 
गने (hard drug 

users) मध्ये 
पुनइःस्थापना 
केन्द्रमाफइ तववस्ततृसे
वा(Comprehensive 

Services) लिनेको 
प्रयतशत* 

  3
.
5
.
1 

  रास्ष्िय 
कच 
आई 
लभ 
तथा 
यौन 
रोग 
यनयन्द्र
ण 
केन्द्र 
सवेक्षण 

स्थानी
य 
सरका
र 

√   

स्वास््य के्षत्र व्यवस्थापन ि सुशासन सुदृढढकिण (नेपाल स्वास््य के्षत्र िणनीनत 
ननतजा ५) 
 िजेट उपयोग दर 

(िजेटको खचइ) 
प्रयतशत* 

OC5
.1 

  

  

आगथइक 
व्यव
स्थापन 
प्रयतवेद
न 

वा
वषइ
क 

 

स्वा
स््य 
तथा 
जनसं
ख्या 
मन्द्रा
िय 

√ 

  

 अयनयलमयतता 
(िेरुजु) रुज ु भकको 
प्रयतशत 

OC5
.2 

  

  √ 

  

 प्रयोगशािा सेवा 
भकका स्वास््य 
चौकीहरूको प्रयतशत 

OP5
.1.2 

  

  स्वा
स््य 
संस्था 
रस्जष्ट
र 

√ √ 

स्वास््य के्षत्र लगानीमा ढदगो सुधाि (नेपाल स्वास््य के्षत्र िणनीनत ननतजा ६) 
 स्थानीय सरकारको 

कूि िजेटमा 
स्वास््य के्षरको 
िजेट प्रयतशत 

OP6
.1.2 

  

  स्थानी
य 
सरकार 
वावषइक 
योजना 

वा
वषइ
क 

 

स्वा
स््य 
तथा 
जनसं
ख्या 

√ 
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तथा 
िजेट 

मन्द्रा
िय 

जनस्वास््य ववपदव्यवस्थापन सुदृढढकिण (नेपाल स्वास््य के्षत्र िणनीनत ननतजा ८) 
 जनस्वास््य 

ववपद÷महामारी 
संकटको कारण प्रयत 
१००० मा भकको 
मतृ्यु दर* 

OC8
.1 

    

स्वा
स््य 
तथा 
जनसं
ख्या 
मन्द्राि
य 
अलभिे
ख 

वा
वषइ
क 

 

स्वा
स््य 
तथा 
जनसं
ख्या 
मन्द्रा
िय 

 

√   

 प्राकृयतक प्रकोप÷रोग 
प्रकोप भकका घटना 
मध्ये ४८ घण्टा लभर 
प्रयतकायइ गररकका 
घटनाको प्रयतशत* 

OC8
.2 

  

  √ 

  

 जनस्वास््य 
ववपद÷महामारी 
भकका घटना मध्ये  
२४  घण्टा  लभर  
सूगचत  गररकका 
घटनाको प्रयतशत* 

OP8
.2.1 

  

  √ 

  

 आघात   
व्यवस्थापन   
क्षमता   भकका 
अस्पतािको संख्या* 

OP8
.1.2 

  

  स्वा
स््य 
संस्था 
रस्जष्ट
र 

√ √ 

सबै तहका ननणयय प्रकियामा प्रमाणको उपलब्धता ि प्रयोगको ववकास (नेपाल स्वास््य 
के्षत्र िणनीनत ननतजा ९) 
 रास्ष्िय स्वास््य 

प्रयतवेदन प्रणािीमा 
ववद्युतीय 
माध्यमिाट प्रयतवेदन 
गने स्वास््य 
संस्थाहरूको प्रयतशत 
(स्वास््य 

OC9
.1 

    स्वा
स््य 
व्यव
स्थापन 
सूचना 
प्रणािी 

वा
वषइ
क 

 

स्वा
स््य 
सेवा 
ववभा
ग 

√ √ 
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व्यवस्थापन सचूना 
प्रणािी, आपूयत इ 
व्यवस्थापन सचूना 
प्रणािी) 

नोट:*िे अहहिेको अवस्थामा यो त्याँक संकिन गनइको िागग 
सुचना प्रणािी नभकको जनाउदछ र उतत प्रणािी निनेसम्म 
स्थायनय तहिे वावषइक रूपमा संकिन र प्रयतवेदनको व्यवस्था 
गनेछ    

 
         परिच्छेद तीन : अनुगमन 

अनगुमनको परिचय 

अनुगमन भन्द्नािे नीयत, योजना तथा कायइिमहरूमा िगानी तथा 
साधनको प्रवाह उगचत ढंगिे भक, नभकको वा अपेक्षक्षत नयतजा 
हाँलसि भक, नभकको सम्िन्द्धमा कायाइन्द्वयन गने यनकाय वा 
कानून िमोस्जम अस्ख्तयार प्रातत यनकायिे तोकेको व्यस्तत वा 
संस्थािाट यनरन्द्तर रुपमा गररने यनगरानी,सूचना संकिन, ववश्िेषण 
तथा सुधारात्मक कायइिाई िुझाउदछ    
यस पररच्छेद अन्द्तगइत नगरपालिका तहमा अनगुमनको संस्थागत 
व्यवस्था,ववगधतथा प्रक्रियािाई संक्षेपमा प्रस्तुत गररकको छ  

अनगुमनका ववधधहरु 

स्वास््य क्षेरको योजना, नीयत तथा कायइिमहरुको कायाइन्द्वयन के-
कसरी भर्रहेको छ र अपेक्षक्षत नयतजा के-कयत हाँलसि भैरहेको छ 
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भयन िेखाजोखा गनइको िागग नगरपालिकािे बिलभन्द्न ववगधहरुिाट 
यनरन्द्तर रुपमा सूचनाको संकिन र बिश्िेषण गनेछ   उतत 
कायइको िागग नगरपालिकािे यनम्न िमोस्जमको अनुगमन ववगधहरु 
अविम्िन गनेछ: 
क. मामसक बैठक 

नगरपालिका अन्द्तगइत स्वास््य सम्िन्द्धी गयतववगधहरु संचािन गनें 
महहिा स्वास््य स्वयंसेववका, स्वास््य संस्था र स्वास््य शाखािे 
प्रत्येक महहनाको अन्द्त्यमा वा महहना सम्पन्द्न भकपयछ िगि ै
मालसक िैठक आयोजना गरी महहनाभर गररकका गयतववगध तथा 
प्रयतफि िारे छिफि गनुइपदइछ   उतत िठैकिे स्वास््य क्षेरको 
समग्र गयतववगधहरुको सलमक्षा गदै देखखकका समस्याहरुको समयमा 
नै पहहचान गरी कायइिम संचािनिाई अझ व्यवस्स्थत गनइ मद्दत 
गदइछ   ववलभन्द्न तहमा संचािन गररने मालसक िैठकको समय 
तालिका यनम्न िमोस्जमको हुनेछ| अन्द्य बिष्ततृ वववरण सि ै
समुहको मालसक िैठक संचािन यनदेलशका िमोस्जम हुने छ | 

तामलका २: ववमभन्नतहमागरिनेमामसक बैठकको समय तामलका 

तह 
बैठक* 
समय 
तामलका 

सहभागी 
सहजीकिण 

तथा अवलोकन 

बैठक 
व्यवस्थाप

न 
क्जम्मेवािी

** 
मढहला स्वास््य 
स्वयंसेववका  

हरेक 
महहना
को २६ 
गत े

सम्पूणइ 
महहिा 
स्वास््य 
स्वयंसेववका

स्वास््य संस्था 
प्रमुख तथा 
अन्द्य 
कमइचारीहरु  

स्वास््य 
संस्था 
प्रमुख  
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तह 
बैठक* 
समय 
तामलका 

सहभागी 
सहजीकिण 

तथा अवलोकन 

बैठक 
व्यवस्थाप

न 
क्जम्मेवािी

** 
देखख 
मसान्द्त 
सम्म
मा 

हरु 

स्वास््य संस्था  
(स्वा.चौकी,श.स्वा.के,.आ
.स्वा. सेवा केन्द्र) 

हरेक 
महहना
को २  
गत े
देखख ४ 
गत े
लभर 

स्वास््य 
संस्थाका 
कमइचारीहरु  

स्वास््य शाखा 
प्रमुख, वा 
प्रयतयनगध,स्वा
स््य संस्था 
सञ्चािन तथा 
व्यवस्थापन 
सलमयत, 

स्वास््य 
संस्था 
प्रमुख 

स्वास््य संस्था संचािन 
तथा व्यवस्थापन 
सलमयत र गुणस्तर 
सुधार टोिीको िैठक 

हरेक 
महहना
को ३  
गत े
देखख ५ 
गत े
लभर 

स्वास््य 
संस्थाका 
कमइचारीहरु  

स्वास््य शाखा 
प्रमुख, वा 
प्रयतयनगध,स्वा
स््य संस्था 
सञ्चािन तथा 
व्यवस्थापन 
सलमयत, 

स्वास््य 
संस्था 
प्रमुख 

नगिपामलका हरेक 
महहना
को ७ 
गत े
देखख ९ 
गत े

स्वास््य 
संस्था 
प्रमुख 

नगर प्रमुख,उप 
प्रमुख,प्रमुख 
प्रशासकीय 
अगधकृत,स्वा
स््य शाखा 
प्रमुख, नलसइङ 

स्वास््य 
शाखा 
प्रमुख  
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तह 
बैठक* 
समय 
तामलका 

सहभागी 
सहजीकिण 

तथा अवलोकन 

बैठक 
व्यवस्थाप

न 
क्जम्मेवािी

** 
लभर  अगधकृत, तथा 

अन्द्य स्वास््य 
शाखाका 
कमइचारी  

     

 
मामसक बैठकमा गनुयपने कियाकलापहरु  

नगरपालिका,स्वास््य संस्था तथा महहिा स्वास््य स्वयं सेववका 
स्तरमा वस्ने मालसकिैठक देहाय िमोस्जमका क्रियाकिापहरू 
गररनेछ    

मढहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरुको मामसक बैठक  
 वाडइ रस्जस्टर पुनराविोकन गरी स्वयंसेववकाहरुको मालसक 

प्रयतवेदन संकिन गने  ,सम्पाहदत कायइको स लमक्षा गने ,
देखखकका समस्याको पहहचान र समाधान गने |  

 महहिा स्वास््य स्वयंसेववका कोषको अलभिदृ्हद तथा 
पररचािन िारे छिफि गने | 

 स्वास््य संस्थािाट स्जम्मेवार प्रातत व्यस्ततिे हरेक िैठकमा 
समसामययक स्वास््य कायइिम  /गयतववगधको िारेमा 

छिफि गराई महहिा स्वास््य स्वयंसेववकाहरुको क्षमता 
अलभिदृ्गध गने  
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स्वास््य संस्थाको मामसक बैठक  
 गत महहनाको मालसक िैठकका यनणइय कायाइन्द्वयनको 

अवस्था िारे छिफि गने  
 हरेक महहना नगरपालिकामा पेश गने मालसक प्रयतवेदनमा 

छिफि गरी गुणस्तर सुयनस्श्चतता पश्चात िैठकिाट पाररत 
गने  

 सम्िस्न्द्धत महहनामा संचालित क्रियाकिापहरुको िक्ष्य 
अनुसार प्रगयत भक -नभकको सलमक्षा गने ,देखखकका 
समस्याहरु समाधानको िागग योजना िनाउने  

 स्वास््य संस्थाको सेवा प्रवाह िारे स्व :मूल्यांकन गरी 
वास्तववक अवस्था पहहचान गने र समाधानको िागग 

योजना िनाउने  
 स्वास््य संस्थाको ववलभन्द्न सेवा रस्जस्टर  ,आगन्द्तुक 

पुस्स्तका,  अनुगमन पुस्स्तका तथा अनुगमनकताइिाट प्रातत 
पषृ्ठपोषणको िारेमा छिफि गरी आवश्यकता अनुसार 
कायाइन्द्वयन गने  

 स्वास््य संस्थाको सुझाि पेहटका खोल्ने र प्रातत सुझावहरु 
वारे छिफि गरी आवश्यक यनणइय लिने  

 अन्द्य समसामययक ववषयमा छिफि गरी यनणइय गने  

नगिपामलका स्तरिय मामसक तथा चौमामसक बैठक 
 गत महहनाको मालसक िैठकका यनणइय कायाइन्द्वयनको 

अवस्था िारे छिफि गने  
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 स्वास््य संस्थाहरुको मालसक प्रगयत प्रयतवेदनको 
गुणस्तरीयता िारे छिफि गरी देखखकका रहुटहरु सुधार 
गनइको िागग आवश्यक पषृ्ठपोषण गने   

 संचालित कायइिमहरुको िक्ष्य अनुसार प्रगयत भक -नभकको 
सलमक्षा गरी देखखकका समस्याहरु समाधानको िागग योजना 
िनाउने  

 पररवार यनयोजन सेवा काडइ )पहेंिो ,( आमा सुरक्षा 
कायइिमको अनुसूगच तथा अन्द्य फारमहरु िारे छिफि गरी 
नगरपालिकािाई िुझाउने  

 नगरपालिका तथा स्वास््य संस्थाको िावषइक योजना 
अन्द्तगइतका क्रियाकिापको कायाइन्द्वयनको अवस्था िारे 
छिफि गने  

 स्वास््य संस्थाको िागग आवश्यक औषगध, उपकरण ,
स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणािीका टुल्सहरूको 

उपिब्धताको कक्रकन गने    
 स्वास््य क्षेरका अन्द्य समसामययक बिषयमा छिफि गने  

ज. ननयममत त्याङ्क गुणस्ति लेजाजोजा प्रणाली 
यनयलमत त्याकं गुणस्तर िेखाजोखा प्रणािी स्वास््य क्षेरको 
त्याङ्कहरूको संग्रह वा प्रस्तुत गने प्रणािीको अनुगमन तथा 
मुल्याङ्कन गरीदेखखकका कलमकमजोरीहरुिाई सुधार गदै 
त्याङ्कको गुणस्तर सयुनस्श्चत गने कउटा सरि प्रणािी तथा 
ववगध हो   यस प्रणािीिे नगरपालिकाको समग्र स्वास््य क्षेरको 
त्याङ्क व्यवस्थापन कवं प्रयतवेदन प्रवाह गने प्रणािीका अन्द्तरहरू 
पहहचान गदै गुणस्तरीय त्याङ्क उत्पादन र त्यसको प्रयोगमा 
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सुधार ल्याउनका िागग महत्वपूणइ भुलमका खेल्ने छ   यसका िागग 
कणाइिी प्रदेश सामास्जक ववकास मन्द्रािय,स्वास््य सेवा 
यनदेशनाियिे तयार गरेको यनयलमत त्याङ्क गुणस्तर िेखाजोखा 
फारमको प्रयोग गररनेछ भने नगरपालिकास्तरमा देहाय िमोस्जमको 
यनयलमत त्याङ्क गुणस्तर िेखाजोखा टोिी गठन गनेछ   

प्रमुख प्रशासक्रकय अगधकृत वा यनजिे तोकेको 
अगधकृत 

संयोजक 

नगरपालिकाको स्वास््य शाखा उप -प्रमुख )नलसइङ्ग 
स्टाफ (  

सदस्य 

नगरपालिकाको स्वास्थ शाखा प्रमुख सदस्य सगचव 
स्वास््य सेवा कायाियका त्यांक हेन े १ जना र 
नगरपालिका स्तरमा स्वास््य क्षेरमा कायइरत 
रास्ष्िय तथा अन्द्तराइहिय गैरसरकारी संस्थाका 
प्रयतयनगधहरूमध्ये १ जना गरी २ जना )स्वास््य 

सुचना प्रणािीमा कायइिम गरररहेका संस्थािाई 
प्राथालमकता हदर्नेछ  ) 

आमस्न्द्रत 
सदस्यहरू 

 

नगरपालिकाको स्वास््य तथा सामास्जक बिकास शाखा माफइ त 
ववलभन्द्न ववकास साझदेार संघ संस्था तथा अन्द्य यनकायहरुको 
समन्द्वय तथा सहकायइमा नगरपालिका लभरका सम्पुणइ स्वास््य 
संस्थाहरुमा िषइको कस्म्तमा कक पटक यनयलमत त्याकं गुणस्तर 
िेखाजोखा गनइका िागगमागथ उल्िेखखत िमोस्जम गहठत टोिीको 
िैठकिे हरेक आ.ि. को सुरुमा नै देहाय िमोस्जमका 
ववषयवस्तुहरुिाई आधार मायन स्वास््य संस्थाहरुको छनौट तथा 
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प्राथालमकीकरण गरी चौमालसक रुपमा कायइ सम्पन्द्न गदै जाने छ 
भने यसकािागगआवश्यक पने िजेटको व्यवस्थापन नगरपालिकािे 
वावषइक िजेट तथा कायइिमिाट गने छ    

स्वास््य संस्थाहरुको छनौट तथा प्राथाममकीकिणका आधािहरुः  
 गित प्रयतवेदनहरू पठाउने, गित िुझाई भकका वा 

लम्याङ्क पठाउने स्वास््य संस्था 
 मालसक, चौमालसक, अधइिावषइक तथा िावषइक सलमक्षा 

िैठकहरुमा यनयलमत उपस्स्थत नहुने, यनयलमत समयमा 
प्रयतवेदन प्रेषण नगने स्वास््य संस्था 

 दगुइममा रहेका स्वास््य संस्थाहरू 
 स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणािी वा डड .कच.आर्.कस.– २ 

सम्िस्न्द्ध तालिम नपाकका स्वास््य संस्था  
 अस्वभाबिक प्रयतवेदन गने स्वास््य संस्था | 

ननयममत त्याङ्क गणुस्ति लेजाजोजा काययको कायायन्यवन 
प्रकियाः  
नगरपालिकािे प्राथलमकतामा राखेको स्वास््य संस्थाहरूमा गुणस्तर 
िेखाजोखा गदाइ देहाय िमोस्जम गनेछ    

 अनुगमन टोलिको व्यवस्थापन तथा खिर गनुइ पने भकमा 
अगग्रम व्यवस्थापन गने 

 आवश्यक फारमहरूको व्यवस्था गने )ल्यापटप ,अध्यावगधक 
फारम,कायइ योजना फाराम(  

 कायइ ववभाजन गने र िेखाजोखा गने    
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त्याङ्क प्रस्तुनत, कायय योजना तथा फलो-अप 
स्वास््य संस्था स्तरमा यस िेखाजोखािाट प्रातत नयतजाहरुिाई 
सम्िस्न्द्धत संस्थाका सम्पुणइ कमइचारीहरु र सम्भव भकसम्म 
व्यवस्थापन सलमयतको उपस्स्थयतमा छिफि गरी समस्या तथा 
सुधार गनुइपने क्षेरहरु पहहचान गनुइका साथ ै समस्या समाधानका 
िागग तोक्रककको ढाँचा अनुसार आवश्यक कायइयोजना तयार गररनेछ 
  छनौट गररकका सि ै स्वास््य संस्थाहरुमा यो क्रियाकिाप 
सम्पन्द्न भक प्रश्चात सोिाट प्रातत नयतजाहरुिाई चौमालसक  रुपमा 
नगरपालिका स्तरमा सिै सरोकारवािाहरुको उपस्स्थयतमा छिफि 
तथा प्रस्तुयत गरी स्वास््य संस्था स्तरिाट समाधान नभकका 
समस्याहरुको समाधानका िागग आवश्यक योजना िनाई कायइ 
गररने छ भन े यनधाइररत गररकका कायइयोजना तथा सुधार गनुइपन े
क्षेरहरुमा सुधार भक नभकको तथा अन्द्य समस्या तथा 
चनुौयतहरुको पहहचानका िागग अधइिावषइक रुपमा सम्िस्न्द्धत 
संस्थामा यनयलमत त्याङ्क गुणस्तर िेखाजोखा टोलििाट फ्िोअप 
गनेव्यवस्था गररने छ   
 

ग. स्वास््य सचूना प्रणाली 
स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (HMIS) 

नेपािको स्वास््य क्षेरमा स्थानीय वडा स्तरका महहिा स्वास््य 
स्वयंसेववका देखख केन्द्रस्तर सम्मका स्वास््य संस्थाहरूिे आफूिे 
दैयनक रूपमा प्रवाह गरेका स्वास््य सेवाहरूको अलभिेख तथा 
प्रयतवेदनका िागग प्रयोग गररन े फारम हरू स्वास््य सुचना 
व्यवस्थापन प्रणािीको औजार हुन   यस सूचना प्रणािीमा सरकारी 
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स्वास््य संस्थाका अयतररतत यनजी तथा गहै्रसरकारी क्षेरवाट 
संचािनमा रहेका स्वास््य संस्थाहरुिाई समेत समेहटकको छ   
स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणािीिाट प्रातत सूचनािे 
स्वास््यकमीहरू, कायइिम व्यवस्थापक, नीयत यनमाइताहरू र 
स्थानीय तहिार्इ समते त्यपरक यनणइय लिई कायइिम 
व्यवस्थापन गनइ मालसक रूपमा सूचना उपिब्ध गराउँछ    
 
यस प्रणािी अन्द्तगइत ववलभन्द्न सेवाहरूसँग सम्िस्न्द्धत अलभिेख 
फारमहरूिार् छुट्टाछुट्टै आठ वटा खण्डहरुमा र प्रयतवेदन 
फारमहरूिाई १ छुट्टै खण्डमा ववभतत गरी हाि जम्मा ५० 
क्रकलसमका रस्जष्टर तथा फारामहरूको व्यवस्था छ   साथ ैस्वास््य 
संस्थाहरूिे गरेको प्रयतवेदनको अनुगमनको सहजताको िागग 
मालसक अनुगमन पुस्स्तकाको समेत व्यवस्था गररकको छ   
स्वास््य संस्थाहरूिे प्रदान गरेका सेवाहरूको वास्तववक त्यांक 
यस सुचना व्यवस्थापन प्रणािीिाट हुने भककोिे यसिाई 
अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षणको प्रमुख औजारको रूपमा 
प्रयोग गररनेछ   त्यसैिे यस नगरपालिकािेपयन स्वास््य 
व्यवस्थापन सूचना प्रणािीिाई प्रभावकारी रूपमा संचािन गनइका 
िागग तपलशि िमोस्जमका कायइ गनेछ    

 स्वास््य संस्थाहरूिार् वषइभररको िागग आवश्यक 
फारमहरूको यक्रकनगरी नगरपालिकािे कम्तीमा १० हदन 
अगावै सस्म्िन्द्धत स्वास््य संस्थामा आपूयत इ गने    

 हाि स्वास््य तथा जनसंख्या मन्द्राियिे यनदेलशत गरेको 
अलभिेख तथा प्रयतवेदन फारमहरूिार्इ नै प्रयोग गररनेछ   
समय सापेक्ष तीफारमहरूअध्द्वावगधक तथा पररमाजइन 
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भकमा सोही अनुसार तत्काि पररमास्जइत टुल्सहरूनै प्रयोग 
गनेछ    

 हाि प्रयोगमा रहेको टुल्सहरू िाहेक अन्द्य ववशषे स्वास््य 
सेवाको अलभिेख तथा प्रयतवेदन गनुइ पन े भकमा स्थानीय 
स्तरमा तयार गरीप्रयोग गने    

 यहद कुनै सेवा प्रदायक स्वास््य संस्थाको अलभिेख तथा 
प्रयतवेदनको ढाँचा तयार नभकको अवस्थामा नगरपालिकािे 
स्वयं तयार गरी प्रयोगमा ल्याउनेछ    

 यस नगरपालिका अन्द्तरगतका सम्पूणइ यनजी तथा सरकारी 
स्वास््य सँस्थाहरूिे यी फारमहरूको प्रयोग यनदेलशकािे 
तोके िमोस्जम अलभिेख तथा प्रयतवेदन भकको सुयनस्श्चत 
गन े 

 स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणािीका िागग नगरपालिका 
र स्वास््य संस्थामा फोकि पसइनको व्यवस्था गने    

 समय समयमा स्थानीय तहिाटनगरपालिका स्वास््य 
शाखामा अलभिेख तथा प्रयतवेदनको अनुगमन सुपररवेक्षण 
गने र आवश्यक पषृ्ठपोषण हदने   

 अलभिेख गररकका रस्जस्टर तथा मालसक 
प्रयतवदेनहरूस्वास््य सँस्था र नगरपालिकामा सुरक्षक्षत राख्न े
व्यवस्था लमिाउने   

 स्वास््य सूचना प्रणािीको सुदृढीकरणको िागग 
नगरपालिकािे स्वास््य कमइचारीहरूिार्इ तालिम िगायतका  
आवश्यक  स्रोत साधनहरूको व्यवस्था गनेछ  स्वास््य 
व्यवस्थापन सूचना प्रणािी सुदृढ गनइ स्वास््य सेवा 
कायाइिय, प्रदेश स्वास््य सेवा यनदेशानािय  ,संघ ीीय स्तर ,
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तथा स्वास््यको क्षेरमा काम गने ववकास साझदेार संघ 
सँस्थाहरू सँग आवश्यक समन्द्वय गने   

स्वास््य संस्थाको भूममकाः  
 यनदेलशका अनुसार अलभिेख राख्न ेतथा सो अलभिेख चसु्त 

दरुूस्त र भक नभकको कक्रकन गने)कस्म्तमाहतताको कक 
पटक  (  

 मालसक प्रयतवेदन तयार गदाइ Tally Sheet प्रयोग गने ,
प्रयतवेदन दरुुस्त भक नभककोकक्रकन गने    

 मालसक प्रयतवेदनकोअस्न्द्तम रुप हददंा प्रयतवेदन दरुुस्त भक 
नभककोकक्रकन गनइ तयार गन,ेरुजु गने र प्रमाखणत गने ३ 
जनािे रुजु गने    

 मालसक प्रयतवेदन तयार हुनासाथ अनुगमन पुस्स्तका 
अद्यावगधक गने   

 चौमालसक रुपमा कमइचारी तथा व्यवस्थापनसलमयत 
सदस्यहरुसंग सेवाको त्याङ्क ववश्िेषण तथा सलमक्षा गने 

 गाँउघर स्तियनक र खोप स्तियनकको प्रयतवेदन चाँडो भन्द्दा 
चाँडो स्वास््य संस्थाको मूि रस्जस्टरमा अद्धावगधक गने  

 स्वास््य संस्थाहरूिे मालसक प्रयतवेदनको दरु्इ प्रयत तयार 
गरी कक प्रयत नगरपालिकामा अको महहनाको ७ गत े
लभरमा अयनवायइ पठाउने र कक प्रयत आफ्नो स्वास््य 
संस्थामा सुररक्षत राख्न े  

 हरेक महहना ७ गते लभर नगरपालिका स्तरमा मालसक 
िैठक िलस स्वास््य संस्थाद्वारा प्रदान गररकको सेवा 
सम्िस्न्द्ध छिफि गने र प्रयतवेदनमा सुधार गनुइपने भकमा 
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सुधार गरी सकेसम्म स्वास््य संस्थािे नै आफ्नो प्रयतवेदन 
DHIS2 मार्न्द्िी गने व्यवस्था लमिाउने  

DHIS2 

DHIS2ववशषे गरी स्वास््य सेवा त्याङ्कहरू कक्रककृत रूपमा 
प्रववष्ठ, प्रमाखणकरण, ववश्िेषण तथा प्रस्तुयतकरणको िागग ववकास 
गररकको प्रभावकारी अनिार्इन प्रणािी हो  यसमा ववलभन्द्न तहका 
सरकारी तथा यनजी स्वास््य संस्थाहरुिे प्रदान गने सेवा 
अनुसारका  प्रयतवेदन फारमहरू समेहटकको छ   बिलभन्द्न स्वास््य 
संस्थािाट प्रवाह गररकका सेवाहरुको बिश्िेषण गने तथा सूचनाको 
आधारमा यनणइयमा पूग्ने प्रकृयामा DHIS-2िे सहयोग पुयाइउँछ   
यसिे हरेक तहमा यछटो छररतो क्रकलसमिे सूचना उपिब्ध  गराई 
स्वास््यकमीहरू, कायइिम व्यवस्थापक, नीयत यनमाइताहरूिाई 
त्यपरक यनणइयगरीस्वास््य प्रणािीिार्इ सुदृढीकरण गनइ मद्दत 
गदइछ   यसमा हरेक स्वास््य संस्थाहरूिे अको महहनाको १५ गत े
लभरमा मालसक प्रयतवेदन प्रववष्ठ गरी२२ गत े लभरमा मागथल्िो 
यनकायिाट आवश्यक पषृ्ठपोषण हदर्इ सतने र सोही अनुसार 
आवश्यक पररमाजइन गरीमसान्द्त  लभरमा सच्यार्इ सतनु पने छ   

नगिपामलकाको भूममका  
 यस  नगरपालिकाका हरेक स्वास््य संस्थामा DHIS2 िाग ू

गने र सो को िागग आवश्यक स्रोत र साधन )र्इन्द्टरनेट ,
कम्तयुटर ,कमइचारीिार्इ तालिम (को व्यवस्था नगरपालिकािे 

गने   
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 नगरपालिका स्तरमा DHIS2 को कायइ गनइ स्जम्मेवार 
व्यस्तत तोतने     

 सिै स्वास््य संस्थाहरुिाट यनयलमत रुपमा प्रयतवेदन भक 
नभकको सुयनस्श्चत गरी पषृ्ठपोषण हदने   

 स्थानीय तह अन्द्तगइतका स्वास््य सँस्थाहरूिाट अनिाईन 
र्स्न्द्ि गने व्यवस्था नभकमा वा कुनै कारणिे र्इन्द्टरनेट तथा 
अन्द्य सुववधा नहँुदाको अवस्थामा उतत प्रयतवेदन 
नगरपालिकािे अनिाईन प्रववष्ट गनेछ  

 त्यपरक यनणइयको िागग आवश्यक सूचनाहरू उपिब्ध 
गराउने   

 त्याङ्कको प्रयोगमा वदृ्गध ल्याउन हरेक स्वास््य 
संस्थाको मालसक िैठक तथा सलमक्षामा त्यांकको 
पुनरावोिकन  ,ववश्िेषण प्रस्तुयतकरणको अभ्य ीास गराउने   

 स्थानीय तहमा DHIS2 सुदृढ गनइ स्वस््य सेवा कायाइिय, 
प्रदेश स्वास््य सेवा यनदेशानािय  ,संघीय स्तर ,तथा 

स्वास््यको क्षेरमा काम गने ववकास साझदेार संघ सँस्थाहरू 
सँग आवश्यक समन्द्वय गने   

आपूनतय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली 
कक यनस्श्चत अवगधमा प्रातत भकका, यनकासारखचइ गररकका तथा 
िाँकी रहेका औषगध , औजार, उपकरण, साधनहरू िगायतका 
स्रोतहरुको सूचना मागथल्िो तहिाई योजना तजुइमा, अनुगमन तथा 
मूल्यांकनको िागग उपिब्ध गराउनु तथा प्रातत सूचनाको ववश्िेषण 
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तल्िो तहसम्म उपिब्ध गराउनु नै आपूयत इ व्यवस्थापन सूचना 
प्रणािी हो  यो प्रणािीको िक्ष्य आपूयत इ व्यवस्थापनिार्इ व्यवस्स्थत 
गरी स्वास््य संस्थाहरुमा आवश्यक  पने साधन, औषगधहरु, 
औजार, उपकरणहरूको उपिब्धता िाहै्रमहहना कायम गराउनु हो   

स्थानीयतहको भूममका  
 यस  नगरपालिकाका हरेक स्वास््य संस्थामा आपूयत इ 

व्यवस्थापन सूचना प्रणािी सञ्चािन गनइको िागग 
आवश्यक स्रोत र साधन )फारम ,रस्जष्टरहरू ,कमइचारीिार्इ 

तालिम (को व्यवस्था गने   
 नगरपालिकामा आपूयत इ व्यवस्थापन सूचना प्रणािीको कायइ 

गनइ स्जम्मेवार व्यस्तत तोतने     
 स्वास््य सँस्थाहरूिाट यनयलमत अलभिेख तथा रमैालसक 

प्रयतवेदन गरेको सुयनस्श्चत गरी पषृ्ठपोषण गने    
 सेवा प्रदान गने संस्थामा आपूयत इ व्यवस्थापन सूचना 

प्रणािीको यनयलमत अनुगमन गन,े आपूयतइ व्यवस्थापनको 
प्रवाहमा ववद्यमान रहेका समस्याहरू पहहचान तथा 
यनराकरण गने   

 आपूयतइ व्यवस्थापन सूचना प्रणािी सुदृढ गनइ स्वस््य सेवा 
कायाइिय, प्रदेश स्वास््य सेवा यनदेशानािय  ,संघीय स्तर ,

तथा स्वास््यको क्षेरमा काम गने ववकास साझदेार संघ 
सँस्थाहरू सँग आवश्यक समन्द्वय गने   

ववद्युतीय आपूनत य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (eLMIS) 
आपूयतइ व्यवस्थापनका महत्वपूणइ ६ वटा लसद्धान्द्तहरू ठीक सामान, 
ठीक पररमाणमा, ठीक स्थानमा, ठीक समयमा, ठीक मूल्यमा र 
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ठीक अवस्थामा हुनुपदइछ भन्द्ने त्यिाई आत्मसाथगदै स्वास््य 
सेवा ववभाग, व्यवस्थापन महाशाखािे ववगतमा भकका आपूयत इ 
व्यवस्थापन सूचना प्रणािीका कलम कमजोरीहरूिाई पररमास्जइत गदै 
कम भन्द्दा कम समयमा कुनै पयन औषगध, खोप तथा सामग्रीहरूको 
महत्वपूणइ त्यांकहरू Real Time Data को रुपमा प्रातत हुने गरी 
तयार गररकको वेिमा आधाररत कस्तिकेसन (सफ्टवेयर)नैववद्युतीय 
आपूयत इ व्यवस्थापन सूचना प्रणािी (eLMIS) हो   
यसै सूचना प्रणािी प्रयोग गरी स्वास््य सामगग्रको प्रक्षेपण, िजेट 
व्यवस्थापन, खररद योजना यनमाइणउपिब्धताको सुयनस्श्चता 
(मौज्दात, स्वीकृतमौज्दात पररमाण, आकस्स्मक मागबिन्द्द,ु 
मागपररमाण यनधाइरण, ववतरण व्यवस्था (माग, हस्तान्द्तरण, 
दाखखिा प्रयतवेदन), अनुगमन को साथै त्याङ्कको गुणस्तरीयताको 
सुयनस्श्चतता जस्तासम्पूणइआपूयत इ शङृ्खिाको कायइसञ्चािन, 
अनुगमन तथा रेखदेख गने    

स्थानीय तहको भूममकाः  
 ववद्युतीय आपूयत इ व्यवस्थापन सूचना प्रणािीिार् 

नगरपालिका र स्वास््य संस्थासम्म िागू  गने र सो का 
िागग आवश्यक पूवाइधार )कम्तयुटर , र्न्द्टरनेट, मोिार्ि  (र 
तालिम प्रातत व्यस्ततको व्यवस्था नगरपालिकािे गने   

 नगरपालिका तथा स्वास््य संस्थाहरूिाट यनयलमत रूपमा 
त्याङ्क eLMIS मा प्रववष्ठ भक -नभकको कक्रकन गने    

 ववद्युतीय आपूयत इ व्यवस्थापन सूचना प्रणािीको संचािन भै 
सके पयछ यस िाट प्रातत हुने सुचनाको आधारमा स्वास््य 
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सामग्री )औषगध , खोप तथा अन्द्य सामाग्रीहरु  (को खपत 
कवं मौज्दात स्स्थयतको अनुगमन गने   

 ववद्युतीय आपूयत इ व्यवस्थापन सूचना प्रणािी सुदृढगनइ 
स्वस््य सेवा कायाइिय, प्रदेश स्वास््य सेवा यनदेशनािय ,

संघीय स्तरतथा स्वास््यको क्षेरमा काम गने ववकास 
साझदेार संघ सँस्थाहरूसँग आवश्यक समन्द्वय गने   

स्वास््य संस्थाको भूममकाः  
 स्वास््य संस्थामा प्रातत भकका तथा माग गनुइ पन े

सामग्रीहरूको Software मा प्रववष्ठ गने  
 अनिार्इनत्यांक पररववष्ठ गने   

EWARS र्यवासय तथा जोज पड्ताल सम्बन्धीअन्य सूचना 
प्रणालीहरूः 
स्थानीय तह तथा स्वास््य संस्थािाट गनुइपनेशुन्द्यप्रयतवेदन साथ ै
खोज पड्ताि सम्िन्द्धीसुचनाहरूिार्इ व्यवस्स्थत रूपमा यनयलमत 
गररनेछ   केन्द्र तथा प्रदेशिाट यनदेशन भकको सूचना 
प्रणािीहरूिार्इ िागू गनेछ   केन्द्र तथा प्रदेशिे पररपर गरेको, 
ववषेशपररस्स्थयत जस्तैः महामारी, दैवी तथा प्राकृयतक प्रकोप तथा 
ववपद्को समयमा गनुइ पने सूचनाप्रभावकारी रूपमा गने व्यवस्था 
लमिार्इनेछ    

स्वास््य सुचनाहरुको भण्डािण, प्रस्तुनतकिण तथा प्रयोग  
 

स्वास््य सुचनाहरुको भण्डािण 

स्वास््य संस्था तह 
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स्वास््य संस्थामा रहेका सम्पूणइ स्वास््य सूचनाहरु अद्यावगधक 
गनइ चाहहने अलभिेख फारामहरु र मालसक तथा रमैालसक प्रयतवेदन 
िनाई सके पयछ स्वास््य संस्थािाट सम्िस्न्द्धत मागथल्िो 
यनकायमा पठाकपयछ कक प्रयत सम्िस्न्द्धत स्वास््य संस्थामा 
कस्म्तमा १० वषइसम्म सुरक्षक्षत राख्न ुपने छ   DHIS2,eLMISतथा 
अन्द्य अनिार्इन प्रणािीिाट प्रयतवेदन गररसकेको त्यांकिाई 
कम्तयूटरमाआवगधक रूपमा व्याकअप सुरक्षक्षत राख्न ु पदइछ   
ववद्युयतय सूचनाहरु माग अनुरूप उपिब्ध गराउँदा वा िावषइक 
प्रयतवेदन िनाउँदा, पररवतइन तथास्थगगत गदाइ म.िे.प. फारम 
नं.९०१ (सफ्टवेयरको प्रयोगकताइ वववरण, पररवतइन र स्थगगत माग 
फारम) को अयनवायइ प्रयोग गनुइपदइछ   उतत फारामहरू र प्रयतवेदन 
भण्डारणको स्जम्मेवारी लिकको व्यस्ततिे स्वास््य सुचनाहरुको 
सुरक्षाको स्जम्मा लिनेछ   स्वास््य सूचना सम्वन्द्धी 
स्जम्मेवारप्रातत कमइचारी स्थानान्द्तरण, पदस्थापन भई रमाना 
भकमा वा अवकास प्रातत गरेमा सम्पूणइ स्वास््य सूचनाहरु 
सम्िस्न्द्धत संस्थामा कायइरत कमइचारीिाई यनयमानुसार िरिुझारथ 
गनुपने छ   उतत कमइचारीको  मतृ्यु भकको खण्डमा सो 
कमइचारीसंग रहेका सम्पूणइ जानकारी स्वास््य संस्थामा रहेको 
सुयनस्श्चत गने काम मागथल्िो तहको कमइचारीको हुनेछ   
सेवाग्राहीका सम्वेदनशीि जानकारी रहेका अलभिेखहरु जो कोहीिाई 
हेनइ, प्रयतलिवप गनइ तथा साववक स्थानिाट िैजान पार्नेछैन   
यस्ता व्यस्ततगत जानकारी हेनइ सम्िस्न्द्धत स्वास््य संस्थाका 
सेवाप्रदायक कमइचारीिाई पयन आफ्नो तजववजिे जो कसैिाई 
सेवाग्राहीको अनुमयतबिना हदन पार्नेछैन तथा संग्रहहत र 
समायोस्जत जानकारी समेत स्वास््यकमीिे नगरपालिकाका 
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सम्िस्न्द्धत फाँट प्रमुखको अनुमयतमा आगधकारीक परका आधारमा 
मार प्रयतलिवप उतार गररहदन सक्रकने छ    

स्थानीय तह 

नगरपालिकािे स्वास््य संस्थाहरुिाट संकलित प्रयतिेदन संग्रहहत 
गने र आवश्यक अनुसार प्रदेश तथा संघमा प्रयतवेदन प्रेषण 
गररसकेपयछ सोको कायाइिय प्रयत र डडस्जटि प्रयत कस्म्तमा १० 
वषइ सम्म सुरक्षक्षत तररकािे राख्न ुपने छ  स्थानीय तहिे स्वास््य 
संस्थािार् अलभिेख फारामहरु र प्रयतवेदनहरू सुरक्षक्षत तररकािे 
भण्डारण गनइको िागग चाहहने दराज, तािा, चाबि आहद पालिकािे 
स्वास््य संस्थािार् आवश्यकता अनुसार प्रदान गनेछ र सुरक्षक्षत र 
गोपयनयता राखे-नराखेको अधइिावषइक रूपमा अनुगमन गनेछ   

 

त्याङ्क प्रस्तुनत तथा प्रदयशनी  

सूचना चि अनुसार त्यांकको प्रशोधन तथा ववश्िेषण पश्चात 
त्याङ्कको प्रस्तुयतकरण गररन्द्छ   त्याङ्क प्रस्तुयतकरण भन्द्नािे 
सवइसाधारण, स्वास््यकमीहरु, कायइिम व्यवस्थापकहरु तथा 
सरोकारवािाहरु वा जसको िागग त्याङ्क प्रस्तुत गनइ खोस्जकको 
हो, उसिे िुझ्ने गरी त्याङ्क र सूचनाहरुको सही प्रस्तुयत वा 
प्रदशइनी गनुइ हो   ववषयवस्तु र िक्षक्षत सहभागीहरुअनुसार 
त्याङ्कको प्रस्तुयतकरण गने तररका र माध्यम फरक–फरक हुन 
सतछन ्  तालिका, ग्राफ, चाटइ, नतसा र गचरहरुको सहह प्रयोगिाट 
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कुनै पयन त्याङ्क र सूचनािाई सङ्क्षेपमा प्रभावकारीरुपिे 
सम्प्रेषण गनइ सक्रकन्द्छ    

पामलका स्तिमा  
स्वास््य सूचना प्रणािीको त्यांकहरू स्थानीय तहमा देहाय 
अनुसार प्रस्तुयत, प्रदशइनी तथा छिफि गररनेछ     

 स्थानीय तहको मालसकतथा ववषयगत िैठक 
 मालसक, चौमालसक, र िावषइक सलमक्षा 
 सावइजयनक सुनुवार् तथा सामास्जक पररक्षण  
 मालसक, चौमालसक, र िावषइक प्रगयत वववरणिार्इ ग्राफ, 

चाटइ, तालिका आहद माफइ त प्रदशइनी  
 अद्यावगधक सामास्जक नतसांकन 
 नगरपालिका स्तररय स्वास््यपार्श्रवइगचर यनमाइण तथा िावषइक 

अद्यावगधक 

स्वास््य संस्था स्तिमा  
स्वास््य सूचना प्रणािीको त्याङ्कहरू स्वास््य संस्था तहमा 
देहाय अनुसार प्रस्तुती, प्रदशइनी तथा छिफि गररनेछ     

 स्वास््य संस्थाको तथा स्वास््य संस्था व्यवस्थापन 
सलमयतको मालसक िैठक  

 सावइजयनक सुनुवार् तथा सामास्जक पररक्षण  
 मालसक, चौमालसक, र िावषइक प्रगयत ग्राफ, चाटइ, तालिका 

आहद माफइ त प्रदशइनी  
 अद्यावगधक सामास्जक नतसांकन 
 स्वास््य संस्था स्तररय पार्श्रवगचर यनमाइण तथा िावषइक 

अद्यावगधक 
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त्याङ्कको प्रयोग 

स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणािीको त्याकंहरू ववलभन्द्न 
ठाउँहरूमा प्रयोग गनइ सक्रकन्द्छ   यस स्थानीय तहमा रहेका 
स्वास््य संस्थाहरूको सुचना तथा त्याङ्कहरू देहायका स्थान 
तथा प्रक्रियाहरूमा प्रयोग गररनेछ     
नगिपामलका ि स्वास््य संस्था स्तिमा 

 जानकारी प्रदान गनइ  
 यनणइय प्रक्रियामा (Discussions, Special program 

development , Service site expansion ) 

 वडा पररषदमा   
 पालिका योजना छनौटका प्रक्रियाहरुमा  
 सरोकारवािाहरुिाई सुझावहरु प्रदान गनइमा 

 
स्वास््य सेवा प्रणािीमा सङ्किन गररकका सूचनाहरु कायइिम 
व्यवस्थापनमा प्रयोग नभकसम्म व्यवस्थापन सूचना प्रणािीको 
उद्वेश्य पूरा हुन सतदैन   कायइिम व्यवस्थापकहरुिे 
कायइिमसम्िन्द्धी कुनै पयन यनणइय लिदा त्यमा आधाररत 
यनणइय गररनेछ   यसका िागग त्याङ्किाट सूचना र 
सूचनािाट ज्ञान िनाउन सतन े लसप कायइिम 
व्यवस्थापकहरुिार् तालिम वा स्थिगत कोगचगंमाफइ त 
गररनेछयसको िागग अवश्यक व्यवस्थापन नगरपालिकािे 
गनेछ   
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घ. अप्रत्यामसत घटनाहरूको अवस्था पूवय तयािी तथा प्रनतकाययको 
अनुगमनः 

प्राकृयतक तथा मानव श्रसृ्जतघटनाहरू जस्तै महामारी, प्रकोप, 
दघुइटनाजस्ता ववपद्को समयमा स्थानीय तहमा तयार भकको प्रकोप 
पूवइ तयारी तथा प्रयतकायइ योजनामा भकको अनुगमन फारम प्रयोग 
गनेछ यहद त्यस्तो व्यवस्था नभकको खण्डमा नगरपालिकामा रहेको 
अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षण सलमयतिे यनधाइरणगरेको 
समय सापेक्ष चकेलिष्टको तयारी गरी प्रयोग गनइ सतनेछ   
 

ननजी स्वास््य सेवा प्रदायकहरुको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन 

नगरपालिका अन्द्तरगत सञ्चालित यनजी स्वास््य सेवा प्रदायक 
संस्थाहरुको सम्िन्द्धमा नगरपालिकािे आवश्यकता अनुसार 
अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गनेछ   यस प्रयोजनको िागी 
नगरपालिकािे आवश्यकता अनुसारको चकेलिष्ट तयार गरर प्रयोग 
गनेछ   अथवा अनुसुगच ३ (तीन) अनुसारको चेकलिष्टको प्रयोग 
गररनेछ   

परिच्छेदचाि: मूल्याङ्कन 

मलु्याङ्कनको परिचय 

यस नगरपालिका लभर संचािन भकका स्वास््यका कायइिम तथा 
सेवाहरु हािको समयमा के कयत सान्द्दलभइक,िाभदायी,प्रभावकाररता 
र हदगोपना छ साथ ै के कस्ता उपिस्ब्ध कवमं प्रभावहरु हाँलसि 
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भकका छन ् भन्द्ने कुराको आन्द्तररक र िाह्य मुल्याकंनकताइिाट 
उद्देश्यपूणइ र व्यवस्स्थत तररकािे िेखाजोखा गने कायइिाई 
मूल्याङ्कन भयनन्द्छ   स्वास््य कायइिम कायाइन्द्वयनका िममा 
भकका सिि तथा दिुइि पक्षहरूिाट पाठ लसकी भावी कायइिम, 
योजना तजुइमा तथा कायाइन्द्वयनमा आवश्यक सुधार गने तथा 
सम्िस्न्द्धत यनकायिाई त्यस्ता कायइिमकोकायाइन्द्वयन र नयतजाप्रयत 
जवाफदेहह िनाउनु मूल्याङ्कनको उद्देश्य हो   यसनगरपालिकािे 
कुनै यनस्श्चत समय लसमा लभर प्रदान गरेको स्वास््य सेवाको 
अवस्था, उपिस्ब्ध तथा प्रगयत कस्तो रह्यो भनी अनुसन्द्धान तथा 
बिश्िेषण गनेछ   मूल्याङ्कन गदाइ बिशषेगरी सेवाप्रवाह गनुइभन्द्दा 
पहहिे, सेवा प्रवाह गदैगदाइ, मध्ये समयमा र सेवा प्रवाह 
गरीसकेपयछको अवस्था बिचको तुिना गने काम गररन्द्छ    

 
मलु्याङ्कनका ववधधहरु 

 सवेक्षण तथा अनुसन्धान  
-पररमाणात्मक ववगध (प्रश्नाविी र सवेक्षण ववगधर ववद्यमान 
आधारभूत आँकडाहरू) 
-गुणात्मक ववगध (प्रत्यक्ष अविोकन ववगध, िक्षक्षत समूह ववगध, 
अन्द्तरवाताइ ववगध, सिि, दिुइि, अवसर र  
चनुौती ववश्िेषण गने ववगध, र दस्तावेज अध्ययन) 

 सममक्षा  ) वावषइक सलमक्षा र अधइवावषइक सलमक्षा( 
 कायय सम्पादन मूल्याकंन)स्वास््य संस्था र स्वास््य कमीहरू( 
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क. सवेक्षण तथा अनुसन्धान 

यस नगरपालिकामा सञ्चािन भकका स्वास््य सस्थाहरुिाट प्रदान 
गररकको सेवासँग सम्िस्न्द्धत सुचना तथा सूचकहरूिार्इ यथाथइपरक 
र प्रभावकारी वनाउन आवश्यक सवेक्षण तथा अनुसन्द्धान गन े
व्यवस्था लमिार्इनेछ    
रास्ष्िय, प्रादेलशक, तथा अन्द्य दात ृसंघ सँस्थाहरूिाट हुने ववलभन्द्न 
सवेक्षणहरूमा यस नगरपालिकािाट सवेक्षणका िममा गनुइ पने 
त्याङ्क संकिनका कायइहरूमा सहयोग गनेछ   जुन संघ सँस्था 
तथा यनकायिाट सवेक्षण गनइ िागगकको हो त्यसिाट 
नगरपालिकासँग आवश्यक समन्द्वय गनुइ पनेछ   त्यस्तो कायइिार्इ 
थप प्रभावकारी िनाउन आवश्यक सहयोग नगरपालिकािे गनेछ 
 यस नगरपालिकािे आफ्नो क्षेर लभरको स्वास््य अवस्था 
िझु्न,कायाइन्द्वयन गररकका कायइिमको मुल्याङ्कन गनइतथा 
त्याङ्क अनुरुप प्रमाण उपिब्ध गरार् योजना तजुइमा गनइ 
बिलभन्द्न सवेक्षण र अनसुन्द्धान गनेछ   स्थानीय तहमा सरकारी, 
गैर सरकारी तथा यनजी क्षेरिाट सम्िस्न्द्धत नगरपालिकामा छुट्टै 
सवेक्षण गनुइ परेमा नगरपालिकामा रहेको अनुगमन मूल्याकंन तथा 
सुपररवेक्षण सलमयतको अनुमयत प्रातत भर्सकेपयछ मार सवेक्षण सुरु 
गनइ सतनेछन ्   यस्ता सवेक्षणमा नगरपालिकाको भूलमका देहाय 
िमोस्जम हुनेछः 

ववषयको छनौट 
बिषय छनौटका िागग सवेक्षणको उद्देश्य र ववषयको ववस्तार 
स्वास््य सवेक्षक अनुगमन टोिी बिच प्रस्तुयतकरण भक पश्चात ्
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यस टोिीको यनणइय अनुरुप बिषय छनौटका िागग अनुमयत प्रदान 
गररनेछ    
 

कायययोजना 
स्वास््य सवेक्षणको ववषय वस्तु छनौट भर्इ सकेपयछ आवश्यकता 
अनुसार परामशइदाता यनयुतत गरी सवेक्षणको कायइयोजना िनार्इ 
िागू गररनेछ   

र्धथकल क्स्वकृनत 
बिषय छनौट गरी कायइयोजना यनमाइण पश्चात ् नेपाि स्वास््य 
अनुसन्द्धान पररषदमा र्गथकि अनुमयतका िागग आवेदन पेश गनुइ 
पनेछ   यो अनुमयत प्रातत भर्सकेपयछ मार त्याङ्क संकिन 
गनुइपनेछ   नगरपालिका स्तरको सवेक्षणका िागग पयन यो िुँदा 
िागु हुनेछ    

मानव स्रोत व्यवस्थापन 
सवेक्षणको िागग आवश्यक दक्ष जनशस्ततव्यवस्थापन गने, सवेक्षक 
तथा गणकहरूको िागग आवश्यक तालिम हदने कायइ गररनेछ    

सवेक्षण तथा अनुसान्धान व्यवस्थापन 
नगरपालिकाको सवेक्षण व्यवस्थापनमा सवेक्षणको प्रकृयत हेरेर कुन 
कुन सवेक्षणमा र सवेक्षणको कुन ववधामा परामशइदाता 
आवश्यकपनेहो त्यसको पहचान गरी व्यवस्था लमिार्इने छ    
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अनुगमन  
नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन 
मूल्याकंन तथा सुपररवेक्षण सलमयतिे योजना अनुसार यनयलमत 
अनुगमन गनेछ र आवश्यक यनयमन गनइ सतनेछ   

ननतजाको प्रस्तुनतकिणः 
सवेक्षणको सम्पूणइ ववगध सकेपयछ,सवेक्षणको नयतजा स्वास््य 
अनुगमन सलमयतको उपस्स्थयतमा परामशइदातािे प्रस्तुयतकरण गनेछ 
  सवेक्षणको प्रयतवेदन प्रयतलिवप पालिकािाई िुझाउनुपनेछ  
सवेक्षणिाट प्रातत नयतजा तथा लसफाररसहरूिाई नगपालिकाको 
स्वास््य स्स्थयत सुधार गनइ प्रयोगमा ल्याउन सतनछे   
ज. सममक्षा 
नगरपालिका अन्द्तगइतका स्वास््य कायइिमहरूको कायाइन्द्वयनको 
अवस्था के कस्तो छ भनेर ववलभन्द्न समयमा छिफि गने 
प्रक्रियािार्इ सलमक्षा भयनन्द्छ   यस नगरपालिकामा अधइिावषइक र 
वावषइक गरी दरु्इपटक सलमक्षा गररनेछ    

सममक्षाको उद्देश्य  
 नगरपालिका लभर रहेका स्वास््य संस्थाहरूको प्रगयतको 

तुिनात्मकववश्िेषण गने   
 कायइिम सञ्चािनमा देखखकका कमी कमजोरी पहहचान गन े

र सुधार गनुइ पने क्षेरहरू पिा िगार्इ िक्ष्य प्रास्ततसम्म 
पुग्ने मागइ पहहचान गने    
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 सञ्चालित कायइिमिे सम्िस्न्द्धत क्षेरको वालसन्द्दा र ववशषे 
गरी महहिा ,िाििालिका ,जेष्ठनागरीक तथा वस्ञ्चयतमा 

परेका समूदायहरूमा उपिब्ध स्वास््य सेवाको उपभोगको 
अवस्था उनीहरूिे सेवा उपभोग गनइ भोग्नु परेका िाधा 
अवरोधहरू पिा िगार्इ सम्िोधनको िागग रणनीयत तयार 

गने    
 स्थानीय स्तरमा स्वास््यका नीयत तथा रणनीयत ववकास 

गनइ र योजना तजुइमाका िागग प्राथलमकता क्षेर पहहचान 
गने    

 स्वास््य क्षेरमा काम गने सरकारी गैरसरकारी तथा यनजी 
क्षेरहरूको ववचमा समन्द्वय सहकायइ गरी कायइिम 
कायाइन्द्वयनका िममा हुन सतने दोहोरोपना कम गने   

बावषयक तथा अधयवावषयक सममक्षा 
नगरपालिका अन्द्तगइतका स्वास््य संस्थाहरूको िावषइक तथा 
अधइिावषइक सलमक्षा गने व्यवस्था लमिार्इनेछ   सलमक्षा कायइिममा 
स्थानीय तहका पदागधकारीहरू,स्थानीय तह मातहतका स्वास््य 
संस्थाहरू,स्वास््यको क्षेरमा कायइरत सरकारी,गैर सरकारी तथायनजी 
क्षेरहरूको सहभागगता हुनेछ   सलमक्षामा स्थानीय तह अन्द्तगइतका 
सरकारी तथा गैरसरकारी स्वास््य संस्थाहरूको सक्रिय 
सहभागगतामा देहाय िमोस्जमका ववषयवस्तुहरूमा छिफि तथा 
प्रस्तुयत गरी यनश्कषइमा पुग्नेछ     

 अधइवावषइक सलमक्षामा गत ६ महहनामा नगरपालिका 
अन्द्तरगतका स्वास््य संस्थाहरूिाट प्रवाह भकका स्वास््य 
सेवाहरूको कायाइन्द्वयनको अवस्थावारेमा छिफि गररनेछ 
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भने िावषइक सलमक्षामा वषइ भररको प्रगयतको िारेमा छिफि 
हुनेछ   

 स्वास््य संस्थाहरुको प्रगयत प्रयतिेदनको गुणस्तरीयता र 
देखखकका रहुटहरूको सुधार   

 संचालित कायइिमहरुको प्रगयत िावषइकिक्ष्यअनसुार भक-
नभकको सलमक्षा गरी िक्ष्य प्रातत गनइको िागग कायइयोजना 

िनाउने तथा आगामी िषइको वावषइक योजना िनाउने  
 स्वास््य संस्थाको िागग आवश्यक औषधी, उपकरण ,

स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणािीका टुल्सहरीूको 
उपिब्धता  

 िक्ष्य अनुसार ववविय प्रगयतको अवस्था   
 िक्षक्षतसमूदायको सेवा पहँुच र सेवा उपभोगको अवस्था   
 महामारी तथा प्रकृयतक प्रकोपको अवस्था  ,पूवइ तयारी तथा 

प्रयतकायइको िागग आवश्यक छिफि   
 स्थानीय तहमा यनमाइण भकका नीयत यनदेलशका वा स्वास््य 

सँग सम्िस्न्द्धतकुनै दस्तावेजहरू यनमाइणको िममा छन ्भन े
त्यसको िारेमा जानकारी  तथा छिफिका साथ ै सोको 
कायाइन्द्वयनको िारेमा छिफि    

 स्वास््य क्षेरका अन्द्य समसामययक बिषयमा छिफि   
 

ग. कायय सम्पादन तथा मूल्याङ्कन 

स्वास््य संस्थाहरुको कायय सम्पादन मूल्याङ्कन 
नगरपालिकामा रहेका स्वास््य संस्थाहरुिे यनस्श्चत समय लभर 
तोक्रककको िक्ष्य अनुसार के कयत काम पुरा गरे नगरेको यक्रकन 
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गरी स्वास््य संस्थाहरुको कायइ सम्पादन मूल्याङ्कन गररनेछ  
जसिे स्वास््य संस्थाहरुिाट प्रदान गने सेवाहरुमा थप  
गुणस्तरीयता र प्रभावकारीता िनाउन मद्दत गनेछ  देहाय 
िमोस्जमका उद्देश्यहरू प्रातत गनइ स्वास््य संस्थाहरूको कायइ 
सम्पादन मूल्याङ्कन गररनेछ  

 स्वास््य सस्थाहरुिे हदकको  िक्ष्य के कयत पुरा गरे भनी 
पिा िगाउने 

 स्वास््य संस्थाहरुिाट प्रदान गने सेवाको गुणस्तरमा िदृ्गध 
गने    

 कायइ सम्पादनको मूल्याङ्कन गरी सवोत्कृष्ट काम गने 
स्वास््य संस्थािाई पुरस्कृत र प्रोत्साहन गने   

 तोक्रककको िक्ष्य तथा उद्देश्य हालसि गनइ नसतन े
संस्थाहरुको कारक तत्वहरुको ववश्िेषण गरी सुधारका िागग 
ववशषे कायइिमहरुको कायइ योजना िनाई कायाइन्द्वयन गने  
 

कायय सम्पादनको मापन ववधध 

o कायइ सम्पादानको प्रगयत मूल्याङकन गदाइ प्रत्येक स्वास््य 
संस्थामा कस्म्तमा दरु्इ पटक सहयोगात्मक सुपररवेक्षण 

)व्यवस्थापक्रकय र प्राववगधक सुपररवेक्षण (गररनेछ    
o कायइ सम्पादनको प्रगयत हेदाइ यनधाइरण गररकका अगधकतम ्

िक्ष्यको सीमाहरुिाई आधार मानेर संयुतत रुपमा 
मुल्याङ्कन गररनेछ    
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o स्थानीय तहमा रहेको अनुगमन मूल्याङ्कन सुपररवेक्षण 
सलमयतिे स्थानीय पररवेशमा सूचकहरू यनधाइरणगरी तयार 
गरेको मूल्याङ्कन चकेलिष्ट प्रयोग गररनेछ    

o स्वास््य संस्थाको मालसक प्रयतवेदनका आधारमा सो 
संस्थाका िागग यनस्श्चत गररकका अगधकतम ्लसमाको िक्ष्य 
सलमक्षा गरी पूरा हुन सतने नसतने यनस्श्चत गररनछे    

o अनुगमन वा सुपररवेक्षणका िेिा स्वास््य संस्थाको 
कायइके्षर लभरका समुदाय वा सम्िस्न्द्धत स्वास््य संस्था 
सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सलमयतसँग स्वास््य संस्थाको 
िारेमा अगधकतम ्धारणा िुझ्ने र सो अनुसार स्वास््य 
संस्थाको मुल्याँकनगररनेछ    

कायइ सम्पादन योजना तयार गने िेिामा स्थानीय तहको  
वस्तुस्स्थयत र स्वास््य संस्थाहरूमा उपिब्ध साधन पहँुचको 
अवस्था, मानव स्रोतको उपिव्धता र गत वषइ गरेको प्रगयतका 
आधारमा स्थानीय तह लभरका स्वास््य संस्थािाई ववलभन्द्न 
समूहमा ववभाजन गररनछे   स्वास््य संस्थाहरूको मुल्याङ्कन गदाइ  
देहायको मापदण्ड अनुसार वगीकरण गरी उत्कृष्ट स्वास््य संस्था 
तय गररनेछ   

(क) ९० % भन्द्दा िढी  = सवोत्कृष्ट  (ख) ७५-८९ % 
 = उत्कृष्ट 
(ग) ६०–७४%   = सन्द्तोषजनक  (घ) ६० 
% भन्द्दा कम = न्द्युन 

स्वा्यकमीको  काययसम्पादन मुल्याङ्कन 
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कुनै पयन कमइचारीिाई तोक्रककको स्जम्मेवारी के कयत र कस्तो 
रुपमा पूरा भयो भनेर मापन गने ववगध कायइ सम्पादन मूल्याङ्कन 
हो   स्वास््य संस्थामा कायइरत स्वास््यकमीहरुिे आफ्नो पदीय 
दाययत्व (काम कतइव्य र अगधकार) अनुसार हदर्कको स्जम्मेवारीिाई 
िक्ष्य अनुसार योजना िनार्इ पुरा गरे नगरेको हेनइ यनस्श्चत 
मापदण्ड िनाकर यक्रकन गनुइ पनेछ    जस अनुसार हरेक 
स्वास््यकमीिे यनस्श्चत समय लभर गनुइपने कामको िक्ष्य यनधाइरण 
गने,िक्ष्य अनुसार योजना तयार गने र कायाइन्द्वयन गने जस्ता 
कायइहरू पदइछन ्   

उद्देश्य 
 कमइचारीिाई हदर्कको िक्ष्य अनुसार के कयत कायइ सम्पन्द्न 

गरे अनुगमन गरी समयमा पषृ्ठपोषण हदने र लसतन े
लसकाउने कायइिाई व्यवस्स्थत गने  

 कायइ सम्पादनको मुल्याङ्कन गरी अयत उिम कायइ गने 
कमइचारीिाई पुरस्कृत र प्रोत्साहन गनुइका साथै यनस्श्चत 
समयमा काम सम्पन्द्न नगन,े कामप्रयत िापरवाही गन े
जस्ता पदीय दाययत्व पुरा नगने कमइचारीहरुिाई दस्ण्डत गने   

 कमइचारीको यनरन्द्तर लसकाई र वयृत ववकासमा सहयोग पुराई 
उनीहरुको कायइदक्षता अलभिदृ्गध गने 

 कमइचारीको काम गने मनोिि िढाउने 
 कमइचारीमा स्वास््य संस्थाको व्यवस्थापन सम्िस्न्द्ध 

उिरदाययत्व िहन गने पक्षिाई सुदृढ गने  

काययसम्पादन मूल्याङ्कन प्रकिया (ववधध ि योजना) 
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स्थानीय तह 
स्वास््य संस्था स्ति 
(स्वास््यकमी ) 

स्थानीय तहिे िक्ष्य तय गने 
छ  

स्थानीय तहिे हदकको िक्ष्य 
अनुसार स्वास््य संस्थािे मालसक 
वावषइक योजना िनाई सोही अनुसार 
स्वास््यकमीिे आफ्नो कायइ 
योजना तय गने छन ्र 
नगरपालिकाको स्वास््य शाखामा 
पेश गनेछन ् 

कायइ सम्पादन मुल्याङ्कन 
गनइ प्रमुख नयतजा तथा 
प्रयतफि के्षरहरु र मापन गने 
ववगध र मापदण्ड यनधाइरण 
गने छ  

योजना अनुसार समयमा कायइ 
सम्पादन गने 

कायइ सम्पादन मुल्याङ्कन 
कहहिे कसिे  र कसरी गने 
योजना तयार गने छ  

स्थानीय तहिाट तोक्रककको समय  
वावषइक र अधइवावषइक रुपमा कायइ 
सम्पादन मुल्याङ्कन भरी पेश गन े

पुरस्कृत तथा कयइ 
सम्पादनमा सुधार गने 
योजना िनाउने  

वावषइक रुपमा तोक्रककको िक्ष्य 
अनुसारका उपिस्ब्धहरु प्रातत हुन 
सके नसकेको िारेमा उल्िेख गरी 
पेश गन े

कायइ सम्पादन सम्िन्द्धमा 
पषृ्ठपोषण हदने    

प्रातत आदेश तथा यनदेशनहरु 
समयमै सम्पन्द्न गनइका िागग 
अग्रसर रहन े
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कायइसम्पादन मुल्याङ्कन हरेक आगथइक वषइको अन्द्त्यमा मुल्याङ्कन 
सलमयतद्िारा गररने छ  स्वास््यकमोको सुपररवेक्षण यनयलमत 
गररने छ  स्वास््य कमइचारीहरुको कायइ सम्पादन मुल्याङ्ककन 
गनइको िागग देहायका ववगधहरु र मापदण्ड प्रयोग गररनेछ  

प्रश्नोतिः कायइसम्पादन मुल्याङ्कन फारममा तय गरीकका प्रश्नहरु 
कमइचारीिाई सोगधने छ  जसमा कमइचारी स्वयम ् तथा अन्द्य 
कमइचारी र स्वास््य संस्था संचािन तथा व्यवस्थापन 
सलमयतहरुिाई पयन प्रश्न गरी राय िुखझने छ  

छलफलः स्वास््य संस्थाको कमइचारी र स्वास््य संस्था संचािन 
तथा व्यवस्थापन सलमयतहरु संग छिफि गररनेछ  

अवलोकनः कमइचारीिे ववलभन्द्न स्थानमा देखाकको आचरण, 
व्यवहार तथा क्रियालशिताहरु साथ ैकायइ सम्पादन गरेको कायइहरू, 
सेवा रस्जष्टरहरूको यनयलमत अविोकन गररनेछ  साथ ै कायइ 
सम्पादन गदाइ पयन अविोकन गररने छ  

मुल्याङ्कन गनइको िागग देहायको मापदण्ड अनुसार वगीकरण 
गररने छ र उत्कृष्ट कमइचारी तय गररने छ    

(क) ९० % भन्द्दा िढी  =सवोत्कृष्ट  (ख) ७५-८९ % 
 =उत्कृष्ट 
(ग) ६०–७४%  =सन्द्तोषजनक  (घ) ६० % 
भन्द्दा कम =न्द्युन 
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काययसम्पादन तथा मुल्याङ्कन फािम 
स्वास््यकमीहरुको कायइ सम्पादन मुल्याङ्कन गदाइ नेपाि सरकार 
स्वास््य सेवा यनयमाविी, २०५५ को यनयम १२९ को उपयनयम २ 
िमोस्जमको का.स.मु फारम प्रयोग गनेछ   स्थानीय तहको 
अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षण सलमयतिे आवश्यकता 
महसुस गरेमा समय सान्द्दलभइक मूल्याङ्कन फारम िनाई प्रयोग 
गनेछ    
 

पुिस्कृत ि दक्ण्डत प्रकृया 
 मुल्याङ्कनको नयतजा अनुसार उत्कृष्ट कायइ सम्पादन 

गने कमइचारीिाई प्रशंसा र पुरस्कृत गरी प्रोत्साहहत 
गने  

 सन्द्तोषजनक कायइ गन े कमइचारीिाई सुधार गनुइपन े
पक्षहरुको वारेमा पषृ्ठपोषण हदने र सुधारको िागग 
योजना िनाई कायाइन्द्वयन गनइ िगाउने   

 कमजोर कायइ सम्पादन गने कमइचारीिाई यनजको कमी 
कमजोरी वारेमा लिखखत जानकारी हदने  सुधारको िागग 
योजनािनाउन र कायाइन्द्यवन गनइ चाहहने सहयोग गने  

 यनधाइररत समयमा काम सम्पन्द्न नगने, कामप्रयत 
िापरवाही गने जस्ता पदीय दाययत्व पुरा नगन े
कमइचारीहरुिाई मापदण्ड िनाई दस्ण्डत गने   
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परिच्छेद पााँच: सुपरिवेक्षण 

सपुरिवेक्षणको परिचय 
सुपररवेक्षण भन्द्नािे कायइिम वा पररयोजनाको स्जम्वेवार 
व्यस्तत,सुपरभार्जर अथवाव्यवस्थापक मागथल्िो तहिे कुनै पयन 
कायइिम वा पररयोजनामा कायइरत कमचाइरीहरू /स्वास््यकमीहरूिे 
उतत कायिम वा पररयोजनाको िक्ष्य तथा उद्वेश्य अनुसार 
कायिमहरू कसरी संचािन गरररहेका छन, उनीहरूको गयतववगधहरू 
तथा कायइ सम्पादनको अवस्था कस्तो छ, राम्रो गरे नगरेको  
यनररक्षण गने, अनुगमन गने र आवश्यकता अनसुार यनदेशन हदने, 
उनीहरूिाई उत्प्रेररत गने, कायइिम  कायाइन्द्वयनमा सहयोग तथा 
सहस्जकरण जस्ता कायइहरू पदइछन ्   स्वास््यकमीहरूिे आफ्नो 
स्जम्मेवारी राम्रोसंग वहन गरे नगरेको, उनीहरूका गयतववगधहरूको  
रेखदेख तथा उनीहरूिार् लसकाउने, उत्प्रेरणा जगाउने र 
कायइसम्पादनमा सुधार ल्याउने  कायइ न ैसुपररवेक्षण हो र यो कक 
यनयलमत प्रकृया हो   स्थानीय सरकारिे घोषणा गरेका नीयत तथा 
कायइिमहरू स्थानीय स्वास््य संस्थाहरू (स्वास््य चौकी, आधारभुत 
स्वास्थय सेवा केन्द्र, शहरी तथा सामुदाययक स्वास््य र्काई, गाउँघर 
तथा खोपस्तियनक र महहिा स्वास््य स्वयंसेववकाहरू) माफइ त 
कायाइन्द्वयन भर्राखेका छन ्  

सुपरिवेक्षण योजनाः 
नगरपालिका मातहतका स्वास््य संस्थाहरूमा सहभागगतात्मक 
सुपररवेक्षणको िागग वषइको सुरूमानै क्षेर तथा कायइयोजना तयार 
गरीव्यवस्स्थत तरीकािे सुपररवेक्षण गने व्यवस्था लमिार्इनेछ    
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कायययोजना तामलका  

काययववविण कहााँ गने 
कसले गने 
क्जम्मेवािी 

कढहले 
गने 

वषयमा 
कनत 
पटक 
गने 

कैकफयत 

प्राववगधक 
अनुगमन 
तथा 
सुपररवेक्षण 

सरकारी, गैर 
सरकारी तथा 
यनस्ज 
स्वास््य 
संस्था 

स्थानीय 
तह 
स्वास््य 
शाखा 

चौमालसक  

प्रत्येक 
स्वास््य 
संस्था 
कम्तीमा 
कक 
पटक 

 

व्यवस्थापकीय 
सुपररवेक्षण 

सरकारी तथा 
सामुदाययक 
स्वास््य 
संस्थाहरू 

अनुगमन 
मूल्याकंन 
तथा 
सुपरीवेक्षण 
सलमयत, 
व्यवस्थापन 
सलमयत 

चौमालसक 

प्रत्येक 
स्वास््य 
संस्था 
कम्तीमा 
कक 
पटक 

 

गैर सरकारी 
तथा यनजी 
स्वास््य 
संस्थाहरू 

वावषइक 
रूपमा  

नमूना 
छनौट 
अनूसार 

 

कायइिम 
सुररवेक्षण 

समुदाय 
स्तरमा 
संचालित 
अलभयान 
तथा 
कायइिमहरू,  

स्वास््य 
शाखा, 
स्वास््य 
संस्थाका 
कमइचारीहरू,  

अलभयान 
तथा 
ववशेष 
हदनहरूमा 

यनयलमत 
रूपमा  

गाउँघर 
स्तियनक, 

स्वास््य 
संस्था 

मालसक 
रूपमा  

प्रत्येक 
स्तियनक  
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काययववविण कहााँ गने 
कसले गने 
क्जम्मेवािी 

कढहले 
गने 

वषयमा 
कनत 
पटक 
गने 

कैकफयत 

खोप 
स्तियनक,   

प्रमुख, 
व्यवस्थापन 
सलमयत 

कम्तीमा 
कक 
पटक 

स्वास््य 
कमइचारीहरू 

स्थानीय 
स्वास््य 
शाखा  

अनुगमन 
मूल्याकंन 
तथा 
सुपरीवेक्षण 
सलमयत, 

वावषइक 
रूपमा 

कम्तीमा 
कक 
पटक 

 

स्थानीय 
स्वास््य 
संस्थाहरू, 

स्वास््य 
शाखा 

वावषइक 
रूपमा 

प्रत्येक 
स्वास््य 
कमीको 
कक 
पटक 

 

महहिा 
स्वास््य 
स्वयं सववका 

महहिा 
स्वास््य 
स्वयं 
सेववका, 
आमा समूह 
आहद  

स्वास््य 
संस्थाका 
कमइचारीहरू 

मालसक 
रूपमा 

प्रत्येक 
स्वयं 
सेववका 
संग 
कम्तीमा 
कक 
पटक 
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नगिपामलका देखज स्वास््य संस्था 
१. व्यवस्थापकीय सुपरिवेक्षण 
स्वास््य संस्थाको व्यवस्थापकीय पक्षहरूिार्इ ध्यानमा राखी 
मागथल्िो यनकायिाट गररने सुपररवेक्षणिार्इ व्यवस्थापन 
सुपररवेक्षण जनाउँदछ   यनवाइगचत जन प्रयतयनगधहरूिे यनयलमत 
रूपमा आफ्नो पालिका अन्द्तगइतका स्वास््य संस्थाहरूको 
सुपररवेक्षण गनइ जरूरी हुन्द्छ   यसको मुख्य उद्देश्य भनेको 
स्वास््य संस्थाको व्यवस्थापनको अवस्थाको िारेमा जानकारी लिर्इ 
आगामी हदनमा गनुइपने सुधारका पक्षको जानकारी लिनु हो   
आवश्यकता अनुसार सवेा प्रवाह भक नभकको यकीन गनइ तथा 
रास्ष्िय अलभयान तथा योजना अनुरूप क्रियाकिापहरू रूपमा 
कायाइन्द्वयन भकको सुयनस्श्चत गनुइ नै यसको मखु्य उद्देश्य हो   
नगरपालिका देखख स्वास््य संस्थाको व्यवस्थापन सुपररवेक्षण 
अधइवावषइक रूपमा गनइ सक्रकनेछ   अधइवावषइक तथा वावषइक सलमक्षा 
गोस्ष्ठमा व्यवस्थापक्रकय रूपमा कमजोर रहेको स्वास््य संस्थाको 
छनौट गनइ सक्रकनेछ   

छनौटका आधािहरू: 
मानव संसाधन, भौयतक पुवाइधार तथा श्रोत व्यवस्थापनको आधारमा 
कमजोर रहेको स्वास््य संस्थािार्इ छनौटको आधार िनाउन 
सक्रकनेछ र स्वास््य संस्थाहरूको सुररवेक्षणका िागग उप प्रमुखको 
संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षण 
सलमयतिे आवश्यक महसुस गरेमा छुट्टै टोिी िनार्इ गनइ सतनेछ 
 संघीय, प्रादेलशक, तथा अन्द्य सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थािे 
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गने सुपररवेक्षणमा यस नगरपालिकािे समन्द्वय गनेछ र 
अवश्यकता अनुसार सहभागगता पयन जनाउनेछ    

सुपरिवेक्षण योजनाः 
क्षेर छनौटको आधारमा योजना गररकका स्वास््य संस्थाहरूमा 
माथी सुपररवेक्षण योजना तालिकामा उल्िेख गररकको योजना 
अनुरूप गररनेछ    

अमभलेज तथा प्रनतवेदन गनय ि सुपरिवेक्षणको लाधग फािमहरूको 
प्रयोग  
सरकारी स्वास््य संस्था सुपररवेक्षणको अलभिेख तथा प्रयतवेदन 
फारम चकेलिष्ट (१)अनुसुची १ को खण्ड क अनुसारको हुनेछ | 

२. प्राववधधक सुपरिवेक्षण 
स्वास््य संस्थाको प्राववगधक पक्षहरूिार्इ ध्यानमा राखी मागथल्िो 
यनकायिाट गररने सुपररवेक्षणिार्इ प्राववगधक सुपररवेक्षण जनाउँदछ 
 यसको मुख्य उद्देश्य भनेको स्वास््य संस्थाको प्राववगधक 
अवस्थाको िारेमा जानकारी लिर्इ आगामी हदनमा गनुइपन ेसुधारका 
पक्षको जानकारी लिनु हो  नगरपालिका देखख स्वास््य संस्थाको 
प्राववगधक सुपररवेक्षण चौमालसक गररनेछ   चौमालसक, अधइवावषइक 
तथा वावषइक सलमक्षा गोस्ष्ठमा प्राववगधक रूपमा कमजोर रहेको 
स्वास््य संस्थाको छनौट गररनेछ    

छनौटका आधािहरू:  
ववलभन्द्न स्वास््य सूचकहरूको आधारमा कमजोर रहेको स्वास््य 
संस्थािार्इ छनौटको आधार िनार्नेछ     
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टोली गठन  
स्वास््य संस्थाहरूको प्राववगधक सुपररवेक्षणका िागग उपप्रमुखको 
संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षण 
सलमयतिे आवश्यकता महसुस गरेमा छुट्टै टोिी िनार्इ गनइ सतनेछ 
 संघीय, प्रादेलशक, तथा अन्द्य सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थािे 
गने सुपररवेक्षणमा यस नगरपालिकािे समन्द्वय गनेछ र 
अवश्यकता अनुसार सहभागगता पयन जनाउनेछ   

अमभलेज तथा प्रनतवेदन फािम 
सरकारी स्वास््य संस्था सुपररवेक्षणको अलभिेख तथा प्रयतवेदन 
फारम अनुसुची १ को खण्ड क र ख प्रयोग हुनेछ  

३. मढहला स्वास््य स्वयं सेववका स्ति सुपरिवेक्षण 
यस नगरपालिका अन्द्तगइतका महहिा स्वास््य स्वयं सेववकािे 
िक्ष्य  तथा कायइवववरण अनुसार काम गरे-नगरेको कक्रकन गरी 
व्यवस्थापक्रकय तथा प्राववगधक समस्या अर्परेमा आवस्यक सहयोग 
गने सुपरीवेक्षणको मुख्य उद्देश्य हो   यस सुपररवेक्षणिे महहिा 
स्वास््य स्वयं सेववकािाट प्रदान गररकका स्वास््य सेवाको गुणस्तर 
र यनयलमत अलभिेख तथा प्रयतिेदनको िागग सहयोग गनेछ   
स्वास््य संस्थाका प्राववगधक कमइचारीहरूिे मालसक रूपमा महहिा 
स्वास््य स्वयं सेववकाहरुको सुपररवेक्षण गनेछन ् र सुपररवेक्षण 
पश्चात स्वास््य संस्थाका प्रमुख माफइ त नगरपालिकामा मालसक 
रूपमा प्रयतवेदन गनुइपनछे   सुपररवेक्षण गनइ जादाँ स्वास््यकमी 
महहिा स्वास््य स्वयम सेववकाको घर अथवा आमा समूहहरुको 
मालसक िैठकमा जानेछन ्   
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मढहला स्वास््य स्वयं सेववका सुपरिवेक्षण योजना  
स्वास््य संस्थाका कमइचारीहरू प्रत्येक महहिा स्वास््य स्वयं 
सेववकाहरूमा कम्तीमा िषइमा कक पटक पुग्नेछन ्   कायइ 
सम्पादनमा समस्या भकका, स्वास््य संस्थाको पहँुचिाट टाढा 
रहेका,सेवा हदनुपने क्षेर अगधक रहेका महहिा स्वास््य स्वयं 
सेववकाहरू िार्इ प्रथलमकतामा राखख सुपररवेक्षण योजना स्वास््य 
संस्थािे वषइको सुरूमानै  तयार गनेछ     

अमभलेज तथा प्रनतवेदन फािाम 
सुपररवेक्षण गनइ जादाँ महहिा स्वास््य स्वयम सेववकाकायइिमिे 
तोके िमोस्जमको फाराम प्रयोग गनेछन ्   

४. कायिय म  सुपरिवेक्षण 
नगरपालिकामा संघ तथा प्रदेश सरकारवाट सञ्चालित कायइिमहरु 
तथा स्थानीय तह मातहतका स्वास््य संस्थाहरूिे प्रदान गरेका 
सेवाहरू कायाइन्द्वयनको अवस्था समयमानै पिा िगार्इ सेवा प्रवाहको 
प्रभावकाररतामा िदृ्गध  ल्याउनका िागग कायइिम सुपररवेक्षण 
गररन्द्छ   कायइिमहरूको सुपररवेक्षण गदाइ ववद्यमान संघ, प्रदेश 
तथा स्थानीय सरकारको नीयत तथा कायिम, स्वास््य ऐन 
यनदेलशकाहरू िमोस्जम कायाइन्द्वयन भक-नभकको सुयनस्श्चत गररनेछ 
   
काययिम सुपरिवेक्षण प्रकिया  
संघ,प्रदेश तथा स्थानीय तहका कायइिमहरूको प्राववगधक तथा 
व्यवथापक्रकय समुहिे (आवश्यकता अनुसार) संग संगै वा छुट्टा 
छुट्टै रूपमा कायइिमको सुपररवेक्षण गदाइ कायइिमिे तोकेको 
व्यवस्था अनुसार गररने छ   सुपररवेक्षण गररने समय र अवगध 
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कायइिम कायाइन्द्वयन यनदेलशकामा तोक्रककको व्यवस्था अनुसार 
हुनेछ आवश्यकता भकमा समय र अवगध थप घट गनइ सतनेछ र 
सोको स्जम्मेवारी सलमयतको हुनेछ   सुपररवेक्षण गने यनकायिे 
कायइिम सुपररवेक्षण गदाइ अगधल्िो वषइ न्द्यून प्रगयत भकको 
कायइिम,स्वास््य संस्था वा क्षेरिार्इ  ग्राह्यता  हदर्नेछ   
सुपररवेक्षण गनइ जाँदा सम्िस्न्द्धत कायइिमिे यनहदइष्ट गरेिमोस्जम 
अनुगमन तथा सुपररवेक्षण फारमहरू सुपररवेक्षण टोिीिे प्रयोग 
गनेछ   यहद नगरपालिकािे नयाँ कायइिम कायइन्द्वयन गरेकोछ 
भने कायइिमको सुपररवेक्षण फारम िनार् सुपररवेक्षण गनेछ   

घ. बजेट व्यवस्थापन 
अनुगमन, सुपररवेक्षण तथा मुल्याङ्कन गनइको िागग चाहहने स्रोत 
साधनको व्यवस्था नगरपालिकािे गनेछ   यो यनदेलशकामा 
उल्िेखखत क्रियाकिापहरुनगरपालिकाको िावषइक कायइिम तथा 
िजेटसंग तािमेि लमिार् कायाइन्द्वयन गररनेछ   साथै 
नगरपालिकामा कायइरत साझदेार संस्थाहरुसंग समन्द्वय र सहकायइ 
गरी स्रोत व्यवस्थापन गनइ सक्रकनेछ   

ङ. ननदेमशकाको कायायन्वयन 
यो यनदेलशका िागू भक पश्चात तत्काि नगरपालिकािे पूणइ रूपमा 
कायाइन्द्वयन ल्याउनेछ  यनदेलशकाको कायाइन्द्वयनभक/नभकको यक्रकन 
गने स्जम्मा नगरपालिकाको स्वास््य तथा सामास्जक ववकास 
शाखाको हुनेछ   
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च. ननदेमशकाको परिमाजयन 
यो यनदेलशका नगरपालिकािे अवश्यकता अनुसार पररमाजइन गनेछ    

 

अनसुचूी तथा चकेमलष्टहरू 
अनसुचुी १. स्वास््य ससं्था स्तिको अनगुमन चेकमलष्ट नमनुा 

 

 मुसीकोट नगरपालिका 
नगर कायपालिकाको 

कायाइिय 

रूकुम (पस्श्चम) 
कणािी प्रदेश, नेपाि 

 

अनुगमन गरेको लमयत .................. 
स्वास््य संस्थाको नामः ..........................................   
नगरपालिका तथा वडा नं. . ........ ....... ....................... 
स्वास््य संस्थािे सेवा पुयाइउनु 
पने कुि जनसंख्याः 
स्वास््य संस्था प्रमुखको नाम र 
पदः.................................. 

जण्ड क 

मस.नं
. 

मलु्याङ्कनका 
बुाँदाहरु 

पसु््याईका 
आधािहरु 

मापदण्ड 
अवस्था 
(%) 

सधुािका 
कदमहरू 

१ स्वास््य ससं्था अविोकन,   



69 

भवन र 
आवासको 
अवस्थाःसेवाग्रा
ही मरैी, 
यनयलमत ममइत 
सभंारअवस्था 

छिफि 

२ 

बिरामीहरुको 
िागग 
प्रयतक्षाियको 
अवस्था 

अविोकन, 
छिफि 

  

३ 

स्वास््य 
ससं्थामा 
शौचाियको 
अवस्था 
(महहिा, परुुष, 
अपाङ्गता मरैी) 

अविोकन, 
छिफि 

  

४ 

जनशस्ततको 
उपिब्धता, 
पयाइततता तथा 
क्षमता 
अलभवदृ्गध 

पदपयूत इ तथा 
पदपयूत इका 
िागग गररकको 
पराचार, 
तालिम, 

अविोकन 

  

५ 

औषगध, 
उपकरण तथा 
सामाग्री 
भण्डारणको 
अवस्था 

स्जन्द्सी 
रस्जष्टर र 
भौयतक 
गणना, 
मापदण्ड 
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िमोस्जमको 
स्टोर कोठा, 
अविोकन 

६ 
फोहर 
व्यवस्थापनको 
अवस्था 

अविोकन, 
छिफि   

७ 

खानेपानी,धारा 
तथा ढि 
यनकासको 
अवस्था 

अविोकन, 
छिफि   

८ 
बिजुिी अथवा 
सोिारको 
अवस्था 

अविोकन, 
छिफि   

९ 

कम्तयटुर तथा 
र्न्द्टरनेट 
जडानको 
अवस्था 

अविोकन, 
छिफि   

१० 

स्वास््य ससं्था 
सचंािन तथा 
व्यवस्थापन 
सलमयतको 
सकृयता 

मार्न्द्यटू, 
छिफि   

११ 

नागररक िडापर 
उपयतुत 
स्थानमा भकको 

अविोकन, 

छिफि 
  

१२ गाउँघर तथा 
खोप स्तियनक 

अविोकन, 

छिफि   
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सचंािन 
तालिकासविैे 
देख्न ेस्थानमा 
राखेको  

१३ 

स्वास््य 
ससं्थामा 
व्यवस्थापन 
सलमयतको  
नामाविी सविैे 
देख्न ेस्थानमा 
राखेको 

अविोकन, 

छिफि 

  

१४ 

महहिा 
स्वास््य स्वाय ं
सेववकाको 
नामाविी सविैे 
देख्न ेस्थानमा 
राखेको  

अविोकन, 

छिफि 

  

१५ 

आकस्स्मक 
प्रसतूी सेवाका 
िागग पे्रषण 
कोषको 
व्यवस्था 

प्रेषण स्स्िप 
तथा रस्जष्टर   

१६ 

सावइजयनक 
िेखा 
पररक्षणको 
अभ्यास 

छिफि, 
मार्न्द्यटू   

१७ स्वास््य लशक्षा अविोकन,   
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सम्वन्द्धी 
पोस्टर, स्फ्िप 
चाटइ सविैे देख्न े
स्थानमा 
राखेको तथा 
प्रयोग गरेको 

अलभिेख 

१८ 

स्वास््य 
ससं्थाको 
वावषइक 
कायइयोजना 
तयार गरी 
टाँसेको 

अविोकन   

१९ 

सेवा कभरेज 
चाटइ मालसक 
रुपमा 
अध्यावगधक 
गरी सविैे देख्न े
ठाउँमा राखेको 

अविोकन, 

छिफि 

  

२० 

स्वास््यका 
सचुकहरूको 
प्रगयत सम्िस्न्द्ध 
चाटइ िनार्इ 
देखखने ठाउँमा 
टास्ने गरेको 

अविोकन, 

छिफि 

  

२१ 

स्वास््य 
ससं्थाको 
गयतववधी, 

लमटीङ  
मार्न्द्यटु 
अविोकन 
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सधुारको िागग 
गापा/न.पा.िाट 
आगथइक स्रोत 
जुटाकको 

२२ 

स्वास््य 
ससं्थाको 
वावषइक 
प्रयतवेदनको 
उपिब्धता 

अविोकन, 

छिफि 
  

 

 जण्ड ज  

ि.
स.ं सपुरिवेक्षणका बुदंाहरू 

पषु््यार्यका 
आधािहरू 

मापद
ण्ड 

अवस्था 
(%) 

सधुािका 
कदमहरू 

२
. बाल स्वास््य काययिम 

क 
खोप तालिका अनसुार 
सेवा सन्द्चािन 

खोप 
रस्जष्टर, 
मोयनटररङ्ग 
लसट 

  

ग खोप कभरेज(डड.वप.हट.–
हेपबि–हहव३)को अवस्था 

खोप 
रस्जष्टर, 
मोयनटररङ्ग 
लसट 

  

घ 
पणूइ खोपसवेाको 
त्यांक्रकय अवस्था 

खोप 
रस्जष्टर, 
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 जण्ड ज  

ि.
स.ं सपुरिवेक्षणका बुदंाहरू 

पषु््यार्यका 
आधािहरू 

मापद
ण्ड 

अवस्था 
(%) 

सधुािका 
कदमहरू 

मोयनटररङ्ग 
लसट 

ङ 

२ महहना देखख ५ वषइ 
उमेरका झाडापखािा 
िागेका नयाँ ववरामीहरु 
मध्ये जिववयोजन 
भककाको सेवाको 
त्यांक्रकय अवस्था 

छिफि, 
मोयनटररङ्ग 
लसट 

  

च 

२ महहना देखख ५ वषइ 
सम्मका स्वास प्रश्वास 
सम्िन्द्धी नयाँ 
ववरामीहरु मध्ये 
यनमोयनया भककाको 
सेवाको त्यांक्रकय 
अवस्था 

 

  

छ 
आर्इकमकनलसआर्इअनसुा
र केश वगगइकरण तथा 
व्यवस्थापन 

आर्इकमलसआ
र्इ रस्जष्टर, 
प्रोटोकि 

  

ज 

पाँच वषइ मयुनका 
िाििालिकाहरुको 
िदृ्गध अनगुमनसेवाको 
त्यांक्रकय अवस्था 

पोषणा 
रस्जष्टर 
अविोकन 
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 जण्ड ज  

ि.
स.ं सपुरिवेक्षणका बुदंाहरू 

पषु््यार्यका 
आधािहरू 

मापद
ण्ड 

अवस्था 
(%) 

सधुािका 
कदमहरू 

३
. परिवाि स्वास््य काययिम 

क 
सि ै५ प्रकारका प.यन. 
साधन तथासेवाको 
उपिब्धता 

स्जस्न्द्स 
रस्जष्टर तथा 
प्रयतवेदन 

  

ख 
गभइवती सेवाको 
यनयलमत उपिब्धता र 
औषगध ववतरण 

पररवार 
यनयोजनरस्ज
ष्टर, 
मोयनटररङ्ग 
लसट 

  

ग 

स्वास््य ससं्थामा 
गोपयनयता सहहत 
गभइजाँच गराउने छुट्टै 
कोठाको व्यवस्था 

अविोकन 

  

घ 
सरुक्षक्षत प्रसयूत सेवाको 
उपिब्धता र 
गोपयनयता 

अविोकन 
  

ङ 
आकस्स्मक प्रसयूत 
सेवाकािागग प्रेषण 
ब्यवस्था 

प्रसयुत सेवा 
रस्जष्टर 

  

च तालिका अनसुार 
गांउघर स्तियनक 

गाउँघर 
स्तियनक 
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 जण्ड ज  

ि.
स.ं सपुरिवेक्षणका बुदंाहरू 

पषु््यार्यका 
आधािहरू 

मापद
ण्ड 

अवस्था 
(%) 

सधुािका 
कदमहरू 

सञ्चािन रस्जष्टर 

छ 

प्रोटोकि अनसुार चार 
पटक गभइवयत जाँच 
सेवाको त्यांक्रकय 
अवस्था 

 

  

ज 

स्वास््य ससं्थामा 
प्रसयूतसेवाको 
त्यांक्रकय अवस्था 

 

  

झ 

पररवार यनयोजनको 
अस्थायी साधन वपल्स,  
डडपोप्रोभेरा, र्न्द्म्तिान्द्ट 
र 
आ.र्.य.ूलस.डी.कोसेवाको 
त्यांक्रकय अवस्था 

 

  

४
. िोग ननयन्त्रण काययिम 

क 
औिोको रतत नमनूा 
सकंिन, पररक्षण तथा 
उपचार 

प्रयोगशािा 
अलभिेख 

  

ख 
क्षयरोगका ववरामीहरुको 
पहहचान तथा 
उपचारसेवाको 

मोयनटररङ्ग 
लसट 

  



77 

 जण्ड ज  

ि.
स.ं सपुरिवेक्षणका बुदंाहरू 

पषु््यार्यका 
आधािहरू 

मापद
ण्ड 

अवस्था 
(%) 

सधुािका 
कदमहरू 

त्यांक्रकय अवस्था 

ग 

क्षयरोगका ववरामीहरुको 
उपचार सफिताको 
अवस्था 

 

  

घ क्षयरोगीको डडफल्टर 
िेलसङ्गको अवस्था 

कायइ योजना, 
मार्न्द्यटू 

  

ङ 

स्वास््य ससं्थािाट 
िहहरग ंत्यांक्रकय 
अवस्था 

 

  

५
. व्यवस्थापन काययिम 

क 

स्वास््य ससं्थािाट 
सचंालित सेवाको 
अलभिेख तथा 
प्रयतवेदनको अवस्था 

कचकमआर्इक
स ९.३ 

  

ख 
मालसक प्रयतवेदन 
डडकचआर्इकस२ मा 
र्इन्द्िी गररकको 

अविोकन 
  

ग मोयनटररङ्ग लसट 
अद्यावगधक गररकको अविोकन   

घ गणुस्तर सधुार 
गयतववगधको अवस्था 

गणुस्तर 
सधुार 
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 जण्ड ज  

ि.
स.ं सपुरिवेक्षणका बुदंाहरू 

पषु््यार्यका 
आधािहरू 

मापद
ण्ड 

अवस्था 
(%) 

सधुािका 
कदमहरू 

सलमयतको 
वठैक 
पसु्स्तका 

ङ 

कायइिम ववशषे 
यनदेलशका, मापदण्ड 
तथा सेवा प्रोटोकिको 
उपिब्धता 

अविोकन 

  

च 
अगथइक व्यवस्थापनको 
अवस्था अविोकन 

  

६
. िाक्ष्िय ननःशलु्क स्वास््य सेवा काययिम 

क सगूचकृत औषगधको 
पयाइततता 

स्टोर 
यनरीक्षण 

  

ख 
सावइजयनक िखेा 
परीक्षणको अभ्यास 

छिफि, 
मार्न्द्यटू 

  

७
. आपनूतय ब्यवस्थापन 

क औषगधहरुको 
भण्डारणको अवस्था 

अविोकन, 
अलभिेख 

  

ख स्जन्द्सी अलभिेख 
अद्यावगधक गररकको 

माग फाराम, 
खररद आदेश, 
ह. फाराम, 
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 जण्ड ज  

ि.
स.ं सपुरिवेक्षणका बुदंाहरू 

पषु््यार्यका 
आधािहरू 

मापद
ण्ड 

अवस्था 
(%) 

सधुािका 
कदमहरू 

दाखखिा 
ररपोट आहद 

ग 
किकमआर्इकस 
प्रयतवेदन यनयलमत 
गररकको 

अविोकन, 
अलभिेख 

  

घ 
सगूचकृत औषधीहरुको 
स्टक आउटको अवस्था  

  

८
. स्वास््य ससं्था ब्यवस्थापन सममनत 

क 

स्वास््य ससं्था 
ब्यवस्थापन सलमयतको 
गठन (नयाँ यनदेलशका 
२०७५ अनसुार) 

छिफि, 
अलभिेख 

  

ख 

स्वास््य ससं्था 
सचंािन तथा 
व्यवस्थपन सलमयतको   
मालसक वठैक वस्ने 
गरेको 

मार्न्द्यटू 
वठैक 
पसु्स्तका हेने 

  

९ उपचािात्मक सेवा    

क 
स्वास््य ससं्थािाट 
दैयनक िहहरंग  सेवा 
सन्द्चािन भकको 

ओ.वप.डड. 
सेवा रस्जष्टर 
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 जण्ड ज  

ि.
स.ं सपुरिवेक्षणका बुदंाहरू 

पषु््यार्यका 
आधािहरू 

मापद
ण्ड 

अवस्था 
(%) 

सधुािका 
कदमहरू 

१
० गणुस्ति व्यवस्थापन 

ख 

औजार तथा 
उपकरणहरु उमािेर 
(यनमइिीकरण गरी) 
मार प्रयोग गने गरेको 

छिफि, 
अलभिेख 

  

ग 

स्वास््य ससं्थावाट 
यनस्केको फोहर मिैा 
खाल्टोमा व्यवस्थीत 
रुपमा ववसजइन गने 
गरेको 

अविोकन 
गने 

  

घ 

स्थानीय स्तरमा 
कायइरत स्वास््य सगं 
सम्िस्न्द्धत सरकारी,गरै 
सरकारी,यनजी 
ससं्थाहरुसगं 
समन्द्वयको स्स्थती 

छिफि, 
मार्न्द्यटू 

  

 

स्वास््य ससं्थािे आफ्न ैपहिमा गरेका सजृनात्मक कायइिमहरु  
स्वास््य ससं्थािाट आकको ववशषे सझुावहरू 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_____________________________ 
सपुररवेक्षकहरूकोनोटः 
सपुररवेक्षकहरू 

िं.स.ं नाम थर पद कायाइिय वा 
सिंग्नता 

१    
२    
३    

 
 

अनसुचूी–२. स्वास््य ससं्थाको कायय सम्पादनको मापन गने काययववधध 
ि मापदण्ड 

प्रमखु प्रयतफि 
क्षेर र सचूक 

मापनसचुक(अविोकन 
गने, रुजु गने) मापदण्ड 

(१) योजना तथा व्यवस्थापन 
(१.१) वावषइक 
कायइ योजना 
तयार गरेको 

स्वास््य ससं्थाको चाि ु
आ.व.को. वावषइक कायइ 
योजना तयार 
गरीनगरपालिकामा 
श्रावण १ गत े लभर 
पठाकको र १ प्रयत 
स्वास््य ससं्थामा 
राखेको वा टाँस गरेको  

वावषइक कायइ योजना तयार 
गरीगाउँ/नगरपालिकामा 
समयम ैप्रातत भकको = १००  
वावषइक कायइ योजना पहहिो 
रमैालसक लभर 
नगरपालिकामा प्रातत = ५०  
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प्रमखु प्रयतफि 
क्षेर र सचूक 

मापनसचुक(अविोकन 
गने, रुजु गने) मापदण्ड 

  
(१.२) मालसक 
प्रगयत प्रयतवेदन 
फारम परूा भरेर 
समयमा 
िझुाकको 

प्रत्येक महहनाको प्रगयत 
प्रयतवेदन (DHIS2, 

HMIS9.3)७ गत े लभर 
नगरपालिकामा 
पठाकको  मालसक 
अनगुमन पसु्स्तका, 
सेवा रस्जष्टरहरु र 
मालसक प्रयतवेदन तयार 
गनइ प्रयोग गरेको 
ट्यािी लसटहरु   

परूा त्याङ्क भरेको हरेक 
महहनाको मालसक प्रयतवेदन 
समय लभर नगरपालिकामा 
प्रातत = १०० /१२ 
परूा त्याङ्क भरेको हरेक 
महहनाको मालसक प्रयतवेदन 
अको महहनाको अन्द्त्यसम्म 
नगरपालिकामा प्रातत = ५० 
/१२ 

(१.३) मालसक 
अनगुमन 
पसु्स्तका 
समयमा परूा 
भरेर 
अध्यावगधक 
गरको 

प्रत्येक महहनको सि ै
प्रगयत/गयतववगध 
मालसक अनगुमन 
पसु्स्तकामा अध्यावगधक 
गरे नगरेको   

हरेक महहनाको पणूइ 
प्रगयत/गयतववगध मालसक 
अनगुमन पसु्स्तकामा 
अध्यावगधक गरेको = १०० 
/१२ 
मालसक अनगुमन पसु्स्तका 
आँलशक रुपमा अध्यावगधक 
गरेको = ५० /१२ 

(१.४) स्वास््य 
ससं्थाको वावषइक 
प्रगयत प्रयतवेदन 
तयार गरेर 
िझुाकको 

स्वास््य ससं्थाको गत 
आ.व.को. वावषइक 
प्रगयत प्रयतवेदन तयार 
गरी श्रावण मसान्द्त 
लभर १ प्रयत 
नगरपालिकामा 

वावषइक प्रगयत प्रयतवेदनसमय 
लभर नगरपालिकामाप्रातत = 
१००  
वावषइक प्रगयत प्रयतवेदन 
पहहिो रमैालसक लभर 
नगपालिकामा प्रातत = ५०  
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प्रमखु प्रयतफि 
क्षेर र सचूक 

मापनसचुक(अविोकन 
गने, रुजु गने) मापदण्ड 

पठाकको र १ प्रयत 
स्वा.स.ंमा रहेको 

(१.५) स्वास््य 
ससं्थाको 
गयतववगध, 
सधुारको िागग 
न.पा.िाट 
आगथइक स्रोत 
जुटाकको 

स्वास््य ससं्थाको 
िागग नगरपालिकाको 
स्रोतको िजटे प्रातत 
सम्िन्द्धी कागजात 
(मार्न्द्यटू, िैंक चेक) र 
उतत स्रोतिाट 
स्वा.स.ंको 
ववकास/सधुार गररकको 
वा िजेट जटुाउने 
प्रयास गरेको 

नगरपालिकाको स्रोतिाट 
स्वास्थय ससं्था  
ववकास/सधुारमा उल्िेखनीय 
कायइ गररकको = १००  
स्थानीय नगरपालिकाको 
स्रोत प्रातत भई सदयुोग गनइ 
प्रयत्नलसि भकको तर 
कायाइन्द्वयन गनइ नसक्रककको 
= ५०  
जुटाउने प्रयास गररकको तर 
प्रातत नभकको = २५  

(१.६) आगथइक 
कारोवारको 
अलभिेख 
अध्यावगधक 
गरेको र वावषइक 
रुपमा सामास्जक  
परीक्षण गराकको 

स्वास््य ससं्थाको 
दैयनक आम्दानी खचइको 
हहसाि–क्रकताि दरुुस्त 
राखेको 
सावइजयनक सनुवुाई, 
सामास्जक परीक्षण 
प्रयतवेदन र िखेा 
पररक्षण प्रयतवेदन 

आगथइक कारेिार सम्िन्द्धी 
सि ै अलभिखे अध्यावगधक 
गरेको र वावषइक रुपमा 
सावइजयनक सनुवुाई, 
सामास्जक पररक्षण र वावषइक 
िेखा पररक्षण गराकको  
सव ैगरेमा = १००  
कुन ैदईुमार गरेमा = ७५ 
कउटा मार गरेमा = ५०र  
कुन ैपयन नगरेमा = ० 

(१.७) स्वास््य 
ससं्था सचंािन 

स्थानीय स्वास््य 
ससं्था सञ्चािन तथा 

व्यवस्थापन सलमयतको 
मालसक िठैक सम्पन्द्न 
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प्रमखु प्रयतफि 
क्षेर र सचूक 

मापनसचुक(अविोकन 
गने, रुजु गने) मापदण्ड 

तथा व्यवस्थापन 
सलमयतको 
मालसक िठैक 
िसेको  

व्यवस्थापन सलमयतको 
मालसक िठैक हरेक 
महहना सम्पन्द्न भकको, 
मार्न्द्यटू राखखकको र 
मखू्य–मखू्य यनणइय 
कायाइन्द्वयन गररकको 

भकको,  मार्न्द्यटू राखखकको 
र मखू्य–मखू्य यनणइय 
कायाइन्द्वयन गररकको = १०० 
/१२ 
कहहिेकाँही आवश्यकता पदाइ 
मार िठैक गने गरेको 
(६वटा सम्म िसेको) = ५०  
वावषइक ३ वटा मार िठैक 
िसेको = २५  

(२) मात ृतथा नवलशश ुस्वास््य सेवा र पररवार यनयोजन सेवा 
(२.१) चार पटक 
गभइवती जाँच 
गराउने 
महहिाहरुको 
प्रयतशत (प्रथम 
पटक जाँच 
गराउने 
महहिाको 
तिुनामा) 

स्वास््य ससं्थाको 
वावषइक प्रगयत प्रयतवेदन  
मालसक अनगुमन 
पसु्स्तका 
मालसक प्रगयत 
प्रयतवेदन (DHIS2, 

HMIS 9.3) 

गभइवती जाँच रस्जष्टर 

९० % भन्द्दा िढी प्रगयत = 
१००  
७०–८९ % प्रगयत = ७५  
५०–६९ % प्रगयत = ५०  
५० % भन्द्दा कम = २५  

(२.१) स्वास््य 
ससं्थामा प्रसयूत 
गराकको 
सखं्या/प्रयतशत 

स्वास््य ससं्थाको 
वावषइक प्रगयत प्रयतवेदन  
मालसक अनगुमन 
पसु्स्तका 
मालसक प्रगयत 
प्रयतवेदन (DHIS2, 

६० % भन्द्दा िढी प्रगयत = 
१००  
५०–६० % प्रगयत = ७५  
४०–५० % प्रगयत = ५०  
३९ % भन्द्दा कम = २५  
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प्रमखु प्रयतफि 
क्षेर र सचूक 

मापनसचुक(अविोकन 
गने, रुजु गने) मापदण्ड 

HMIS 9.3) 

गभइवती जाँच रस्जष्टर 
(२.३) पररवार 
यनयोजनको 
अस्थायी साधन 
वपल्स,  
डडपोप्रोभेरा, 
र्न्द्म्तिान्द्ट र 
आ.र्.य.ूलस.डी.को 
हाि प्रयोगकताइ 
दर 

स्वास््य ससं्थाको 
वावषइक प्रगयत प्रयतवेदन  
मालसक अनगुमन 
पसु्स्तका 
मालसक प्रगयत 
प्रयतवेदन (DHIS2, 

HMIS 9.3) 

पररवार यनयोजन सेवा 
रस्जष्टर 

६० % भन्द्दा िढी प्रगयत = 
१०० 
५०–६० % प्रगयत = ७५  
४०–५० % प्रगयत = ५०  
३९ % भन्द्दा कम = २५  

(२.४) गाउँघर 
स्तियनक 
मालसक रुपमा 
सञ्चािन भकको 
सखं्या  

स्वास््य ससं्थाको 
वावषइक प्रगयत प्रयतवेदन  
मालसक अनगुमन 
पसु्स्तका 
मालसक प्रगयत 
प्रयतवेदन (DHIS2, 

HMIS 9.3) 

िाहै्र महहना सि ै गाउँघर 
स्तियनक सञ्चािन गरेको = 
१००  
(जयत प्रयतशत सञ्चािन 
गरेको छ त्यती न ै प्रयतशत 
पाउनेछ   जस्त ैमहहनामा ५ 
वटा गनुइ छ भने वषइमा ६० 
हुन्द्छ   यसमा ६० वटा न ै
सञ्चािन भकमा १०० 
पाउनेछ यस ै गरी सञ्चािन 
गनुइपने स्तियनकको सँख्या 
सँग तिुना गरी गणना गने 
  

(२.४) खोप स्वास््य ससं्थाको िाहै्र महहना सि ै खोप 
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प्रमखु प्रयतफि 
क्षेर र सचूक 

मापनसचुक(अविोकन 
गने, रुजु गने) मापदण्ड 

स्तियनक 
मालसक रुपमा 
सञ्चािन भकको 
सखं्या  

वावषइक प्रगयत प्रयतवेदन  
मालसक अनगुमन 
पसु्स्तका 
मालसक प्रगयत 
प्रयतवेदन (DHIS2, 

HMIS 9.3) 

स्तियनक सञ्चािन गरको = 
१००  
(जयत प्रयतशत सञ्चािन 
गरेको छ त्यती न ै प्रयतशत 
पाउनेछ   जस्त ैमहहनामा ५ 
वटा गनुइ छ भने वषइमा ६० 
हुन्द्छ   यसमा ६० वटा न ै
सञ्चािन भकमा १०० 
पाउनेछ यस ैगरर सञ्चािन 
गनुइपने स्तियनकको सँख्या 
सँग तिुना गरी गणना गने 
  

(३) िाि स्वास््य सेवा 
(३.१) खोप 
सेवाको प्रगयत 
प्रयतशत 
(डड.वप.हट.–हेपबि–
हहव३) 

स्वास््य ससं्थाको 
वावषइक प्रगयत प्रयतवेदन  
मालसक अनगुमन 
पसु्स्तका 
मालसक प्रगयत 
प्रयतवेदन (DHIS2, 

HMIS 9.3) 

खोप रस्जष्टर 

९० % भन्द्दा िढी प्रगयत = 
१००  
८०–९० % प्रगयत = ७५  
७०–७९ % प्रगयत = ५०  
७० % भन्द्दा कम = २५  

(३.२) पणूइ खोप 
पाउने 
िाििालिकाको 
प्रयतशत  

स्वास््य ससं्थाको 
वावषइक प्रगयत प्रयतवेदन  
मालसक अनगुमन 
पसु्स्तका 

पणूइ खोप पाउन ु पने 
िाििालिकाहरुको अनपुातमा  
९० % भन्द्दा िढी प्रगयत = 
१००  
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प्रमखु प्रयतफि 
क्षेर र सचूक 

मापनसचुक(अविोकन 
गने, रुजु गने) मापदण्ड 

मालसक प्रगयत 
प्रयतवेदन (DHIS2, 

HMIS 9.3) 

खोप रस्जष्टर 

८०–९० % प्रगयत = ७५  
७०–७९ % प्रगयत = ५०  
७० % भन्द्दा कम = २५  

(३.३) २ महहना 
देखख ५ वषइ 
उमेरका 
झाडापखािा 
िागेका नयाँ 
ववरामीहरु मध्ये 
जिववयोजन 
भकका ववरामीको 
अनपुात 

स्वास््य ससं्थाको 
वावषइक प्रगयत प्रयतवेदन  
मालसक अनगुमन 
पसु्स्तका 
मालसक प्रगयत 
प्रयतवेदन  
(DHIS2, HMIS 9.3) 
रस्जष्टर 

जिववयोजनका ववरामीको 
अनपुात घटाउने िक्ष्यको 
तिुनामा 
९० % भन्द्दा िढी प्रगयत = 
१००  
८०–९० % प्रगयत = ७५  
७०–७९ % प्रगयत = ५०  
७० % भन्द्दा कम = २५  

(३.४) २ महहना 
देखख ५ वषइ 
सम्मका स्वास 
प्रश्वास सम्िन्द्धी 
नयाँ ववरामीहरु 
मध्ये यनमोयनया 
भकका ववरामीको 
अनपुात 

स्वास््य ससं्थाको 
वावषइक प्रगयत प्रयतवेदन  
मालसक अनगुमन 
पसु्स्तका 
मालसक प्रगयत 
प्रयतवेदन  
(DHIS2, HMIS 9.3) 
रस्जष्टर 

९० % भन्द्दा िढी प्रगयत = 
१००  
८०–९० % प्रगयत = ७५  
७०–७९ % प्रगयत = ५०  
७० % भन्द्दा कम = २५  

(३.५) पाँच वषइ 
मयुनका 
िाििालिकाहरुको 
िदृ्गध अनगुमन 

स्वास््य ससं्थाको 
वावषइक प्रगयत प्रयतवेदन  
मालसक अनगुमन 
पसु्स्तका 

७० % भन्द्दा िढी प्रगयत = 
१००  
६०–७० % प्रगयत = ७५  
५०–६९ % प्रगयत = ५०  
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प्रमखु प्रयतफि 
क्षेर र सचूक 

मापनसचुक(अविोकन 
गने, रुजु गने) मापदण्ड 

कभरेज प्रयतशत मालसक प्रगयत 
प्रयतवेदन  
(DHIS2, HMIS 9.3) 
रस्जष्टर 

५० % भन्द्दा कम = २५  

(४) सरुवा रोगहरुको रोकथाम र यनयन्द्रण सम्िन्द्धी सेवा 
(४.१) क्षयरोगका 
ववरामीहरुको 
पिा िगाकको 
दर 

स्वास््य ससं्थाको 
वावषइक प्रगयत प्रयतवेदन  
मालसक अनगुमन 
पसु्स्तका 
मालसक प्रगयत 
प्रयतवेदन 
(DHIS2, HMIS 9.3)  
रस्जष्टर 
प्रयोगशािा रस्जष्टर 
(वकैल्पीक) 

९० % भन्द्दा िढी प्रगयत = 
१००  
८०–९० % प्रगयत = ७५  
७०–७९ % प्रगयत = ५०  
७० % भन्द्दा कम = २५  

(४.२) क्षयरोगका 
ववरामीहरुको 
उपचार सफि 
भकको दर 

स्वास््य ससं्थाको 
वावषइक प्रगयत प्रयतवेदन  
मालसक अनगुमन 
पसु्स्तका 
मालसक प्रगयत 
प्रयतवेदन (DHIS2, 

HMIS 9.3)  रस्जष्टर 
क्षयरोग उपचार 
रस्जष्टर 

९० % भन्द्दा िढी प्रगयत = 
१००  
८०–९० % प्रगयत = ७५  
७०–७९ % प्रगयत = ५०  
७० % भन्द्दा कम = २५  

(५) उपचारात्मक सेवा र यनःशलु्क स्वास््य सेवा 
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प्रमखु प्रयतफि 
क्षेर र सचूक 

मापनसचुक(अविोकन 
गने, रुजु गने) मापदण्ड 

(५.१) स्वास््य 
ससं्थाको िक्ष्य 
मध्ये स्वास््य 
ससं्थािाट 
उपचार सेवा 
पाकका नयाँ 
ववरामीहरुको 
प्रयतशत 

स्वास््य ससं्थाको 
वावषइक प्रगयत प्रयतवेदन  
मालसक अनगुमन 
पसु्स्तका 
ओ.वप.डड. सेवा रस्जष्टर 
मालसक प्रगयत 
प्रयतवेदन (DHIS2, 

HMIS 9.3)रस्जष्टर 

४० % भन्द्दा िढी प्रगयत = 
१००  
३०–४० % प्रगयत = ७५  
२०–३९ % प्रगयत = ५०  
२० % भन्द्दा कम = २५  

(५.२) आपयूत इ 
सचूना 
व्यवस्थापनको 
रमैालसक 
प्रयतवेदन परूा 
भरेर समयमा 
िझुाकको 

स्वास््य ससं्थाको 
वावषइक प्रगयत प्रयतवेदन  
आपयूतइ सचूना 
व्यवस्थापन (LMIS) 
को रमैालसक प्रयतवदेन 
स्जन्द्सी खाता रस्जष्टर 

परूा त्याङ्क भरेको 
(LMIS)  रमैालसक प्रयतवेदन 
समय लभर 
गाउँ/नगरपालिकामामा प्रातत 
= १०० /४ 
परूा त्याङ्क भरेको 
(LMIS)  रमैालसक प्रयतवेदन 
अको महहनाको अन्द्त्यसम्म 
गाउँ/नगरपालिकामामा प्रातत 
= ५० /४ 

(५.३) 
अत्यावस्यक्रकय 
(Key 

Combodity) 
तथा सगूचकृत 
औषधीको स्टक 
आउट भक–
नभकको 

स्वास््य ससं्थाको 
वावषइक प्रगयत प्रयतवेदन  
आपयूतइ सचूना 
व्यवस्थापनको 
रमैालसक (LMIS) 
प्रयतवेदन 
स्जन्द्सी रस्जष्टर, प्रयोग 

सगूचकृत औषधीहरु कुन ै
पयन महहनामा स्टक आउट 
नभकको = १००  
सगूचकृत औषधीहरु मध्ये 
कुन ै कउटा औषधी कक 
महहना मार स्टक आउट 
भकको = ५०  
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प्रमखु प्रयतफि 
क्षेर र सचूक 

मापनसचुक(अविोकन 
गने, रुजु गने) मापदण्ड 

गरेको माग फारम, 
दाखखिा ररपोटइ, 
हस्तान्द्तरण फारम 

दईु वा दईु भन्द्दा िढी 
औषधी स्टक आउट भकको 
= ०  

(६) स्वास््य प्रवद्र्धनात्मक सेवा 

(६.१) स्वास््य 
ससं्था लभर र 
िाहहर  
सरसफाईको 
अवस्था 

स्वास््य ससं्था लभरको 
सरसफाईको अवस्था 
अविोकनः ववरामी 
जाँच कक्ष, उपचार 
कक्ष, घाउ सफा गने 
कक्ष, भण्डार कक्ष, 
िाहहरी वातावरण 
शौचािय, पानीको धारा 
र ववरामी प्रयतक्षािय 
आहद   

यनदेलशका अनसुार पणूइ 
रुपमा सरसफाई भककोमा = 
१००  
सामान्द्य रुपमा मार सफा 
=५०र 
सर–सफाईमा धेरै ध्यान 
हदनपुने देखखकमा =  २५  

 

आज्ञाले, 
शिे वहादिु पुन 

प्रमुज प्रशासकीय अधधकृत 


