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 फैजनाथ गाउऩामरकाको स्वास््म ऺेत्रको  

अनगुभन, भूल्माङ्कन तथा सऩुरयवेऺण मनदेशिका, २०७८ 
 

 

गाउँ काययपालिकाबाट स्वीकृत लमलत २०७८/१२/१२  

गाउॉऩामरका अध्मऺफाट प्रभाशणकयण मभमत : २०७८/१२/२०   

 

पृष्ठभूलम : 
स्वास््म ऺेत्रको नीमत मोजना तथा कामयक्रभहरुको प्रबावकायी कामायन्वमनभा अनगुभन, भूल्माङ्कन य 

सऩुरयवेऺणको भहत्वऩणुय बमुभका यहन्छ । स्वास््म ऺेत्रभा गरयएको रगानीको प्रमतपर भाऩन गने य 
सेवाग्राहीको स्वास््म अवस्थाभा त्मसरे ऩायेको असय तथा प्रबाव आॉकरन गयी उत्तयदायमत्व य जवापदेयहता 
प्रवयद्धन गनय मसको थऩ भहत्व यहन्छ । भरुकु एकात्भक िासन प्रणारीफाट सॊघीम िासन प्रणारीभा प्रवेि 
गयेको सन्दबयभा सवयसाधायण नागरयकसॉग प्रत्मऺ सयोकाय याख्न ेआधायबतू स्वास््म य सयसपाई सम्फशन्ध 
यक्रमाकराऩहरू स्थानीम सयकायरे अझ नशजकफाट कामायन्वमन गनुयऩने बएकोरे मतनीहरूको सपर 
कामायन्वमनको रामग स्थानीम तहको अनगुभन तथा भूल्माङ्कन प्रणारीराई सदुृढ एवभ ् सऺभ फनाउन 
आवश्मक छ । तसथय, अनगुभन तथा भूल्माङ्कनका अवधायणा, अऩनाउन ुऩने यवमध तथा प्रयक्रमा, सूचक तथा 
सूचनाका स्रोतहरू, सॊस्थागत व्मवस्था य प्रमतवेदन प्रणारी एवभ ्सूचनाको प्रमोग सम्फशन्ध यवषमराई सभेट्दै 
मस गाउॉऩामरकाको अनगुभन, भूल्माङ्कन य सऩुरयवेऺण कामयराई सॊस्थागत गनय फान्छमनम बएकारे मस 
फैजनाथ गाउॉऩामरकाको स्वास््म सेवा ऐन २०७७ को दपा ६ (झ) य ८ (ख) अनसुाय दपा ४७ रे 
ददएको अमधकाय प्रमोग गयी मो मनदेशिका कामायन्वमनभा ल्माइएको छ ।
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ऩरयच्छेद एक: ऩरयचम 

पृष्ठभूमम   

स्वास््म ऺेत्रको नीमत मोजना तथा कामयक्रभहरुको प्रबावकायी कामायन्वमनभा अनगुभन, भूल्माङ्कन य सऩुरयवेऺणको 
भहत्वऩणुय बमुभका यहन्छ । स्वास््म ऺेत्रभा गरयएको रगानीको प्रमतपर भाऩन गने य सेवाग्राहीको स्वास््म 
अवस्थाभा त्मसरे ऩायेको असय तथा प्रबाव आॉकरन गयी उत्तयदायमत्व य जवापदेयहता प्रवयद्धन गनय मसको थऩ 
भहत्व यहन्छ । भरुकु एकात्भक िासन प्रणारीफाट सॊघीम िासन प्रणारीभा प्रवेि गयेको सन्दबयभा सवयसाधायण 
नागरयकसॉग प्रत्मऺ सयोकाय याख्न ेआधायबतू स्वास््म य सयसपाई सम्फशन्ध यक्रमाकराऩहरू स्थानीम सयकायरे 
अझ नशजकफाट कामायन्वमन गनुयऩने बएकोरे मतनीहरूको सपर कामायन्वमनको रामग स्थानीम तहको अनगुभन 
तथा भूल्माङ्कन प्रणारीराई सदुृढ एवभ ् सऺभ फनाउन आवश्मक छ । तसथय, अनगुभन तथा भूल्माङ्कनका 
अवधायणा, अऩनाउन ुऩने यवमध तथा प्रयक्रमा, सूचक तथा सूचनाका स्रोतहरू, सॊस्थागत व्मवस्था य प्रमतवेदन प्रणारी 
एवभ ्सूचनाको प्रमोग सम्फशन्ध यवषमराई सभेट्दै मस गाउॉऩामरकाको अनगुभन, भूल्माङ्कन य सऩुरयवेऺण कामयराई 
सॊस्थागत गनय फान्छमनम बएकारे मस फैजनाथ गाउॉऩामरकाको स्वास््म सेवा ऐन २०७७ को दपा ६ (झ) य ८ 
(ख) अनसुाय दपा ४७ रे ददएको अमधकाय प्रमोग गयी मो मनदेशिका कामायन्वमनभा ल्माइएको छ ।  

स्थानीय तहको पररचयः  

हारसारै सम्ऩन्न यायष्डम जनगणना यव.सॊ. २०७८ को प्रायशम्बक नमतजा अनसुाय मस फैजनाथ 
गाउॉऩामरकाको कुर जनसॊख्मा ७०३१५ यहेको छ जसभध्मे ऩरुुष ३२७३९ य भयहरा ३७५७६ यहेका 
छन ् । यव.सॊ.२०७७ सारभा गरयएको गाउॉऩामरका घयधयुी सवेऺणको नमतजा अनसुाय कुर ६९२८२ 
जनसङ्खख्मा यहेको छ । जसभध्मे ऩरुुष ४३.९, भयहरा ५५.९ य तेश्रो मरङ्गी ०.२ प्रमतित यहेका छन ्। कुर 
जनसङ्खख्मा भध्मे ०.५ प्रमतित (२९४ जना) अऩाङ्गता बएकाहरू यहेका छन ्। जातीम यहसाफरे मभशश्रत फसोफास 
यहेको मस गाउॉऩामरकाभा थारु, भशुस्रभ, फाहनु, ऺेत्री, ठकुयी य दमरत जामतहरू यहेका छन ्। जातीम य बायषक 
यवयवधता यहेको मस गाउॉऩामरकाभा ९५.९ प्रमतित यहन्द ुधभायवरम्फी यहे ताऩमन भसु्रीभ, फौद्ध य यक्रशिमन धभय 
भाने्न जनसङ्खख्मा ऩमन यहेको छ । 

हार मस गाउॉऩामरकाका एउटा प्राथमभक स्वास््म केन्र सयहत  ३ वटा स्वास््म चौकी, ४ वटा आधायबतू स्वास््म 
सेवा केन्र भापय त स्वास््म सेवा प्रदान बइयहेको छ बने ४ वटा भातै्र फमथयङ सेन्टय सञ्चारनभा यहेका छन ्। 
साथै मस गाउॉऩामरका वडा नॊ ८ भा यहेको १ वटा आमुयवेददक औषधारमवाट आमुयवेददक सेवा सभेत प्रदान गने 
गरयएको छ ।  

मनदेमिका सम्बन्धी जानकारीः  

मस मनदेशिकारे स्थामनम तहभा अनगुभन तथा भूल्माङ्कनराई व्मवशस्थत, सयर, नमतजाभूरक, यवश्वसनीम य प्रबावकायी 
फनाई स्थानीम तहभा मनणयम प्रयक्रमाराई त्मऩयक (Evidence based) फनाउनकुा साथै ऩायदशियता य जवापदेयहता 
अमबवृयद्ध गयी सिुासन प्रवयद्धन गनय सहमोग गने भूर उदे्वश्म मरएको छ । मो मनदेशिकारे मस गाउॉऩामरकारे 
अनगुभन, भूल्माङ्कन तथा सऩुरयवेऺण गनय मस अन्तगयतका स्वास््म सॊस्थाको बमूभका, अवरम्वन गने यवमध, मसको 
व्मवस्थाऩन तथा कामायन्वमनको फायेभा यवस्ततृ रूऩभा प्रस्ततु गयेको छ । मस गाउॉऩामरकाफाट हनु े स्वास््म 
ऺेत्रका सम्ऩूणय अनगुभन, भूल्माङ्कन तथा सऩुरयवेऺण सम्फशन्ध कामयहरू मस मनदेशिकाभा आधारयत बएय गरयनेछ । 
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स्थानीय तह तथा स्वास्थ्य संस्थाको काययहरः     

सॊघीमताको सन्दबयभा नेऩार सयकाय स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारमरे मनभायण गयेको अनगुभन तथा भूल्माङ्कन 
मनदेशिका २०७५ रे गाउॉऩामरकाभा अनगुभन तथा भूल्माङ्कन कामय गनय मनदेि गये फभोशजभ मस गाउॉऩामरकारे 
अनगुभन भूल्माङ्कन तथा सऩुरयवेऺणको रामग स्थानीम तह तथा स्वास््म सॊस्था स्तयभा देहाम फभोशजभका कामयहरू 
गनेछ ।     

स्थानीम तह  स्वास््म सॊस्था स्तय 

िासयकम कामय  
स्वास््म ऺेत्रसॉग सम्फशन्धत सूचना उत्ऩादन, व्मवस्थाऩन 

य प्रमोगको रामग सॊघीम य प्रादेशिक भाऩदण्डसॉग मभल्ने गयी 
आवश्मकता अनसुाय सान्दमबयक स्थानीम नीमत, यणनीमत, ढाॉचा, मोजना, 
मनदेशिका, भाऩदण्डहरू यवकास य अद्यावमधक गने । 

सम्फशन्धत नीमत, यणानीमत, ढाॉचा, मोजना, मनदेशिका, 
भाऩदण्ड अनसुाय स्वास््म ऺेत्रका सूचना उत्ऩादन, 
सॊकरन, व्मवस्थाऩन य प्रमोग बएको समुनशित गने । 

सॊघीम तथा प्रादेशिक कानूनको ऩारना य स्थानीम तहभा कानून 
मनभायणका रामग आवश्मक यवधेमक तमाय गने य ती कानूनहरू 
स्थानीम तहभा ऩारना बएको समुनशितता गने  

सम्फशन्धत कानूनको ऩारना बएको समुनशित गने । 

 

प्रणारी तथा भाऩदण्ड  
आवश्मकता अनसुाय स्थानीम तहका सूचकहरू य मतनका रामग 
आवश्मक ऩने त्माङ्क सङ्करन, प्रिोधन, मफश्लषेण तथा प्रमोग यवमध 
ऩरयबायषत गने । 

ऩरयबायषत सूचकहरूको त्माङ्क सॊङ्करन, प्रिोधन, मफश्लषेण 
तथा प्रमोग यवमधको कामायन्वमन समुनशितता गने । 

स्वास््म सम्फन्धी सफै सूचना प्रणारीका रामग यायष्डम तथा प्रादेशिक 
भाऩदण्ड तथा मनदेशिकाहरूको अवरम्फन गने⁄ गयाउने । 

स्वास््म सम्फन्धी सफै सूचना प्रणारीका रामग यायष्डम, 
प्रादेशिक भाऩदण्ड तथा मनदेशिकाहरूको अवरम्फन गने 
। 

सूचनाको सहज ऩहुॉच य आदान प्रदानको रामग अन्तययक्रमात्भक 
ढाॉचा 
समुनशित गने । 

सूचनाको सहज आदान प्रदानको रामग स्थामनम तहको 
अन्तययक्रमात्भक ढाॉचा प्रमोगभा ल्माउने । 

सभन्वम  
स्थानीम  स्तयभा अनगुभन तथा भूल्माङ्कन सम्फन्धी 
यक्रमाकराऩहरूको  

सभन्वम तथा नेततृ्व गने । 

स्वास््म सॊस्था स्तयफाट गरयने अनगुभन तथा भूल्माङ्कन 

सम्फन्धी यक्रमाकराऩहरू कामायन्वमन बएको समुनशित 
गने । 

सॊघीम तथा प्रादेशिक तहसॉग सभन्वम गने । अनगुभन तथा भूल्माङ्कनका सफै यक्रमाकराऩहरूभा 
आवश्मकता अनसुाय सम्फशन्धत तहगत सयकायसॉग 
सभन्वम गने । 

स्वास््मसॊग सम्फशन्धत त्माङ्क प्रामिको स्थानीम तह मबत्रका शिऺा, 
भयहरा फारफामरका तथा रामग अन्म यवषमगत िाखासॉग स्थानीम 
तहभा सभन्वम गने । 

यवषमगत अन्म सॊस्थाहरूसॉग सभन्वम गने । 

 

मोजना य यवमधहरू  
स्थानीम तहभा स्वास््म ऺेत्रको नमतजा खाका यवकास गने । नमतजा खाका कामयन्वमन गने । 
नीमत तथा भाऩदण्डको कामायन्वमन समुनशितताको रामग स्थानीम तहभा 
अनगुभन तथा भूल्माङ्कन मोजना (Tracking, Validating, Verifying 

Result सभेत) फनाउने । 

नीमत तथा भाऩदण्डको कामायन्वमन सम्फन्धी अनगुभन 
तथा भूल्माङ्कन मोजना फनाउने । 
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स्थानीम तह  स्वास््म सॊस्था स्तय 

स्थानीम तहभा सूचना सङ्करन तथा सभामोजन गने, सूचना प्रणारीभा 
प्रयवष्ठ बएको समुनशित गने (स्वास््म सॊस्थाफाट प्रयवष्ठ हनु ुनऩने थऩ 
त्माॊक सभेत प्रयवष्ठ गने, जस्तै् स्वास््म ऺेत्रको खचय आदद) य 
मोजना अनसुाय अनगुभन तथा भूल्माङ्कन यक्रमाकराऩ सञ्चारन गने⁄ 
गयाउने । 

स्वास््म सॊस्थाभा सूचना सङ्करन तथा  सभामोजन गने, 

सूचना प्रणारीभा प्रयवष्ठ गने य मोजना अनसुाय अनगुभन 
तथा भूल्माङ्कन यक्रमाकराऩ सञ्चारन गने ।  

त्माङ्कको गणुस्तय अनगुभन गने । सॊकरन तथा उत्ऩादन बएका त्माङ्कहरूको गणुस्तय 
कामभ गने ।  

अनसुन्धान तथा यवश्लषेण   
सॊघीम तथा प्रादेशिक तहफाट सञ्चारन हनुे अनसुन्धान तथा सवेऺण 

कामयभा आवश्मकता अनसुाय सभन्वम गने य सहबामग हनुे । 
अनसुन्धान तथा सवेऺणभा आवश्मकता अनसुाय सहबामग 
हनुे य सहमोग गने। 

स्थानीम तहभा सञ्चामरत स्वास््म कामयक्रभको प्रबावकारयता 
भूल्माङ्कनको  रामग अनसुन्धान, त्माङ्क यवश्लषेण य यविेष अध्ममन 
गने । 

अनसुन्धान तथा सवेऺणभा सहबामग हनुे य सहमोग गने।  

 

सूचना आदान प्रदान  
नीमत मनभायता, कामयक्रभ व्मवस्थाऩक तथा अन्म 

सयोकायवाराहरूराई  गणुस्तयीम सूचना सम्प्रषेण गने । 
व्मशिगत सूचनाको गोऩमनमताराई अमनवामयरूऩभा 
सॊयऺण गदै सेवाग्राही तथा अन्म सयोकायवाराहरूराई 
गणुस्तयीम  सूचना सम्प्रषेण गने । 

स्थानीम तहको भञ्चहरू (जस्तै् वायषयक समभऺा तथा भूल्माङ्कन आदद) 
भा अनगुभन तथा भूल्माङ्कन, अनसुन्धान य अन्म आॊकरनफाट प्राि 
त्म तथा मनष्कषय सम्प्रषेण गने । 

यायष्डम, प्रादेशिक य स्थानीम तहभा प्राि त्म तथा 
मनष्कषयहरू स्थामनम तहसॊगको सभन्वमभा सेवा प्रवाह 

सधुायको रामग उऩमोग गने⁄ प्रमोगभा ल्माउने । 

स्थानीम तह अन्तगयतका स्वास््म सॊस्थाहरूराई ऩषृ्ठऩोषण ददने । यायष्डम, प्रादेशिक य स्थानीम तहफाट प्राि ऩषृ्ठऩोषणराई 
कामायन्वमन गने । 

सूचना प्रमोगभा सहजीकयण  
स्थानीम तहभा सूचनाको प्रमोगभा सहजीकयण गनय सॊघीम तथा 
प्रादेशिक मनदेशिका तथा यवमधहरूको अनकुुरन गने । 

मनदेशिका तथा यवमध अनरुुऩ स्वास््म सॊस्थाभा सूचना 
प्रमोग गने । 

श्रोत व्मवस्थाऩन   
अनगुभन तथा भूल्माङ्कनको रामग आवश्मक भानव सॊसाधन, बौमतक 
ऩूवायधाय, यवशत्तम रगामत अन्म श्रोतको रेखाजोखा गयी व्मवस्थाऩन 
गने । 

स्थामनम तहसॊग सभन्वम गयी अनगुभन तथा भूल्माङ्कनको 
रामग आवश्मक भानव सॊसाधन, बौमतक ऩूवायधाय, यवशत्तम 
रगामत अन्म श्रोतको रेखाजोखा गयी व्मवस्थाऩन गने 
। 

ऺभता यवकास  
अनगुभन तथा भूल्माङ्कन कामयका रामग यायष्डम तथा प्रादेशिक 
मनदेशिका अनरुुऩ भानव सॊसाधन ऺभता रेखाजोखा गने य ऺभता 
यवकासको रामग स्थानीम स्तयको मोजना फनाउने । 

ऺभता यवकास यक्रमाकराऩहरूको मोजना फनाउने । 



खण्ड : ०५                सॊख्मा : १५                 बाग : ०२            प्रकाशित    मभमत : २०७८/१२/२६ 

4 |  फैजनाथ गाउऩामरकाको स्वास््म ऺेत्रको अनगुभन, भूल्माङ्कन तथा सऩुरयवेऺण मनदेशिका, २०७८ 

 

अनुगमन, मूल्याङ्कन र सुपररवेक्षण संरचना  

मस गाउॉऩामरकाफाट प्रवाह हनुे स्वास््म सेवाहरुको प्रबावकायी अनगुभन, भूल्माॊकन तथा सऩुरयवेऺण सम्फशन्ध 
सॊयचना देहाम अनसुाय हनुे छ । 

(१)  अनगुभन भूल्माङ्कन तथा सऩुरयवेऺणको रामग समभमतको व्मवस्था 
मस गाउॉऩामरकाको स्वास््म सेवा ऐन २०७७ को ऩरयच्छेद ३ को दपा ७ भा ब्मवस्था गरयए फभोशजभका 
गाउॉऩामरका स्तयीम स्वास््म अनगुभन तथा गणुास्तय समुनशस्चतता समभमत यहने छ । उि समभमतराई सहमोग 
गनय तथा अनगुभन तथा भूल्माङ्कन कामयहरुको व्मवस्थाऩन गाउॉऩामरका अन्तगयतको स्वास््म िाखाका 
कभयचायीहरूरे गनेछन ् बन े मस समभमत अन्तगयत मस प्रमोजनका रामग अनगुभन भूल्माङ्कन तथा सऩुरयवेऺण 
उऩसमभमत गठन सभेत गरय शजम्भेवायी तोक्न सक्ने छ । यवषम यविेषऻता य ऺेत्रगत यहसावरे आवश्मकता 
भहससु बएभा समभमतरे यवषम यविेषऻ आभशन्त्रतको रूऩभा ऩमन याख्न सयकनेछ । 

(२) काभ, कतयव्म य अमधकाय:  

गाउॉऩामरकाभा यहेको स्वास््म सेवा अनगुभन भूल्माङ्कन तथा सऩुरयवेऺण समभमतको काभ, कतयव्म य अमधकाय देहाम 
फभोशजभ हनुेछ: 

 स्वास््म कामयक्रभको यवमबन्न चयणभा गनुयऩने अनगुभन तथा भूल्माङ्कनको कामययवमध मनधाययण गने, सो 
फभोशजभ गाउॉऩामरका य भातहतका मनकामहरूफाट कामय गने/गयाउने । 

 स्वास््म ऺेत्रको कामयक्रभ कामायन्वमन तथा सञ्चारनको अनगुभन तथा भूल्माङ्कनका सूचाङ्क तथा सो 
सम्फशन्ध पायभहरू आवश्मकता मनधाययण गयी रागू गने । 

 गाउॉऩामरका अन्तगयतका कामयक्रभहरुको मनममभत अनगुभन एवॊ भूल्माङ्कन गने य देखाऩयेका सभस्माफाये 
मथा सभमभा सभाधान गने/गयाउन ऩहर गने । 

 मनशज ऺेत्रफाट सॊचामरत कामयक्रभहरुको अनगुभन गयी गाउॉऩामरका भापय त सधुायात्भक कामय 
गने/गयाउन।े 

 अनगुभन तथा भूल्माङ्कनका रामग उऩकयण, यवषमका यविेषऻ तथा सॊस्थाहरूको सेवा आवश्मकता अनसुाय 
उऩरब्ध गने/गयाउने ।  

 अनगुभन, भूल्माङ्कन तथा सऩुरयवेऺण सम्फशन्ध कामयराई व्मवशस्थत य मछटो छरयतो फनाउन स्वास््म 
व्मवस्थाऩन चना प्रणारीको यवकास य मफस्ताय गयी यवद्यतुीम भाध्मभफाट आधायबतू यववयण तथा प्रगमत 
प्रमतवेदनको सॊचाय गने व्मवस्था मभराउने । 

 स्वास््म ऺेत्रको अनगुभन, भूल्माॊकन तथा सऩुरयवेऺण सम्फशन्ध अन्म सभसाभयमक गमतयवमधहरु गने, 
गयाउने। 

 

नोटः  स्वास्थ्य व्यवस्थापन तथा अनुगमन समममतको बैठक प्रते्यक चौमामसकमा कम्तीमा एक पटक वसे्नछ  र बैठकमा 

आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित पदामधकारी,मबशेषज्ञ वा साझेदार संस्थाको प्रमतमनमधहरूलाई आमन्त्रण गनन समकनेछ । 
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(३) अनगुभन भूल्माङ्कन तथा सऩुरयवेऺणका भखु्म यवमधहरु 

स्वास््म ऺेत्रको मोजना, नीमत तथा कामयक्रभहरुको कामायन्वमन के-कसयी बइयहेको छ य अऩेशऺत नमतजा के-कमत 
हाॉमसर बैयहेको छ बमन रेखाजोखा गनयको रामग गाउॉऩामरकारे मफमबन्न यवमधहरुफाट मनयन्तय रुऩभा सूचनाको 
सॊकरन य मफश्लषेण गनेछ । उि कामयको रामग गाउॉऩामरकारे देहाम फभोशजभको अनगुभन, भूल्माङ्कन तथा 
सऩुरयवेऺणका यवमधहरु अवरम्फन गनेछ: 
 

 स्वास््म सॊस्था य गाउॉऩामरका स्तरयम फैठक 

 गाउॉऩामरका स्तरयम गोष्ठी 
 स्वास््म सॊस्थाको स्थरगत भ्रभण 

 स्वास््म सॊस्था य गाउॉऩामरकाको मनममभत त्माङ्क गणुस्तय रेखाजोखा (RDQA) 

 स्वास््म सूचना प्रणारी 
 सवेऺण तथा अनसुन्धान 
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ऩरयच्छेद दईु: नमतजा खाका 
 

स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम ददगो यवकास रक्ष्म ३ को सफै उद्देश्म य रक्ष्म २ को उद्देश्म २.२ भा प्रमतवेदन ददनको रामग शजम्भेवाय छ । मसका साथै 
सफै तहका सयकायरे आ–आपनो प्राथमभकताको आधायभा थऩ सूचकहरूभा अनगुभन गनुय आवश्मक हनु्छ । सॊघीम स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारमरे प्रदेि 
तथा स्थानीम तहवाट गणुस्तयीम त्माङ्क प्राि गयेऩमछ भात्र नेऩार स्वास््म ऺेत्र यणनीमत नमतजा खाका, ददगो यवकास रक्ष्म य थऩ सूचकहरूको अनगुभन 
प्रबावकायी हनु्छ । 

यायष्डम स्वास््म प्रणारीको कामय सम्ऩादन अनगुभन कामय नेऩार स्वास््म ऺेत्र यणनीमतको नमतजा खाका य ददगो यवकास रक्ष्म अनरुुऩ गनयका रामग प्रदेि तथा 
स्थानीम सयकायरे तद्अनसुाय आवश्मक त्माङ्कहरुको प्रमतवेदन गने कुया समुनशित गनुयऩदयछ । तसथय, मस मनदेशिकारे नेऩार स्वास््म ऺेत्र यणनीमत य ददगो 
यवकास रक्ष्मको यायष्डम रक्ष्मसॉग भेर खान ेगयी तथा रशुम्फनी प्रदेि तथा मस स्थामनम तहका अन्म सचुकहरुफाट (जस्तै, प्रदेि ऩञ्चवषॉम मोजनारे सभेटेका 
सचुकहरु) आधाययेखा य रक्ष्म स्थायऩत गनयका रामग तयऩिर अनसुायको नमतजा खाका यवकास गयी प्रस्ततु गयेको छ । 

क्र.स
. 

सूचकहरु नऩेार स्वास््म 
ऺते्र यणनीमत, 

नमतजा खाका 

ददगो 
यवकास 
रक्ष्म 

आधायये
खा 

रक्ष्म 

(अऩेशऺत 
ऩरयवतयन) 

आवशृत्त शजम्भेवा
य 

मनकाम 

आवशृत्त प्रमतवेदनको 
उत्ऩादन य 
रयऩोयटयङ 

स्था स्वा 

नऩेार स्वास््म ऺते्र यणनीमत नमतजा ढाॉचभको रक्ष्म तहका सूचकहरू 

 सडक दघुयटनाको कायण हनुे भतृ्म ुदय (प्रमत १ राख 
जनसॊख्माभा)* 

G7 3.6.1   स्वास््म व्मवस्थाऩन 
सूचना प्रणारी 

वायषयक स्वास््म सेवा 
यवबाग 

√ √ 

 आत्भहत्मा भतृ्म ुदय (प्रमत १ राख जनसॊख्माभा) * G8 3.4.2   

ऩनुय् मनभायण तथा स्वास््म प्रणारीको सदुृयढकयण, बौमतक सॊयचना, स्वास््म ऺते्रको रामग जनिशि, खरयद य आऩूमतय व्मवस्थाऩन (नमतजा १) 
 ऩूवायधाय भाऩदण्ड ऩूया गयेका स्वास््म सॊस्थाहरूको प्रमतित 

(स्वास््म चौकी, प्राथमभक स्वास््म केन्र, अस्ऩतार) * 

OC1.1    

स्वास््म ऩूवायधाय सूचना 
प्रणारी 

वायषयक 

स्वास््म सेवा 
यवबाग 

 

 

 

 

√ √ 

 मोजना अनसुाय मनभायण सम्ऩन्न बएका स्वास््म सॊस्थाका बवनहरू 
(स्वास््म चौकी, प्राथमभक स्वास््म केन्र, अस्ऩतार, आमवेुद 
स्वास््म सॊस्था य अन्म स्वास््म सॊस्था)को प्रमतित* 

OP1a1.1    √  

 बत्केको स्वास््म सॊस्था बवनहरू भध्म ऩनु्मनभाण बएका 
बवनहरूको  प्रमतित* 

OP1a2.1 
 

  √ 
 

 वायषयक बवन भभयत मोजना अनसुाय भभयत सम्ऩन्न बएका     √  
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बवनहरूको प्रमतित* 

 शस्वकृत दयफन्दी अनसुाय स्वास््म कभॉहरूको ऩदऩूमतयका प्रमतित 
(स्वास््म सॊस्थाका प्रकाय अनसुाय MDGP, भेमडकर अयपसय, नसय, 
प्मायाभेमडकहरू) * 

OP1b1.1    स्वास््मको रामग  
भानव सॊिाधन त्माङ्क 

 

स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा 
भन्त्रारम 

√  

 दयफन्दी अनसुाय आपनो कामय ऺेत्रभा काभ गरययहेको 
स्वास््मकभॉको प्रमतित* 

OP1b1.2    भानव सॊिाधन सूचना 
प्रणारी 

वायषयक √  

 एकीकृत खरयद मोजना अनसुाय  सभमभै सम्ऩन्न गरयएका खरयदको 
प्रमतित* 

OC1.3 
 

  

खरयद सम्ऩन्न प्रमतवेदन 
वायषयक 

 

सफै तहका 
सयकाय 

√ 
 

 एयककृत फायषयक खरयद मोजना अनसुाय कामायदेि ददएको 
यक्रमाकराऩको  प्रमतित* 

OP1c1.1 
 

  स्वास््म सेवा 
यवबाग 

√ 
 

 अत्मावश्मक औषमधहरू भौज्दात िून्म नबएका सयकायी स्वास््म 
सॊस्थाहरूको प्रमतित 

OC1.4 
 

  

आऩूमतय व्मवस्थाऩन 
सूचना प्रणारी 
 

वायषयक 

 

स्वास््म सेवा 
यवबाग 

√ √ 
 भाग पायभ ऩेि गयेको २ हिा मबत्र अत्मावश्मक साभाग्रीहरू 

tracer commodities प्राि गने स्वास््म सॊस्थाहरूको प्रमतित 

OP1c2.1    

 औषमध बण्डायको रामग उऩमूि बण्डाय अभ्मास गने स्वास््म 
सॊस्थाहरूको प्रमतित* 

OP1c2.2 
 

  

स्वास््म सेवा प्रदान गने स्थानभा नै सेवाको गणुस्तय अमबफयृद्ध ( नऩेार स्वास््म ऺते्र यणनीमत नमतजा २) 
 बनाय बएका (अन्तयॊग) यवयाभीको भतृ्म ुदय (अस्ऩतारको तह 

अनसुाय (यवशिष्टीकृत, ऺेत्रीम तथा शजल्रा अस्ऩतार) 

OC2.3 
 

  स्वास््म व्मवस्थाऩन 
सूचना प्रणारी 

वायषयक 

 

स्वास््म सेवा 
यवबाग 

√ √ 

 भाऩदण्ड अनसुाय तोयकएका प्रमोगिारा सेवाहरू ददन सक्ने 
स्वास््म सॊस्थाहरूको प्रमतित 

OP2.1.3 

 

  

स्वास््म सॊस्था यशजष्टय वायषयक 
स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा 
भन्त्रारम 

√ √ 

स्वास््म  सेवाको सभताभूरक उऩबोग (नऩेार स्वास््म ऺते्र यणनीमत नमतजा ३) 
 यायष्डम कामयक्रभभा सभावेि गरयएका सफैखारे खोऩ ऩाउने रशऺत  

जनसॊख्माको अनऩुात 

OC3.2     

स्वास््म व्मवस्थाऩन 
सूचना प्रणारी 

वायषयक  स्वास््म सेवा 
यवबाग 

√ √ 

 सॊस्थागत सतु्कयीको प्रमतित OC3.3     √ √ 

 दऺ स्वास््मकभॉफाट सतु्केयी गयाउने भयहराको अनऩुात (प्रमतित)   3.1.2   √ √ 
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 १५ देशख ४९ वषय उभेय सभूहभा नमाॉ एचआइमबको सॊक्रभण 
सॊख्मा (प्रमत १००० असॊक्रमभत जनसॊख्माभा) 

  3.3.1a   √ √ 

 ऺमयोगको  घटना  दय  (प्रमत एक राख जनसॊख्माभा)   3.3.2   √ √ 

 औरोयोगको  घटना  दय  (प्रमत एक राख जनसॊख्माभा)    3.3.3   √ √ 

 हेऩाटाइयटस मफ प्रकोऩ दय (प्रमत एक राख जनसॊख्माभा)    3.3.4   √ √ 

 ऩरयवाय मनमोजन साधनको प्रमोग दय (आधमुनक यवमध) (प्रमतित)   3.7.1a   √ √ 

 प्रोटोकर  अनसुाय  कशम्तभा  ४  ऩटक स्वास््म  सॊस्थाभा  
स्वास््म  जाॉच  गयाएका गबयवती भयहराको प्रमतित 

  3.8.1a   √ √ 

 प्रोटोकर अनसुाय कम्तीभा ३ ऩटक स्वास््म सॊस्थाभा  स्वास््म  
जाॉच  गयाएका सतु्केयी भयहराको प्रमतित 

  3.8.1c   √ √ 

 ३ डोज हेऩाटाइयटस मफ खोऩ ऩाएका शििूको प्रमतित   3.8.1
d 

  √ √ 

 तह अनसुाय सफै खारे आधायबतू स्वास््म सेवाहरू ददइयहेका 
स्वास््म सॊस्थाहरूको प्रमतित 

OP3.1.1 
  

  

स्वास््म सॊस्था यशजष्टय 
वायषयक
  

स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा 
भन्त्रारम 

√ √ 

 साभदुायमक स्वास््म इकाइहरूको सॊख्मा OP3.2.1     √ √ 

 आधमुनक य आमवेुद दवैु सेवा ददइयहेका सयकायी स्वास््म 
सॊस्थाहरूको प्रमतित 

OP3.2.3     √ √ 

स्वास््म ऺते्र व्मवस्थाऩन य सिुासन सदुृयढकयण (नऩेार स्वास््म ऺते्र यणनीमत नमतजा ५) 
 फजेट उऩमोग दय (फजेटको खचय) प्रमतित* OC5.1    १०० आमथयक व्मवस्थाऩन 

प्रमतवेदन 
वायषयक 

 

स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा 
भन्त्रारम 

√   

 अमनममभमतता (फेरुज)ु रुज ु बएको प्रमतित OC5.2     √   

 प्रमोगिारा सेवा बएका स्वास््म चौकीहरूको प्रमतित OP5.1.2     स्वास््म सॊस्था यशजष्टय √ √ 

स्वास््म ऺते्र रगानीभा ददगो सधुाय (नऩेार स्वास््म ऺते्र यणनीमत नमतजा ६) 
 स्थानीम सयकायको कूर फजेटभा स्वास््म ऺेत्रको फजेट प्रमतित OP6.1.2 

  

  स्थानीम सयकाय वायषयक 
मोजना तथा फजेट 

वायषयक 

 

स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा 
भन्त्रारम 

√ 

  

जनस्वास््म यवऩदव्मवस्थाऩन सदुृयढकयण (नऩेार स्वास््म ऺते्र यणनीमत नमतजा ८) 

 जनस्वास््म यवऩद/भहाभायी सॊकटको कायण प्रमत १००० भा 
बएको भतृ्म ुदय* 

OC8.1     स्वास््म तथा जनसॊख्मा 
भन्त्रारम अमबरेख 

वायषयक 

 

स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा 

√   
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 प्राकृमतक प्रकोऩ/योग प्रकोऩ बएका घटना भध्मे ४८ घण्टा मबत्र 
प्रमतकामय गरयएका घटनाको प्रमतित* 

OC8.2 
  

  भन्त्रारम 

 

√ 
  

 जनस्वास््म यवऩद/भहाभायी बएका घटना भध्मे  २४ घण्टा मबत्र 
सूशचत गरयएका घटनाको प्रमतित* 

OP8.2.1 
  

  √ 
  

सफै तहका मनणयम प्रयक्रमाभा प्रभाणको उऩरब्धता य प्रमोगको यवकास (नऩेार स्वास््म ऺते्र यणनीमत नमतजा ९) 
 यायष्डम स्वास््म प्रमतवेदन प्रणारीभा यवद्यतुीम भाध्मभफाट प्रमतवेदन 

गने स्वास््म सॊस्थाहरूको प्रमतित (स्वास््म व्मवस्थाऩन सूचना 
प्रणारी, आऩूमतय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी) 

OC9.1     स्वास््म व्मवस्थाऩन 
सूचना प्रणारी 

वायषयक 

 

स्वास््म सेवा 
यवबाग 

√ √ 

नोट: * अयहरेको अवस्थाभा मो त्माॉक सॊकरन गनयको रामग सचुना प्रणारी नबएको जनाउदछ य उि प्रणारी नफनेसम्भ स्थामनम तहरे वायषयक रूऩभा सॊकरन य 
प्रमतवेदनको व्मवस्था गनेछ ।



खण्ड : ०५             सॊख्मा : १५              बाग : ०२            प्रकाशित    मभमत : २०७८/१२/२६ 

10 |  फैजनाथ गाउऩामरकाको स्वास््म ऺेत्रको अनगुभन, भूल्माङ्कन तथा सऩुरयवेऺण मनदेशिका, २०७८ 

 

ऩरयच्छेद तीन: अनगुभन 

अनुगमनको पररचय 

अनगुभन बन्नारे नीमत,मोजना तथा कामयक्रभहरूभा रगानी तथा साधनको प्रवाह उशचत ढॊगरे बए, नबएको वा अऩेशऺत 
नमतजा हाॉमसर बए नबएको सम्फन्धभा कामायन्वमन गने मनकाम वा कानून फभोशजभ अशख्तमाय प्राि मनकामरे तोकेको 
व्मशि वा सॊस्थाफाट मनयन्तय रुऩभा गरयने मनगयानी, सूचना सॊकरन, यवश्लषेण तथा सधुायात्भक कामयराई फशुझन्छ । 
मस ऩरयच्छेद अन्तगयत गाउॉऩामरका तहभा अनगुभनको सॊस्थागत व्मवस्था, यवमध तथा प्रयक्रमाराई सॊऺेऩभा प्रस्ततु 
गरयएको छ । 

अनुगमनका मवमधहरु 

स्वास््म ऺेत्रको मोजना, नीमत तथा कामयक्रभहरुको कामायन्वमन के-कसयी बइयहेको छ य अऩेशऺत नमतजा के-कमत 
हाॉमसर बैयहेको छ बमन रेखाजोखा गनयको रामग गाउॉऩामरकारे मफमबन्न यवमधहरुफाट मनयन्तय रुऩभा सूचनाको सॊकरन 
य मफश्लषेण गनेछ । उि कामयको रामग गाउॉऩामरकारे मनम्न फभोशजभको अनगुभन यवमधहरु अवरम्फन गनेछ: 
 

(१)  भामसक फैठक 

गाउॉऩामरका अन्तगयत स्वास््म सम्फन्धी गमतयवमधहरु सॊचारन गनें भयहरा स्वास््म स्वमॊसेयवका, स्वास््म सॊस्था य 
स्वास््म िाखारे प्रत्मेक भयहनाको अन्त्मभा वा भयहना सम्ऩन्न बएऩमछ रगतै्त भामसक फैठक आमोजना गयी भयहनाबय 
गरयएका गमतयवमध तथा प्रमतपर फाये छरपर गनुयऩदयछ । उि फैठकरे स्वास््म ऺेत्रको सभग्र गमतयवमधहरुको 
समभऺा गदै देशखएका सभस्माहरुको सभमभा नै ऩयहचान गयी कामयक्रभ सॊचारनराई अझ व्मवशस्थत गनय भद्दत गदयछ 
। यवमबन्न तहभा सॊचारन गरयने भामसक फैठकको सभम तामरका मनम्न फभोशजभको हनुेछ: 

तामरका २: यवमबन्न तहभा गरयन ेभामसक फैठकको सभम तामरका 

तह फैठक* सभम तामरका सहबागी सहजीकयण तथा अवरोकन 
फैठक व्मवस्थाऩन 

शजम्भेवायी** 

भयहरा साभदुामक स्वास््म स्वमॊ 
सेयवका  

हयेक भयहनाको २६ 
गते देशख भसान्त 
सम्भभा 

सम्ऩूणय भयहरा 
साभदुामक स्वास््म 
स्वमॊ सेयवकाहरु 

स्वास््म सॊस्था प्रभखु तथा 
अन्म कभयचायीहरु  

स्वास््म सॊस्था 
प्रभखु  

स्वास््म सॊस्था  

 

हयेक भयहनाको २  गते 
देशख ४ गते मबत्र 

स्वास््म सॊस्थाका 
कभयचायीहरु  

स्वास््म िाखा प्रभखु, स्वास््म 
सॊस्था सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन समभमत, 

स्वास््म सॊस्था 
प्रभखु 

स्वास््म सॊस्था सॊचारन तथा 
व्मवस्थाऩन समभमत य गणुस्तय 
सधुाय टोरीको फैठक 

हयेक भयहनाको ५  गते 
देशख ७ गते मबत्र 

स्वास््म सॊस्थाका 
कभयचायीहरु  

स्वास््म िाखा प्रभखु, स्वास््म 
सॊस्था सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन समभमत, 

स्वास््म सॊस्था 
प्रभखु 

गाउॉऩामरका स्तयभा हयेक भयहनाको ५ गते 
देशख १० गते मबत्र  

स्वास््म सॊस्था प्रभखु स्वास््म िाखा प्रभखु, नमसयङ 
अमधकृत, प्रभखु प्रिासयकम 
अमधकृत, अध्मऺ, उऩाध्मऺ  

स्वास््म िाखा 
प्रभखु  

नोट् सफै तहको भामसक फैठकभा साझेदाय सॊघ सॉस्थाका प्रमतमनमधहरूराइय ऩमन सहबागी गयाउन सयकनेछ । 

*आगाभी भयहनाको फैठक मभमत ऩयहरो फैठकरे तम गनुयऩदयछ । ** फैठकको व्मवस्थाऩन तथा बएको मनणयमहरूको अमबरेखन सभेत गनुय ऩनेछ । 

 
क. भामसक फैठकभा गनुयऩने यक्रमाकराऩहरु  

गाउॉऩामरका, स्वास््म सॊस्था तथा भयहरा स्वास््म स्वमॊ सेयवका स्तयभा वस्ने भामसक फैठकभा देहाम फभोशजभका 
यक्रमाकराऩहरू गरयनेछ ।  
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ख. भयहरा स्वास््म स्वमॊसेयवकाहरुको भामसक फैठक  

 वाडय यशजस्टय ऩनुयावरोकन गयी स्वमॊसेयवकाहरुको भामसक प्रमतवेदन सॊकरन गने, सम्ऩाददत कामयको समभऺा 
गने, देशखएका सभस्माको ऩयहचान य सभाधान गने  

 भयहरा स्वास््म स्वमॊसेयवका कोषको अमबफदृद्द तथा ऩरयचारन फाये छरपर गने  

 स्वास््म सॊस्थाफाट शजम्भेवाय प्राि व्मशिरे हयेक फैठकभा सभसाभयमक स्वास््म कामयक्रभ/ गमतयवमधको फायेभा 
छरपर गयाई भयहरा स्वास््म स्वमॊसेयवकाहरुको ऺभता अमबफयृद्ध गने  

ग. स्वास््म सॊस्थाको भामसक फैठक  

 गत भयहनाको भामसक फैठकका मनणयम कामायन्वमनको अवस्था फाये छरपर गने  

 हयेक भयहना गाउॉऩामरकाभा ऩेि गने भामसक प्रमतवेदनभा छरपर गयी गणुस्तय समुनशितता ऩिात फैठकफाट 
ऩारयत गने  

 सम्फशन्धत भयहनाभा सॊचामरत यक्रमाकराऩहरुको रक्ष्म अनसुाय प्रगमत बए-नबएको समभऺा गने, देशखएका 
सभस्माहरु सभाधानको रामग मोजना फनाउने  

 स्वास््म सॊस्थाको सेवा प्रवाह फाये स्व:भूल्माॊकन गयी वास्तयवक अवस्था ऩयहचान गने य सभाधानको रामग 
मोजना फनाउने  

 स्वास््म सॊस्थाको यवमबन्न सेवा यशजस्टय, आगन्तकु ऩशुस्तका, अनगुभन ऩशुस्तका तथा अनगुभनकतायफाट प्राि 
ऩषृ्ठऩोषणको फायेभा छरपर गयी आवश्मकता अनसुाय कामायन्वमन गने  

 स्वास््म सॊस्थाको सझुाफ ऩेयटका खोल्न ेय प्राि सझुावहरु वाये छरपर गयी आवश्मक मनणयम मरने  

 अन्म सभसाभयमक यवषमभा छरपर गयी मनणयम गने  

घ. गाउॉऩामरका स्तरयम भामसक तथा चौभामसक फैठक 

 गत भयहनाको भामसक फैठकका मनणयम कामायन्वमनको अवस्था फाये छरपर गने  

 स्वास््म सॊस्थाहरुको भामसक प्रगमत प्रमतवेदनको गणुस्तयीमता फाये छरपर गयी देशखएका त्रयुटहरु सधुाय 
गनयको रामग आवश्मक ऩषृ्ठऩोषण गने । 

 सॊचामरत कामयक्रभहरुको रक्ष्म अनसुाय प्रगमत बए-नबएको समभऺा गयी देशखएका सभस्माहरु सभाधानको रामग 
मोजना फनाउने  

 ऩरयवाय मनमोजन सेवा काडय (ऩहेंरो), आभा सयुऺा कामयक्रभको अनसूुशच तथा अन्म पायभहरु फाये छरपर 
गयी गाउॉऩामरकाराई फझुाउने  

 गाउॉऩामरका तथा स्वास््म सॊस्थाको फायषयक मोजना अन्तगयतका यक्रमाकराऩको कामायन्वमनको अवस्था फाये 
छरपर गने  

 स्वास््म सॊस्थाको रामग आवश्मक औषमध, उऩकयण, स्वास््म व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीका टुल्सहरूको 
उऩरब्धताको एयकन गने ।  

 स्वास््म ऺते्रका अन्म सभसाभयमक मफषमभा छरपर गने  

 

  

नोटः  गाउँपामलकाले आवश्यकता महसुस गरेमा अधनवामषनक सममक्षा गनन सके्नछ । 
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ङ. मनममभत त्माङ्क गणुस्तय रेखाजोखा प्रणारी  

मनममभत त्माकॊ  गणुस्तय रेखाजोखा प्रणारी स्वास््म ऺेत्रको त्माङ्कहरूको सॊग्रह वा प्रस्ततु गने प्रणारीको अनगुभन 
तथा भलु्माङ्कन गयी देशखएका कमभकभजोयीहरुराई सधुाय गदै त्माङ्कको गणुस्तय समुनशित गने एउटा सयर प्रणारी 
तथा यवमध हो । मस प्रणारीरे गाउॉऩामरकाको सभग्र स्वास््म ऺेत्रको त्माङ्क व्मवस्थाऩन एवॊ प्रमतवेदन प्रवाह गने 
प्रणारीका अन्तयहरू ऩयहचान गदै गणुस्तयीम त्माङ्क उत्ऩादन य त्मसको प्रमोगभा सधुाय ल्माउनका रामग भहत्वऩूणय 
बमुभका खेल्ने छ । मसका रामग नेऩार सयकाय स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारमरे तमाय गयेको मनममभत त्माङ्क गणुस्तय 
रेखाजोखा पायभको प्रमोग गरयनेछ बने गाउॉऩामरका स्तयभा देहाम फभोशजभको मनममभत त्माङ्क गणुस्तय रेखाजोखा 
टोरी गठन गनेछ । 

गाउॉऩामरकाको स्वास्थ तथा सयसपाई िाखा प्रभखु सॊमोजक 

गाउॉऩामरकाको स्वास््म िाखा नमसयङ्ग स्टाप  सदस्म 

गाउॉऩामरकाको स्वास्थ तथा सयसपाई िाखा प्रभखुफाट तोयकएको १ जना सदस्म 

स्वास््म सेवा कामायरमका त्माॊक हेने १ जना य गाउॉऩामरका स्तयभा स्वास््म ऺेत्रभा 
कामययत यायष्डम तथा अन्तयाययिम गैयसयकायी सॊस्थाका प्रमतमनमधहरू भध्मे १ जना गयी २ 
जना (स्वास््म सचुना प्रणारीभा कामयक्रभ गरययहेका सॊस्थाराई प्राथामभकता ददइनेछ ।) 

आभशन्त्रत सदस्महरू 

  

गाउॉऩामरकाको स्वास््म तथा सयसपाई िाखा भापय त यवमबन्न यवकास साझेदाय सॊघ सॊस्था तथा अन्म मनकामहरुको 
सभन्वम तथा सहकामयभा गाउॉऩामरका मबत्रका सम्ऩणुय स्वास््म सॊस्थाहरुभा फषयको कशम्तभा एक ऩटक मनममभत त्माकॊ  
गणुस्तय रेखाजोखा गनयका रामग भामथ उल्रेशखत फभोशजभ गदठत टोरीको फैठकरे हयेक आ.फ. को सरुुभा नै देहाम 
फभोशजभका यवषमवस्तहुरुराई आधाय भामन स्वास््म सॊस्थाहरुको छनौट तथा प्राथामभकीकयण गयी चौभामसक रुऩभा 
कामय सम्ऩन्न गदै जाने छ बने मसका रामग आवश्मक ऩने फजेटको व्मवस्थाऩन गाउॉऩामरकारे वायषयक फजेट तथा 
कामयक्रभफाट गनेछ ।  

च. स्वास््म सॊस्थाहरुको छनौट तथा प्राथामभकीकयणका आधायहरु्  

 गरत प्रमतवेदनहरू ऩठाउन,े गरत फझुाई बएका वा मभ्माङ्क ऩठाउने स्वास््म सॊस्था 
 भामसक, चौभामसक, अधयफायषयक तथा फायषयक समभऺा फैठकहरुभा मनममभत उऩशस्थत नहनुे, मनममभत सभमभा 

प्रमतवेदन प्रषेण नगने स्वास््म सॊस्था 
 दगुयभभा यहेका स्वास््म सॊस्थाहरू 

 स्वास््म व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी वा मड.एच.आइ.एस.–२ सम्फशन्ध तामरभ नऩाएका स्वास््म सॊस्था  

 प्राि बएका प्रमतवेदनहरुभा धेयै त्रयुटहरु बेयटएका स्वास््म सॊस्थाहरु  

 सभमभा नै प्रमतवेदन नगने स्वास््म सॊस्थाहरु  

छ. मनममभत त्माङ्क गणुस्तय रेखाजोखा कामयको कामायन्मवन प्रयक्रमा्  

गाउॉऩामरकारे प्राथमभकताभा याखेको स्वास््म सॊस्थाहरूभा गणुस्तय रेखाजोखा गदाय देहाम फभोशजभ गनेछ ।  

 अनगुभन टोमरको व्मवस्थाऩन तथा खफय गनुय ऩने बएभा अमग्रभ व्मवस्थाऩन गने 

 आवश्मक पायभहरूको व्मवस्था गने (ल्माऩटऩ, अध्मावमधक पायभ, कामय मोजना पायाभ) 

 कामय यवबाजन गने य रेखाजोखा गने ।  

ज. त्माङ्क प्रस्तमुत, कामय मोजना तथा परो-अऩ 

स्वास््म सॊस्था स्तयभा मस रेखाजोखाफाट प्राि नमतजाहरुराई सम्फशन्धत सॊस्थाका सम्ऩणुय कभयचायीहरु य सम्बव 
बएसम्भ व्मवस्थाऩन समभमतको उऩशस्थमतभा छरपर गयी सभस्मा तथा सधुाय गनुयऩने ऺेत्रहरु ऩयहचान गनुयका साथै 
सभस्मा सभाधानका रामग तोयकएको ढाॉचा अनसुाय आवश्मक कामयमोजना तमाय गरयनेछ । छनौट गरयएका सफै 
स्वास््म सॊस्थाहरुभा मो यक्रमाकराऩ सम्ऩन्न बए प्रिात सोफाट प्राि नमतजाहरुराई चौभामसक रुऩभा ऩामरका स्तयभा 
सफै सयोकायवाराहरुको उऩशस्थमतभा छरपर तथा प्रस्तमुत गयी स्वास््म सॊस्था स्तयफाट सभाधान नबएका 
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सभस्माहरुको सभाधानका रामग आवश्मक मोजना फनाई कामय गरयनछे बने मनधायरयत गरयएका कामयमोजना तथा सधुाय 
गनुयऩने ऺेत्रहरुभा सधुाय बए नबएको तथा अन्म सभस्मा तथा चनुौमतहरुको ऩयहचानका रामग चौभामसक रुऩभा 
सम्फशन्धत सॊस्थाभा मनममभत त्माङ्क गणुस्तय रेखाजोखा टोमरफाट फ्रोअऩ गने व्मवस्था गरयने छ । 

 

(२)  स्वास््म सूचना प्रणारी 
 

क. स्वास््म व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी (HMIS)  

नेऩारको स्वास््म ऺेत्रभा स्थानीम वडा स्तयका भयहरा स्वास््म स्वमॊसेयवका देशख केन्रस्तय सम्भका स्वास््म 
सॊस्थाहरूरे आपूरे दैमनक रूऩभा प्रवाह गयेका स्वास््म सेवाहरूको अमबरेख तथा प्रमतवेदनका रामग प्रमोग गरयने 
पायभहरू स्वास््म सचुना व्मवस्थाऩन प्रणारीको औजाय हनु । मस सूचना प्रणारीभा सयकायी स्वास््म सॊस्थाका 
अमतरयि मनजी तथा गैह्रसयकायी ऺेत्रवाट सॊचारनभा यहेका स्वास््म सॊस्थाहरुराई सभेत सभेयटएको छ । स्वास््म 
व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीफाट प्राि सूचनारे स्वास््मकभॉहरू, कामयक्रभ व्मवस्थाऩक, नीमत मनभायताहरू य स्थानीम तहराइय 
सभेत त्मऩयक मनणयम मरई कामयक्रभ व्मवस्थाऩन गनय भामसक रूऩभा सूचना उऩरब्ध गयाउॉछ ।  

मस प्रणारी अन्तगयत यवमबन्न सेवाहरूसॉग सम्फशन्धत अमबरेख पायभहरूराइ छुट्टाछुटै्ट यशजष्टय, पायाभहरू य 
प्रमतवेदनहरुको व्मवस्था छ । साथै स्वास््म सॊस्थाहरूरे गयेको प्रमतवेदनको अनगुभनको सहजताको रामग भामसक 
अनगुभन ऩशुस्तकाको सभेत व्मवस्था गरयएको छ । स्वास््म सॊस्थाहरूरे प्रदान गयेका सेवाहरूको वास्तयवक त्माॊक 
मस सचुना व्मवस्थाऩन प्रणारीफाट हनुे बएकोरे मसराई अनगुभन, भूल्माङ्कन तथा सऩुरयवेऺणको प्रभखु औजायको 
रूऩभा प्रमोग गरयनेछ । त्मसैरे मस गाउॉऩामरकारे ऩमन स्वास््म व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीराई प्रबावकायी रूऩभा 
सॊचारन गनयका रामग तऩशिर फभोशजभका कामय गनेछ ।    

 स्वास््म सॊस्थाहरूराइ वषय बरयको रामग आवश्मक पायभहरूको मयकन गयी गाउॉऩामरकारे कम्तीभा १० ददन 
अगावै सशम्फन्धत स्वास््म सॊस्थाभा ऩरयऩूमतय गने ।  

 हार स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारमरे मनदेशित गयेको अमबरेख तथा प्रमतवेदन पायभहरूराइय नै प्रमोग 
गरयनेछ । सभम साऩेऺ ती पायभहरू अध्द्वावमधक तथा ऩरयभाजयन बएभा सोही अनसुाय तत्कार ऩरयभाशजयत 
टुल्सहरूनै प्रमोग गनेछ ।  

 हार प्रमोगभा यहेको टुल्सहरू फाहेक अन्म यविषे स्वास््म सेवाको अमबरेख तथा प्रमतवेदन गनय ऩने बएभा 
स्थानीम स्तयभा तमाय गयी प्रमोग गने ।  

 मदद कुनै सेवा प्रदामक स्वास््म सॊस्थाको अमबरेख तथा प्रमतवेदनको ढाॉचा तमाय नबएको अवस्थाभा 
गाउॉऩामरकारे स्वमॊ तमाय गयी प्रमोगभा ल्माउनछे ।  

 मस ऩामरका अन्तयगतका सम्ऩूणय मनजी तथा सयकायी स्वास््म सॉस्थाहरूरे मी पायभहरूको प्रमोग मनदेशिकारे 
तोके फभोशजभ अमबरेख तथा प्रमतवेदन बएको समुनशित गने । 

 स्वास््म व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीका रामग ऩामरका य स्वास््म सॊस्थाभा पोकर ऩसयनको व्मवस्था गने ।  

 सभम सभमभा स्थानीम तहफाट गाउॉऩामरका स्तयीम अमबरेख तथा प्रमतवेदनको अनगुभन सऩुरयवेऺण गने य 
आवश्मक ऩषृ्ठऩोषण ददने । 

 अमबरेख गरयएका यशजस्टय तथा भामसक प्रमतवदेनहरू स्वास््म सॉस्था य गाउॉऩामरकाभा सयुशऺत याख्न ेव्मवस्था 
मभराउने । 

 स्वास््म सूचना प्रणारीको सदुृढीकयणको रामग गाउॉऩामरकारे स्वास््म कभयचायीहरूराइय तामरभ रगामतका  
आवश्मक स्रोत साधनहरूको व्मवस्था गनेछ । स्वास््म व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी सदुृढ गनय स्वास््म सेवा 
कामायरम, प्रदेि स्वास््म सेवा मनदेिानारम, सॊघीम स्तय, तथा स्वास््मको ऺेत्रभा काभ गने यवकास साझेदाय 
सॊघ सॉस्थाहरूसॉग आवश्मक सभन्वम गने । 
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ख. स्वास््म सॊस्थाको बमूभका्  

 मनदेशिका अनसुाय अमबरेख याख्न ेतथा सो अमबरेख चसु्त दरुूस्त य बए नबएको एयकन गने (कशम्तभा  हिाको 
एक ऩटक) । 

 भामसक प्रमतवेदन तमाय गदाय Tally Sheet प्रमोग गने, प्रमतवेदन दरुुस्त बए नबएको एयकन गने ।   

 भामसक प्रमतवेदन तमाय हनुासाथ अनगुभन ऩशुस्तका अद्यावमधक गने । 

 चौभामसक रुऩभा कभयचायी तथा व्मवस्थाऩन समभमत सदस्महरुसॊग सेवाको त्माङ्क यवश्लषेण तथा समभऺा गने । 

 गाॉउघय शक्रमनक य खोऩ शक्रमनकको प्रमतवेदन चाॉडो बन्दा चाॉडो स्वास््म सॊस्थाको भूर यशजस्टयभा अद्धावमधक 
गने । 

 स्वास््म सॊस्थाहरूरे भामसक प्रमतवेदनको दइुय प्रमत तमाय गयी हयेक भयहनाको ७ गते मबत्रभा एक प्रमत ऩामरकाभा 
अमनवामय ऩठाउने य एक प्रमत आफ्नो स्वास््म सॊस्थाभा सरुयऺत याख्न े । साथै यवधमुतम प्रमतवेदन िरुु बएका 
स्वास््म सुॊस्थाहरुरे ७ गते मबत्र DHIS-2 भा प्रयवष्ठ गरयसक्न ुऩने छ ।  

 हयेक भयहना ७ गतेमबत्र ऩामरका स्तयभा भामसक फैठक फमस स्वास््म सॊस्थाद्वाया प्रदान गरयएको सेवा सम्फशन्ध 
छरपर गने य प्रमतवेदनभा सधुाय गनुयऩने बएभा सधुाय गयी सकेसम्भ स्वास््म सॊस्थारे नै आफ्नो प्रमतवेदन DHIS2 
भा इन्िी गने तथा सच्माउन ेव्मवस्था मभराउन े। 

ग. मड.एच.आइ.एस. २ (DHIS2) 

DHIS2 यविेष गयी स्वास््म सेवा त्माङ्कहरू एयककृत रूऩभा प्रयवष्ठ, प्रभाशणकयण, यवश्लषेण तथा प्रस्तमुतकयणको रामग 
यवकास गरयएको प्रबावकायी अनराइयन प्रणारी हो । मसभा यवमबन्न तहका सयकायी तथा मनजी स्वास््म सॊस्थाहरुरे 
प्रदान गने सेवा अनसुायका प्रमतवेदन पायभहरू सभेयटएको छ । मफमबन्न स्वास््म सॊस्थाफाट प्रवाह गरयएका सेवाहरुको 
मफश्लषेण गने तथा सूचनाको आधायभा मनणयमभा ऩूग्ने प्रकृमाभा DHIS-2 रे सहमोग ऩमुायउॉछ । मसरे हयेक तहभा 
मछटो छरयतो यकमसभरे सूचना उऩरब्ध गयाई स्वास््मकभॉहरू, कामयक्रभ व्मवस्थाऩक, नीमत मनभायताहरूराई त्मऩयक 
मनणयम गयी स्वास््म प्रणारीराइय सदुृढीकयण गनय भद्दत गदयछ ।  मसभा हयेक स्वास््म सॊस्थाहरूरे अको भयहनाको ७ 
गते मबत्रभा भामसक प्रमतवेदन प्रयवष्ठ गयी २२ गते मबत्रभा भामथल्रो मनकामफाट आवश्मक ऩषृ्ठऩोषण ददइय सक्ने य सोही 
अनसुाय आवश्मक ऩरयभाजयन गयी भसान्त मबत्रभा सच्माइय सक्नऩुनेछ ।  

घ. गाउॉऩामरकाको बमूभका  

 मस गाउॉऩामरकाका हयेक स्वास््म सॊस्थाभा DHIS2 रागू गने य सो को रामग आवश्मक स्रोत य साधन 
(इयन्टयनेट, कम्प्मटुय, कभयचायीराइय तामरभ) को व्मवस्था स्थानीम तहरे गने । 

 ऩामरका स्तयभा DHIS2 को कामय गनय शजम्भेवाय व्मशि तोक्ने ।   

 सफै स्वास््म सॊस्थाहरुफाट मनममभत रुऩभा प्रमतवेदन बए नबएको समुनशित गयी ऩषृ्ठऩोषण ददने । 

 स्थानीम तह अन्तगयतका स्वास््म सॉस्थाहरूफाट अनराईन इशन्ि गने व्मवस्था नबएभा वा कुनै कायणरे 
इयन्टयनेट तथा अन्म सयुवधा नहुॉदाको अवस्थाभा उि प्रमतवेदन गाउॉऩामरकारे अनराईन प्रयवष्ट गनेछ। 

 त्मऩयक मनणयमको रामग आवश्मक सूचनाहरू उऩरब्ध गयाउने । 

 त्माङ्कको प्रमोगभा वृयद्ध ल्माउन हयेक स्वास््म सॊस्थाको भामसक फैठक तथा समभऺाभा त्माॊकको 
ऩनुयावोरकन, यवश्लषेण प्रस्तमुतकयणको अभ्मास गयाउन े। 

 स्थानीम तहभा DHIS2 सदुृढ गनय स्वास््म सेवा कामायरम, प्रदेि स्वास््म सेवा मनदेिानारम, सॊघीम स्तय, तथा 
स्वास््मको ऺेत्रभा काभ गने यवकास साझेदाय सॊघ सॉस्थाहरूसॉग आवश्मक सभन्वम गने । 

ङ. आऩूमतय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी 
एक मनशित अवमधभा प्राि बएका, मनकासा य खचय गरयएका तथा फाॉकी यहेका औषमध, औजाय, उऩकयण, साधनहरू रगामतका 
स्रोतहरुको सूचना भामथल्रो तहराई मोजना तजुयभा, अनगुभन तथा भूल्माॊकनको रामग उऩरब्ध गयाउन ुतथा प्राि सूचनाको यवश्लषेण 
तल्रो तहसम्भ उऩरब्ध गयाउन ुनै आऩूमतय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी हो । मो प्रणारीको रक्ष्म आऩूमतय व्मवस्थाऩनराइय व्मवशस्थत 
गयी स्वास््म सॊस्थाहरुभा आवश्मक ऩने साधन, औषमधहरु, औजाय, उऩकयणहरूको उऩरब्धता फाहै्र भयहना कामभ गयाउन ुहो । 
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च. स्थानीम तहको बमूभका  

 मस गाउॉऩामरकाका हयेक स्वास््म सॊस्थाभा आऩूमतय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी सञ्चारन गनयको रामग आवश्मक 
स्रोत य साधन (पायभ, यशजष्टयहरू, कभयचायीराइय तामरभ) को व्मवस्था गने । 

 ऩामरका स्तयभा आऩूमतय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीको कामय गनय शजम्भेवाय व्मशि तोक्ने ।   

 स्वास््म सॉस्थाहरूफाट मनममभत अमबरेख तथा तै्रभामसक प्रमतवेदन गयेको समुनशित गयी ऩषृ्ठऩोषण गने ।  

 सेवा प्रदान गने सॊस्थाभा आऩूमतय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीको मनममभत अनगुभन गने, आऩूमतय व्मवस्थाऩनको 
प्रवाहभा यवद्यभान यहेका सभस्माहरू ऩयहचान तथा मनयाकयण गने । 

 आऩूमतय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी सदुृढ गनय स्वस््म सेवा कामायरम, प्रदेि स्वास््म सेवा मनदेिानारम, सॊघीम 
स्तय, तथा स्वास््मको ऺेत्रभा काभ गने यवकास साझेदाय सॊघ सॉस्थाहरू सॉग आवश्मक सभन्वम गने ।  

छ. यवद्यतुीम आऩूमतय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी (eLMIS) 

आऩूमतय व्मवस्थाऩनका भहत्वऩूणय ६ वटा मसद्धान्तहरू ठीक साभान, ठीक ऩरयभाणभा, ठीक स्थानभा, ठीक सभमभा, ठीक 
भूल्मभा य ठीक अवस्थाभा हनुऩुदयछ बने्न त्मराई आत्भसाथ गदै स्वास््म सेवा यवबाग, व्मवस्थाऩन भहािाखारे यवगतभा 
बएका आऩूमतय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीका कमभ कभजोयीहरूराई ऩरयभाशजयत गदै कभ बन्दा कभ सभमभा कुनै ऩमन 
औषमध, खोऩ तथा साभग्रीहरूको भहत्वऩूणय त्माॊकहरू Real Time Data को रुऩभा प्राि हनुे गयी तमाय गरयएको वेफभा 
आधारयत एशप्रकेसन (सफ्टवेमय) नै यवद्यतुीम आऩूमतय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी (eLMIS) हो । 

मसै सूचना प्रणारी प्रमोग गयी स्वास््म साभामग्रको प्रऺेऩण, फजेट व्मवस्थाऩन, खरयद मोजना मनभायण उऩरब्धताको 
समुनशिता (भौज्दात, स्वीकृत भौज्दात ऩरयभाण, आकशस्भक भागमफन्द,ु भाग ऩरयभाण मनधाययण, यवतयण व्मवस्था (भाग, 

हस्तान्तयण, दाशखरा प्रमतवेदन), अनगुभनको साथै त्माङ्कको गणुस्तयीमताको समुनशितता जस्ता सम्ऩूणय आऩूमतय िङृ्खराको 
कामयसञ्चारन, अनगुभन तथा येखदेख गने ।  

ज. स्थानीम तहको बमूभका्  

 यवद्यतुीम आऩूमतय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीराइ ऩामरका य स्वास््म सॊस्थासम्भ रागू गने य सोका रामग 
आवश्मक ऩूवायधाय (कम्प्मटुय, इन्टयनेट, भोफाइर) य तामरभ प्राि व्मशिको व्मवस्था गाउॉऩामरकारे गने । 
गाउॉऩामरका तथा स्वास््म सॊस्थाहरूफाट मनममभत रूऩभा त्माङ्क eLMIS भा प्रयवष्ठ बए-नबएको एयकन गने । 

 ऩामरका स्तयभा आऩूमतय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीको कामय गनय शजम्भेवाय व्मशि तोक्ने ।    

 यवद्यतुीम आऩूमतय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीको सॊचारन बैसके ऩमछ मस फाट प्राि हनुे सचुनाको आधायभा 
स्वास््म साभग्री (औषमध, खोऩ तथा अन्म साभाग्रीहरु) को खऩत एवॊ भौज्दात शस्थमतको अनगुभन गने । 

 यवद्यतुीम आऩूमतय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी सदुृढ गनय स्वास््म कामायरम, प्रदेि स्वास््म मनदेिनारम, सॊघीम 
स्तय तथा स्वास््मको ऺेत्रभा काभ गने यवकास साझेदाय सॊघ सॉस्थाहरूसॉग आवश्मक सभन्वम गने । 

झ. स्वास््म सॊस्थाको बमूभका्  

 स्वास््म सॊस्थाभा प्राि बएका तथा भाग गनुय ऩने साभग्रीहरूको eLMIS Software भा प्रयवष्ठ गने ।  

 अनराइयन प्रमतवेदन प्रयवष्ठ गने । 

ञ. इयवासय (EWARS) तथा खोज ऩड्तार सम्फन्धी अन्म सूचना प्रणारीहरू्  

हार मस गाउॉऩामरका अन्तगयतका कुनै ऩमन स्वास््म सॊस्थाहरू EWARS सेशन्टनेन्टर साइयट नबएता ऩमन बयवष्मभा 
स्वास््म सॊस्था साइयटको रूऩभा छनोट बएको खण्डभा केन्र तथा प्रदेिफाट मनदेन बए फभोशजभको सूचना प्रणारीराइय 
रागू गरयनेछ । साथै केन्र तथा प्रदेिरे ऩरयऩत्र गयेको, यवषिे ऩरयशस्थमत जस्तै् भहाभायी, दैवी तथा प्राकृमतक प्रकोऩ 
तथा यवऩद्को सभमभा गनुय ऩने सूचना प्रबावकायी रूऩभा गने व्मवस्था मभराइयनेछ ।  
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ट. स्वास््म सचुनाहरुको बण्डायण, प्रस्तमुतकयण तथा प्रमोग  

स्वास््म सचुनाहरुको बण्डायण 

 स्वास््म सॊस्था तह 

स्वास््म सॊस्थाभा यहेका सम्ऩूणय स्वास््म सूचनाहरु अद्यावमधक गनय चायहने अमबरेख पायाभहरु य भामसक तथा 
तै्रभामसक प्रमतवेदन फनाई सकेऩमछ स्वास््म सॊस्थाफाट सम्फशन्धत भामथल्रो मनकामभा ऩठाएऩमछ एक प्रमत सम्फशन्धत 
स्वास््म सॊस्थाभा कशम्तभा ५ वषयसम्भ सयुशऺत याख्न ु ऩने छ । DHIS2, eLMIS तथा अन्म अनराइयन प्रणारीफाट 
प्रमतवेदन गरयसकेको त्माॊकराई कम्प्मूटयभा आवमधक रूऩभा व्माकअऩ सयुशऺत याख्न ु ऩदयछ । यवद्यमुतम सूचनाहरु 
भाग अनरुूऩ उऩरब्ध गयाउॉदा वा फायषयक प्रमतवेदन फनाउॉदा, ऩरयवतयन तथा स्थमगत गदाय भ.रे.ऩ. पायभ नॊ.९०१ 
(सफ्टवेमयको प्रमोगकताय यववयण, ऩरयवतयन य स्थमगत भाग पायभ) को अमनवामय प्रमोग गनुयऩदयछ । उि पायाभहरू य 
प्रमतवेदन बण्डायणको शजम्भेवायी मरएको व्मशिरे स्वास््म सचुनाहरुको सयुऺाको शजम्भा मरनेछ । स्वास््म सूचना 
सम्वन्धी शजम्भेवाय प्राि कभयचायी स्थानान्तयण, ऩदस्थाऩन बई यभाना बएभा वा अवकास प्राि गयेभा सम्ऩूणय स्वास््म 
सूचनाहरु सम्फशन्धत सॊस्थाभा कामययत कभयचायीराई मनमभानसुाय फयफझुायथ गनऩुने छ । उि कभयचायीको भतृ्म ु
बएको खण्डभा सो कभयचायीसॊग यहेका सम्ऩूणय जानकायी स्वास््म सॊस्थाभा यहेको समुनशित गने काभ भामथल्रो तहको 
कभयचायीको हनुेछ । सेवाग्राहीका सम्वेदनिीर जानकायी यहेका अमबरेखहरु जो कोहीराई हेनय, प्रमतमरयऩ गनय तथा 
सायवक स्थानफाट रैजान ऩाइनेछैन । मस्ता व्मशिगत जानकायी हेनय सम्फशन्धत स्वास््म सॊस्थाका सेवा प्रदामक 
कभयचायीराई ऩमन आफ्नो तजयवजरे जो कसैराई सेवाग्राहीको अनभुमतमफना ददन ऩाइनेछैन तथा सॊग्रयहत य सभामोशजत 
जानकायी सभेत स्वास््मकभॉरे गाउॉऩामरकाका सम्फशन्धत पाॉट प्रभखुको अनभुमतभा आमधकायीक ऩत्रका आधायभा भात्र 
प्रमतमरयऩ उताय गरयददन सयकने छ ।  

 
 स्थानीम तह 

स्थानीम तहरे स्वास््म सॊस्थाहरुफाट सॊकमरत प्रमतफेदन सॊग्रयहत गने य आवश्मक अनसुाय प्रदेि तथा सॊघभा प्रमतवेदन 
प्रषेण गरयसके ऩमछ सोको कामायरम प्रमत य मडशजटर प्रमत कशम्तभा ५ वषय सम्भ सयुशऺत तरयकारे याख्न ुऩने छ । 
स्थानीम तहरे स्वास््म सॊस्थाराइ अमबरेख पायाभहरु य प्रमतवेदनहरू सयुशऺत तरयकारे बण्डायण गनयको रामग चायहन े
दयाज, तारा, चामफ आदद ऩामरकारे स्वास््म सॊस्थाराइ आवश्मकता अनसुाय प्रदान गनेछ य सयुशऺत य गोऩमनमता 
याखे-नयाखेको चौभामसक रूऩभा अनगुभन गनेछ । 

ठ. त्माङ्क प्रस्तमुत तथा प्रदयिनी  

सूचना चक्र अनसुाय त्माॊकको प्रिोधन तथा यवश्लषेण ऩिात त्माङ्कको प्रस्तमुतकयण गरयन्छ । त्माङ्क प्रस्तमुतकयण 
बन्नारे सवयसाधायण, स्वास््मकभॉहरु, कामयक्रभ व्मवस्थाऩकहरु तथा सयोकायवाराहरु वा जसको रामग त्माङ्क प्रस्ततु 
गनय खोशजएको हो, उसरे फझु्ने गयी त्माङ्क य सूचनाहरुको सही प्रस्तमुत वा प्रदियनी गनुय हो । यवषमवस्त ुय रशऺत 
सहबागीहरु अनसुाय त्माङ्कको प्रस्तमुतकयण गने तरयका य भाध्मभ पयक–पयक हनु सक्छन ्। तामरका, ग्राप, चाटय, 
नक्सा य शचत्रहरुको सयह प्रमोगफाट कुनै ऩमन त्माङ्क य सूचनाराई सङ्खऺेऩभा प्रबावकायीरुऩरे सम्प्रषेण गनय सयकन्छ ।  

ड. स्थानीम तह  

स्वास््म सूचना प्रणारीको त्माॊकहरू स्थानीम तहभा देहाम अनसुाय प्रस्तमुत, प्रदियनी तथा छरपर गरयनेछ ।   
 स्थानीम तहको भामसक तथा यवषमगत फैठक 

 भामसक, चौभामसक, य फायषयक समभऺा 
 सावयजमनक सनुवुाइ तथा साभाशजक ऩरयऺण  

 भामसक, चौभामसक य फायषयक प्रगमत यववयणराइय ग्राप, चाटय, तामरका आदद भापय त प्रदियनी  

 अद्यावमधक साभाशजक नक्साॊकन 

 गाउॉऩामरका स्तरयम स्वास््म ऩार्श्रवयशचत्र मनभायण तथा फायषयक अद्यावमधक 

 



खण्ड : ०५             सॊख्मा : १५              बाग : ०२            प्रकाशित    मभमत : २०७८/१२/२६ 

17 |  फैजनाथ गाउऩामरकाको स्वास््म ऺेत्रको अनगुभन, भूल्माङ्कन तथा सऩुरयवेऺण मनदेशिका, २०७८ 

 

ढ. स्वास््म सॊस्था स्तयभा  

स्वास््म सूचना प्रणारीको त्माङ्कहरू स्वास््म सॊस्था तहभा देहाम अनसुाय प्रस्ततुी, प्रदियनी तथा छरपर गरयनछे ।   
 स्वास््म सॊस्थाको तथा स्वास््म सॊस्था व्मवस्थाऩन समभमतको भामसक फैठक  

 सावयजमनक सनुवुाइ तथा साभाशजक ऩरयऺण  

 भामसक, चौभामसक, य फायषयक प्रगमत ग्राप, चाटय, तामरका आदद भापय त प्रदियनी  

 अद्यावमधक साभाशजक नक्साॊकन 

 स्वास््म सॊस्था स्तरयम ऩार्श्रवशचत्र मनभायण तथा फायषयक अद्यावमधक 

 
ण. त्माङ्कको प्रमोग  

स्वास््म व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीको त्माकॊ हरू यवमबन्न ठाउॉहरूभा प्रमोग गनय सयकन्छ । मस स्थानीम तहभा 
यहेका स्वास््म सॊस्थाहरूको सचुना तथा त्माङ्कहरू देहामका स्थान तथा प्रयक्रमाहरूभा प्रमोग गरयनेछ ।   

 

गाउॉऩामरका य स्वास््म सॊस्था स्तयभा 
 जानकायी प्रदान गनय  

 मनणयम प्रयक्रमाभा (Discussions, Special program development, Service site expansion ) 

 वडा ऩरयषदभा   

 ऩामरका मोजना छनौटका प्रयक्रमाहरुभा  

 सयोकायवाराहरुराई सझुावहरु प्रदान गनयभा 
 

स्वास््म सेवा प्रणारीभा सङ्करन गरयएका सूचनाहरु कामयक्रभ व्मवस्थाऩनभा प्रमोग नबएसम्भ व्मवस्थाऩन सूचना 
प्रणारीको उदेश्म ऩूया हनु सक्दैन । कामयक्रभ व्मवस्थाऩकहरुरे कामयक्रभ सम्फन्धी कुनै ऩमन मनणयम मरॊदा त्मभा 
आधारयत मनणयम गरयनछे । मसका रामग त्माङ्कफाट सूचना य सूचनाफाट ऻान फनाउन सक्ने मसऩ कामयक्रभ 
व्मवस्थाऩकहरुराइ तामरभ वा स्थरगत कोशचॊग भापय त गरयनेछ मसको रामग अवश्मक व्मवस्थाऩन ऩामरकारे 
गनेछ।  

 

(३)  अप्रत्मामसत घटनाहरूको अवस्था ऩूवय तमायी तथा प्रमतकामयको अनगुभन् 
प्राकृमतक तथा भानव शृ्रशजत घटनाहरू जस्तै भहाभायी, प्रकोऩ, दघुयटना जस्ता यवऩद्को सभमभा स्थानीम तहभा तमाय 
बएको स्वास््म आऩतकामरन एवॊ यवऩद् ऩूवय तमायी तथा प्रमतकामय मोजनाभा बएको अनगुभन पायभ प्रमोग गरयनेछ मदद 
त्मस्तो व्मवस्था नबएको खण्डभा गाउॉऩामरकाभा यहेको अनगुभन भूल्माङ्कन तथा सऩुरयवेऺण समभमतरे मनधाययण गयेको 
सभम साऩेऺ चेकमरष्टको तमायी गयी प्रमोग गनय सक्नेछ । 

 

(४)  मनजी स्वास््म सेवा प्रदामकहरुको अनगुभन तथा भलु्माङ्कन 

मस फैजनाथ गाउॉऩामरकाको स्वास््म सॊस्थादताय, अनभुमत तथा नवीकयण सम्फन्धी मनदेशिका तथा चेकमरष्ट फनाइ मस 
गाउॉऩामरका अन्तयगत सञ्चामरत मनजी स्वास््म सेवा प्रदामक सॊस्थाहरुको सम्फन्धभा गाउॉऩामरकारे आवश्मकता अनसुाय 
अनगुभन तथा भलु्माङ्कन गनेछ ।  

  

नोटः  यसरी गाउँपामलका र स्वास्थ्य संस्था तहमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्रसु्तमतकरणका लामग आवश्यक 

मवषय/सुचकहरू वषनको सुरूमा गाउँपामलकाले मनधानरण गनेछ र सोही अनुसार तयारी तथा प्रसु्तमत गररनेछ । यमद 

आवश्यकता महसुस गरेको खण्डमा मवषय/सुचकहरू पामलकाले जुनसुकै समयमा थपघट गनेछ । त्यसको लामग 

आवश्यक स्रोत तथा साधनहरूको व्यवस्था गाउँपामलकाले गनेछ । 
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ऩरयच्छेद चाय: भूल्माङ्कन 

मुल्याङ्कनको पररचय 

मस गाउॉऩामरका मबत्र सॊचारन बएका स्वास््मका कामयक्रभ तथा सेवाहरु हारको सभमभा के कमत सान्दमबयक, 
राबदामी, प्रबावकारयता य ददगोऩना छ साथै के कस्ता उऩरशब्ध एवभॊ प्रबावहरु हाॉमसर बएका छन ् बने्न कुयाको 
आन्तरयक य फाह्य भलु्माकॊ न कतायफाट उद्देश्मऩूणय य व्मवशस्थत तरयकारे रेखाजोखा गने कामयराई भूल्माङ्कन बमनन्छ । 
स्वास््म कामयक्रभ कामायन्वमनका क्रभभा बएका सफर तथा दफुयर ऩऺहरूफाट ऩाठ मसकी बावी कामयक्रभ, मोजना 
तजुयभा तथा कामायन्वमनभा आवश्मक सधुाय गने तथा सम्फशन्धत मनकामराई त्मस्ता कामयक्रभको कामायन्वमन य 
नमतजाप्रमत जवापदेयह फनाउन ुभूल्माङ्कनको उद्देश्म हो । मस गाउॉऩामरकारे कुनै मनशित सभम मसभा मबत्र प्रदान गयेको 
स्वास््म सेवाको अवस्था, उऩरशब्ध तथा प्रगमत कस्तो यह्यो बनी अनसुन्धान तथा मफश्लषेण गनेछ । भूल्माङ्कन गदाय 
मफिेष गयी सेवा प्रवाह गनुयबन्दा ऩयहरे, सेवा प्रवाह गदैगदाय, भध्मे सभमभा य सेवा प्रवाह गयी सकेऩमछको अवस्था 
मफचको तरुना गने काभ गरयन्छ ।  

मुल्याङ्कनका मवमधहरु  

 सवेऺण तथा अनसुन्धान  

-ऩरयभाणात्भक यवमध (प्रश्नावरी य सवेऺण यवमध य यवद्यभान आधायबतू आॉकडाहरू) 

-गणुात्भक यवमध (प्रत्मऺ अवरोकन यवमध, रशऺत सभूह यवमध, अन्तयवाताय यवमध, सफर, दफुयर, अवसय य   

 चनुौती यवश्लषेण गने यवमध, य दस्तावेज अध्ममन) 

 समभऺा (चौभामसक, वायषयक य अधयवायषयक समभऺा)  

 कामय सम्ऩादन भूल्माकॊ न (स्वास््म सॊस्था य स्वास््मकभॉहरू) 

 

(१)  सवेऺण तथा अनसुन्धान 

मस गाउॉऩामरकाभा सञ्चारन बएका स्वास््म सॊस्थाहरुफाट प्रदान गरयएको सेवासॉग सम्फशन्धत सचुना तथा सूचकहरूराइय 
मथाथयऩयक य प्रबावकायी वनाउन आवश्मक सवेऺण तथा अनसुन्धान गने व्मवस्था मभराइयनेछ ।  

यायष्डम, प्रादेशिक, तथा अन्म दात ृसॊघ सॉस्थाहरूफाट हनु ेयवमबन्न सवेऺणहरूभा मस गाउॉऩामरकाफाट सवेऺणका क्रभभा 
गनुय ऩने त्माङ्क सॊकरनका कामयहरूभा सहमोग गनेछ । जनु सॊघ सॉस्था तथा मनकामफाट सवेऺण गनय रामगएको हो 
त्मसफाट गाउॉऩामरकासॉग आवश्मक सभन्वम गनुय ऩनेछ । त्मस्तो कामयराइय थऩ प्रबावकायी फनाउन आवश्मक सहमोग 
गाउॉऩामरकारे गनेछ । मस गाउॉऩामरकारे आफ्नो ऺेत्र मबत्रको स्वास््म अवस्था फझु्न, कामायन्वमन गरयएका 
कामयक्रभको भलु्माङ्कन गनय तथा त्माङ्क अनरुुऩ प्रभाण उऩरब्ध गयाइ मोजना तजुयभा गनय मफमबन्न सवेऺण य अनसुन्धान 
गनेछ । स्थानीम तहभा सयकायी, गैय सयकायी तथा मनजी ऺेत्रफाट सम्फशन्धत गाउॉऩामरकाभा छुटै्ट सवेऺण गनुय ऩयेभा 
गाउॉऩामरकाभा यहेको अनगुभन भूल्माकॊ न तथा सऩुरयवेऺण समभमतको अनभुमत प्राि बइसकेऩमछ भात्र सवेऺण सरुु गनय 
सक्नेछन ्। मस्ता सवेऺणभा ऩामरकाको बमूभका देहाम फभोशजभ हनुेछ् 

क. यवषमको छनौट 

मफषम छनौटका रामग सवेऺणको उद्देश्म य यवषमको यवस्ताय स्वास््म सवेऺक अनगुभन टोरी मफच प्रस्तमुतकयण बए 
ऩिात ्मस टोरीको मनणयम अनरुुऩ मफषम छनौटका रामग अनभुमत प्रदान गरयनेछ ।  

ख. कामयमोजना 
स्वास््म सवेऺणको यवषम वस्त ु छनौट बइय सकेऩमछ आवश्मकता अनसुाय ऩयाभियदाता मनमिु गयी सवेऺणको 
कामयमोजना फनाइय रागू गरयनेछ ।   
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ग. इमथकर शस्वकृमत 

मफषम छनौट गयी कामयमोजना मनभायण ऩिात ्नेऩार स्वास््म अनसुन्धान ऩरयषदभा इमथकर अनभुमतका रामग आवेदन 
ऩेि गनुय ऩनेछ । मो अनभुमत प्राि बइसकेऩमछ भात्र त्माङ्क सॊकरन गनुयऩनेछ ।  गाउॉऩामरका स्तयको सवेऺणका 
रामग ऩमन मो फुॉदा राग ुहनुछे ।  

घ. भानव स्रोत व्मवस्थाऩन 

सवेऺणको रामग आवश्मक दऺ जनिशि व्मवस्थाऩन गने, सवेऺक तथा गणकहरूको रामग आवश्मक तामरभ ददने 
कामय गरयनेछ ।  

ङ. सवेऺण तथा अनसुान्धान व्मवस्थाऩन 

गाउॉऩामरकाको सवेऺण व्मवस्थाऩनभा सवेऺणको प्रकृमत हेयेय कुन-कुन सवेऺणभा य सवेऺणको कुन यवधाभा 
ऩयाभियदाता आवश्मक ऩनेहो त्मसको ऩहचान गयी व्मवस्था मभराइयने छ ।  

च. अनगुभन  
गाउॉऩामरकाभा उऩाध्मऺको सॊमोजकत्वभा यहेको अनगुभन भूल्माकॊ न तथा सऩुरयवेऺण समभमतरे मोजना अनसुाय मनममभत 
अनगुभन गनेछ य आवश्मक मनमभन गनय सक्नेछ । 

छ. नमतजाको प्रस्तमुतकयण्  

सवेऺणको सम्ऩूणय यवमध सकेऩमछ, सवेऺणको नमतजा स्वास््म अनगुभन समभमतको उऩशस्थमतभा ऩयाभियदातारे  
प्रस्तमुतकयण गनेछ । सवेऺणको प्रमतवेदन प्रमतमरयऩ ऩामरकाराई फझुाउनऩुनेछ । सवेऺणफाट प्राि नमतजा तथा 
मसपारयसहरूराई गाउॉऩामरकाको स्वास््म शस्थमत सधुाय गनय प्रमोगभा ल्माउन सक्नछे ।   

 

(२)  समभऺा  

गाउॉऩामरका अन्तगयतका स्वास््म कामयक्रभहरूको कामायन्वमनको अवस्था के कस्तो छ बनेय यवमबन्न सभमभा छरपर 
गने प्रयक्रमाराइय समभऺा बमनन्छ । मस गाउॉऩामरकाभा  चौभामसक, अधय फायषयक य वायषयक समभऺा गने व्मवस्था 
मभराइने छ । 

समभऺाको उद्दशे्म  

 गाउॉऩामरका मबत्र यहेका स्वास््म सॊस्थाहरूको प्रगमतको तरुनात्भक यवश्लषेण गने । 

 कामयक्रभ सञ्चारनभा देशखएका कभी कभजोयी ऩयहचान गने य सधुाय गनुय ऩने ऺेत्रहरू ऩत्ता रगाइय रक्ष्म 
प्रामिसम्भ ऩगु्ने भागय ऩयहचान गने ।  

 सञ्चामरत कामयक्रभरे सम्फशन्धत ऺेत्रको वामसन्दा य यविेष गयी भयहरा, फारफामरका, जेष्ठ नागयीक तथा 
वशञ्चमतभा ऩयेका सभूदामहरूभा उऩरब्ध स्वास््म सेवाको उऩबोगको अवस्था उनीहरूरे सेवा उऩबोग गनय बोग्न ु
ऩयेका फाधा अवयोधहरू ऩत्ता रगाइय सम्फोधनको रामग यणनीमत तमाय गने ।  

 स्थानीम स्तयभा स्वास््मका नीमत तथा यणनीमत यवकास गनय य मोजना तजुयभाका रामग प्राथमभकता ऺेत्र ऩयहचान 
गने।  

 स्वास््म ऺेत्रभा काभ गने सयकायी गैयसयकायी तथा मनजी ऺेत्रहरूको यवचभा सभन्वम सहकामय गयी कामयक्रभ 
कामायन्वमनका क्रभभा हनु सक्ने दोहोयोऩना कभ गने । 

चौभामसक, फायषयक तथा अधयवायषयक समभऺा 
गाउॉऩामरका अन्तगयतका स्वास््म सॊस्थाहरूको चौभामसक, फायषयक तथा अधय फायषयक समभऺा गने व्मवस्था मभराइयनेछ । 
समभऺा कामयक्रभभा स्थानीम तहका ऩदामधकायीहरू, स्थानीम तह भातहतका स्वास््म सॊस्थाहरू, स्वास््मको ऺेत्रभा 
कामययत सयकायी, गैय सयकायी तथा मनजी ऺेत्रहरूको सहबामगता हनुेछ । समभऺाभा स्थानीम तह अन्तगयतका सयकायी 
तथा गैयसयकायी स्वास््म सॊस्थाहरूको सयक्रम सहबामगताभा देहाम फभोशजभका यवषमवस्तहुरूभा छरपर तथा प्रस्तमुत 
गयी मनश्कषयभा ऩगु्नेछ ।   
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 चौभामसक समभऺाभा गत ४ भयहनाभा, अधयवायषयक समभऺाभा गत ६ भयहनाभा गाउॉऩामरका अन्तयगतका स्वास््म 
सॊस्थाहरूफाट प्रवाह बएका स्वास््म सेवाहरूको कामायन्वमनको अवस्था वायेभा छरपर गरयनेछ बने फायषयक 
समभऺाभा वषय बरयको प्रगमतको फायेभा छरपर हनुेछ ।  

 स्वास््म सॊस्थाहरुको प्रगमत प्रमतफेदनको गणुस्तयीमता य देशखएका त्रयुटहरूको सधुाय । 

 सॊचामरत कामयक्रभहरुको प्रगमत फायषयक रक्ष्म अनसुाय बए-नबएको समभऺा गयी रक्ष्म प्राि गनयको रामग 
कामयमोजना फनाउने तथा आगाभी फषयको वायषयक मोजना फनाउने । 

 स्वास््म सॊस्थाको रामग आवश्मक औषधी, उऩकयण, स्वास््म व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीका टुल्सहरूको 
उऩरब्धता । 

 रक्ष्म अनसुाय यवशत्तम प्रगमतको अवस्था ।  

 रशऺत सभूदामको सेवा ऩहुॉच य सेवा उऩबोगको अवस्था ।  

 भहाभायी, यवऩद् एवॊ प्रकोऩको अवस्था, ऩूवय तमायी तथा प्रमतकामयको रामग आवश्मक छरपर । 

 स्थानीम तहभा मनभायण बएका नीमत मनदेशिका वा स्वास््म सॉग सम्फशन्धत कुनै दस्तावेजहरू मनभायणको क्रभभा 
छन ्बन ेत्मसको फायेभा जानकायी तथा छरपरका साथै सोको कामायन्वमनको फायेभा छरपर ।  

 स्वास््म ऺते्रका अन्म सभसाभयमक मफषमभा छरपर ।  

 

(३)  कामय सम्ऩादन तथा भूल्माङ्कन  

स्वास््म सॊस्थाहरुको कामय सम्ऩादन भूल्माङ्कन 

गाउॉऩामरकाभा यहेका स्वास््म सॊस्थाहरुरे मनशित सभम मबत्र तोयकएको रक्ष्म अनसुाय के कमत काभ ऩयुा गये नगयेको 
मयकन गयी स्वास््म सॊस्थाहरुको कामय सम्ऩादन भूल्माङ्कन गरयनेछ । जसरे स्वास््म सॊस्थाहरुफाट प्रदान गने 
सेवाहरुभा थऩ  गणुस्तयीमता य प्रबावकायीता फनाउन भद्दत गनेछ। देहाम फभोशजभका उद्देश्महरू प्राि गनय स्वास््म 
सॊस्थाहरूको कामय सम्ऩादन भूल्माङ्कन गरयनेछ : 

 स्वास््म सस्थाहरुरे ददएको रक्ष्म के कमत ऩयुा गये बनी ऩत्ता रगाउने । 

 स्वास््म सॊस्थाहरुफाट प्रदान गने सेवाको गणुस्तयभा फयृद्ध गने ।  

 कामय सम्ऩादनको भूल्माङ्कन गयी सवोत्कृष्ट काभ गने स्वास््म सॊस्थाराई ऩयुस्कृत य प्रोत्साहन गने।  

 तोयकएको रक्ष्म तथा उद्दशे्म हामसर गनय नसक्ने सॊस्थाहरुको कायक तत्वहरुको यवश्लषेण गयी सधुायका रामग 
यविेष कामयक्रभहरुको कामय मोजना फनाई कामायन्वमन गने । 

कामय सम्ऩादनको भाऩन यवमध 

o कामय सम्ऩादानको प्रगमत भूल्माङकन गदाय प्रत्मेक स्वास््म सॊस्थाभा कशम्तभा दइुय ऩटक सहमोगात्भक 
सऩुरयवेऺण (व्मवस्थाऩयकम य प्रायवमधक सऩुरयवेऺण) गरयनेछ ।   

o कामय सम्ऩादनको प्रगमत हेदाय मनधाययण गरयएका अमधकतभ ्रक्ष्मको सीभाहरुराई आधाय भानेय सॊमिु रुऩभा 
भलु्माङ्कन गरयनेछ ।  

o स्थानीम तहभा यहेको अनगुभन भूल्माङ्कन सऩुरयवेऺण समभमतरे स्थानीम ऩरयवेिभा सूचकहरू मनधाययण गयी तमाय 
गयेको भूल्माङ्कन चेकमरष्ट प्रमोग गरयनेछ ।  

o स्वास््म सॊस्थाको भामसक प्रमतवेदनका आधायभा सो सॊस्थाका रामग मनशित गरयएका अमधकतभ ्मसभाको रक्ष्म 
समभऺा गयी ऩूया हनु सक्ने नसक्ने मनशित गरयनेछ ।   

o अनगुभन वा सऩुरयवेऺणका फेरा स्वास््म सॊस्थाको कामयऺ ेत्र मबत्रका सभदुाम वा सम्फशन्धत स्वास््म सॊस्था 
सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन समभमतसॉग स्वास््म सॊस्थाको फायेभा अमधकतभ ्धायणा फझु्ने य सो अनसुाय स्वास््म 
सॊस्थाको भलु्माॉकन गरयनेछ ।   
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कामय सम्ऩादन मोजना तमाय गने फेराभा स्थानीम तहको वस्तशुस्थमत य स्वास््म सॊस्थाहरूभा उऩरब्ध साधन ऩहुॉचको 
अवस्था, भानव स्रोतको उऩरव्धता य गत वषय गयेको प्रगमतका आधायभा स्थानीम तह मबत्रका स्वास््म सॊस्थाराई 
यवमबन्न सभूहभा यवबाजन गरयनेछ । स्वास््म सॊस्थाहरूको भलु्माङ्कन गदाय  देहामको भाऩदण्ड अनसुाय वगॉकयण गयी 
उत्कृष्ट स्वास््म सॊस्था तम गरयनेछ ।   

(क) ९० % बन्दा फढी  = सवोत्कृष्ट   (ख) ७५-८९ %  = उत्कृष्ट 

(ग) ६०–७४ %   = सन्तोषजनक  (घ) ६० % बन्दा कभ  = न्मनु  

स्वा्मकभॉको कामयसम्ऩादन भलु्माङ्कन 
कुनै ऩमन कभयचायीराई तोयकएको शजम्भेवायी के कमत य कस्तो रुऩभा ऩूया बमो बनेय भाऩन गने यवमध कामय सम्ऩादन 
भूल्माङ्कन हो । स्वास््म सॊस्थाभा कामययत स्वास््मकभॉहरुरे आफ्नो ऩदीम दायमत्व (काभ कतयव्म य अमधकाय) अनसुाय 
ददइएको शजम्भेवायीराई रक्ष्म अनसुाय मोजना फनाइय ऩयुा गये नगयेको हेनय मनशित भाऩदण्ड फनाएय मयकन गनुय ऩनेछ । 
जस अनसुाय हयेक स्वास््मकभॉरे मनशित सभम मबत्र गनुयऩने काभको रक्ष्म मनधाययण गने, रक्ष्म अनसुाय मोजना तमाय 
गने य कामायन्वमन गने जस्ता कामयहरू ऩदयछन ्।  

उद्दशे्म 

 कभयचायीराई ददइएको रक्ष्म अनसुाय के कमत कामय सम्ऩन्न गये अनगुभन गयी सभमभा ऩषृ्ठऩोषण ददने य मसक्न े
मसकाउने कामयराई व्मवशस्थत गने । 

 कामय सम्ऩादनको भलु्माङ्कन गयी अमत उत्तभ कामय गने कभयचायीराई ऩयुस्कृत य प्रोत्साहन गनुयका साथै मनशित 
सभमभा काभ सम्ऩन्न नगने, काभप्रमत राऩयवाही गने जस्ता ऩदीम दायमत्व ऩयुा नगने कभयचायीहरुराई दशण्डत 
गने । 

 कभयचायीको मनयन्तय मसकाई य वृमत यवकासभा सहमोग ऩयुाई उनीहरुको कामयदऺता अमबफयृद्ध गने । 

 कभयचायीको काभ गने भनवोर फढाउने । 

 कभयचायीभा स्वास््म सॊस्थाको व्मवस्थाऩन सम्फशन्ध उत्तयदायमत्व फहन गने ऩऺराई सदुृढ गने । 

कामय सम्ऩादन भूल्माङ्कन प्रयक्रमा (यवमध य मोजना) 

स्थानीम तह स्वास््म सॊस्था स्तय (स्वास््मकभॉ ) 

स्थानीम तहरे रक्ष्म तम गने छ । 

स्थानीम तहरे ददएको रक्ष्म अनसुाय स्वास््म सॊस्थारे भामसक वायषयक 
मोजना फनाई सोही अनसुाय स्वास््मकभॉरे आफ्नो कामय मोजना तम 
गने छन ्य गाउॉऩामरकाको स्वास््म िाखाभा ऩेि गनेछन।् 

कामय सम्ऩादन भलु्माङ्कन गनय प्रभखु नमतजा तथा प्रमतपर 
ऺेत्रहरु य भाऩन गने यवमध य भाऩदण्ड मनधाययण गने छ । 

मोजना अनसुाय सभमभा कामय सम्ऩादन गने 

कामय सम्ऩादन भलु्माङ्कन कयहरे कसरे य कसयी गने 
मोजना तमाय गने छ । 

स्थानीम तहफाट तोयकएको सभम वायषयक य अधयवायषयक रुऩभा कामय 
सम्ऩादन भलु्माङ्कन बयी ऩेि गने 

ऩयुस्कृत तथा कमय सम्ऩादनभा सधुाय गने मोजना फनाउने 
। 

वायषयक रुऩभा तोयकएको रक्ष्म अनसुायका उऩरशब्धहरु प्राि हनु सके 
नसकेको फायेभा उल्रेख गयी ऩेि गने 

कामय सम्ऩादन सम्फन्धभा ऩषृ्ठऩोषण ददने ।  
प्राि आदेि तथा मनदेिनहरु सभमभै सम्ऩन्न गनयका रामग अग्रसय 
यहने 

कामय सम्ऩादन भलु्माङ्कन हयेक आमथयक वषयको अन्त्मभा भलु्माङ्कन समभमतद्वाया गरयन ेछ । स्वास््मकभोको सऩुरयवेऺण 
मनममभत गरयन ेछ । स्वास््म कभयचायीहरुको कामय सम्ऩादन भलु्माङ्ककन गनयको रामग देहामका यवमधहरु य भाऩदण्ड 
प्रमोग गरयनेछ। 
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प्रश्नोतय् कामय सम्ऩादन भलु्माङ्कन पायभभा तम गयीएका प्रश्नहरु कभयचायीराई सोमधने छ । जसभा कभयचायी स्वमभ ्
तथा अन्म कभयचायी य स्वास््म सॊस्था सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन समभमतहरुराई ऩमन प्रश्न गयी याम फशुझने छ। 

छरपर् स्वास््म सॊस्थाको कभयचायी य स्वास््म सॊस्था सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन समभमतहरुसॊग छरपर गरयनेछ। 

अवरोकन् कभयचायीरे यवमबन्न स्थानभा देखाएको आचयण, व्मवहाय तथा यक्रमाशिरताहरु साथै कामय सम्ऩादन गयेको 
कामयहरू, सेवा यशजष्टयहरूको मनममभत अवरोकन गरयनछे । साथै कामय सम्ऩादन गदाय ऩमन अवरोकन गरयने छ । 

भलु्माङ्कन गनयको रामग देहामको भाऩदण्ड अनसुाय वगॉकयण गरयने छ य उत्कृष्ट कभयचायी छनौट गरयने छ ।   

(क) ९० % बन्दा फढी  = सवोत्कृष्ट   (ख) ७५-८९ %  =  उत्कृष्ट 

(ग) ६०–७४ %  = सन्तोषजनक  (घ) ६० % बन्दा कभ  = न्मनु  

कामय सम्ऩादन तथा भलु्माङ्कन पायभ 

स्वास््मकभॉहरुको कामय सम्ऩादन भलु्माङ्कन गदाय नेऩार सयकाय स्वास््म सेवा मनमभावरी, २०५५ को मनमभ १२९ 
को उऩमनमभ २ फभोशजभको का.स.भ.ु पायभ प्रमोग गनेछ । स्थानीम तहको अनगुभन भूल्माङ्कन तथा सऩुरयवेऺण 
समभमतरे आवश्मकता भहससु गयेभा सभम सान्दमबयक भूल्माङ्कन पायभ फनाई प्रमोग गनेछ ।  

ऩयुस्कृत य दशण्डत प्रकृमा 
 भलु्माङ्कनको नमतजा अनसुाय उत्कृष्ट कामय सम्ऩादन गने कभयचायीराई प्रिॊसा य ऩयुस्कृत गयी प्रोत्सायहत 

गने। 

 सन्तोषजनक कामय गने कभयचायीराई सधुाय गनुयऩने ऩऺहरुको वायेभा ऩषृ्ठऩोषण ददने य सधुायको रामग 
मोजना फनाई कामायन्वमन गनय रगाउने।  

 कभजोय कामय सम्ऩादन गने कभयचायीराई मनजको कभी कभजोयी वायेभा मरशखत जानकायी ददन ेसधुायको 
रामग मोजना फनाउन य कामायन्मवन गनय चायहने सहमोग गने। 

 मनधायरयत सभमभा काभ सम्ऩन्न नगने, काभप्रमत राऩयवाही गने जस्ता ऩदीम दायमत्व ऩयुा नगने 
कभयचायीहरुराई भाऩदण्ड फनाई दशण्डत गने । 
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ऩरयच्छेद ऩाॉच: सऩुरयवेऺण 

सुपररवेक्षणको पररचय  

सऩुरयवेऺण बन्नारे कामयक्रभ वा ऩरयमोजनाको शजम्वेवाय व्मशि, सऩुयबाइजय अथवा व्मवस्थाऩक भामथल्रो तहरे कुनै 
ऩमन कामयक्रभ वा ऩरयमोजनाभा कामययत कभचाययीहरू/स्वास््मकभॉहरूरे उि कामक्रभ वा ऩरयमोजनाको रक्ष्म तथा 
उदे्वश्म अनसुाय कामक्रभहरू कसयी सॊचारन गरययहेका छन, उनीहरूको गमतयवमधहरू तथा कामय सम्ऩादनको अवस्था 
कस्तो छ, याम्रो गये नगयेको मनरयऺण गने, अनगुभन गने य आवश्मकता अनसुाय मनदेिन ददने, उनीहरूराई उत्प्ररेयत 
गने, कामयक्रभ कामायन्वमनभा सहमोग तथा सहशजकयण जस्ता कामयहरू ऩदयछन ्। स्वास््मकभॉहरूरे आफ्नो शजम्भेवायी 
याम्रोसॊग वहन गये नगयेको, उनीहरूका गमतयवमधहरूको येखदेख तथा उनीहरूराइ मसकाउने, उत्प्रयेणा जगाउने य कामय 
सम्ऩादनभा सधुाय ल्माउने कामय नै सऩुरयवेऺण हो य मो एक मनममभत प्रकृमा हो ।  

सुपररवेक्षण योजनाः  

गाउॉऩामरका भातहतका स्वास््म सॊस्थाहरूभा सहबामगतात्भक सऩुरयवेऺणको रामग वषयको सरुूभा नै ऺेत्र तथा 
कामयमोजना तमाय गयी व्मवशस्थत तयीकारे सऩुरयवेऺण गने व्मवस्था मभराइयनेछ ।  

कामयमोजना तामरका  

कामययववयण कहाॉ गने कसरे गने शजम्भेवायी कयहरे गने वषयभा कमत ऩटक गने कैयपमत 

प्रायवमधक 
अनगुभन तथा 
सऩुरयवेऺण 

सयकायी, गैय सयकायी 
तथा मनशज स्वास््म सॊस्था 

स्थानीम तह स्वास््म 
िाखा 

चौभामसक  
प्रत्मेक स्वास््म सॊस्था 
कम्तीभा एक ऩटक 

 

व्मवस्थाऩकीम 
सऩुरयवेऺण 

सयकायी तथा साभदुायमक 
स्वास््म सॊस्थाहरू 

अनगुभन भूल्माकॊ न 
तथा सऩुयीवेऺण 
समभमत, व्मवस्थाऩन 
समभमत 

चौभामसक 
प्रत्मेक स्वास््म सॊस्था 
कम्तीभा एक ऩटक 

 

गैय सयकायी तथा मनजी 
स्वास््म सॊस्थाहरू 

वायषयक रूऩभा  नभूना छनौट अनूसाय  

कामयक्रभ 
सरुयवेऺण 

सभदुाम स्तयभा सॊचामरत 
अमबमान तथा 
कामयक्रभहरू,  

स्वास््म िाखा, 
स्वास््म सॊस्थाका 
कभयचायीहरू,  

अमबमान तथा 
यविेष ददनहरूभा 

मनममभत रूऩभा  

गाउॉघय शक्रमनक, खोऩ 
शक्रमनक,   

स्वास््म सॊस्था 
प्रभखु, व्मवस्थाऩन 
समभमत 

भामसक रूऩभा  
प्रत्मेक शक्रमनक 
कम्तीभा एक ऩटक 

 

स्वास््म 
कभयचायीहरू 

स्थानीम स्वास््म िाखा  
अनगुभन भूल्माकॊ न 
तथा सऩुयीवेऺण 
समभमत, 

वायषयक रूऩभा कम्तीभा एक ऩटक  

स्थानीम स्वास््म 
सॊस्थाहरू, 

स्वास््म िाखा वायषयक रूऩभा 
प्रत्मेक स्वास््म 
कभॉको एक ऩटक 

 

भयहरा स्वास््म 
स्वमॊ सयवका 

भयहरा स्वास््म स्वमॊ 
सेयवका, आभा सभूह 
आदद  

स्वास््म सॊस्थाका 
कभयचायीहरू 

भामसक रूऩभा 
प्रत्मेक स्वमॊ सेयवका 
सॊग कम्तीभा एक 
ऩटक 

 

नोट् कामय मोजना अनसुाय पेयफदर गनय सयकने । 
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गाउँपामिका देखि स्वास्थ्य संस्था 

(१)  व्मवस्थाऩकीम सऩुरयवेऺण 

स्वास््म सॊस्थाको व्मवस्थाऩकीम ऩऺहरूराइय ध्मानभा याखी भामथल्रो मनकामफाट गरयने सऩुरयवेऺणराइय व्मवस्थाऩन 
सऩुरयवेऺण जनाउॉदछ । मनवायशचत जन प्रमतमनमधहरूरे मनममभत रूऩभा आफ्नो ऩामरका अन्तगयतका स्वास््म सॊस्थाहरूको 
सऩुरयवेऺण गनय जरूयी हनु्छ । मसको भखु्म उद्देश्म बनेको स्वास््म सॊस्थाको व्मवस्थाऩनको अवस्थाको फायेभा 
जानकायी मरइय आगाभी ददनभा गनुयऩने सधुायका ऩऺको जानकायी मरन ुहो । आवश्मकता अनसुाय सेवा प्रवाह बए 
नबएको मकीन गनय तथा यायष्डम अमबमान तथा मोजना अनरुूऩ यक्रमाकराऩहरू रूऩभा कामायन्वमन बएको समुनशित गनुय 
नै मसको भखु्म उद्देश्म हो । ऩामरका देशख स्वास््म सॊस्थाको व्मवस्थाऩन सऩुरयवेऺण अधयवायषयक रूऩभा गनय सयकनेछ 
। अधयवायषयक तथा वायषयक समभऺा गोयष्ठभा व्मवस्थाऩयकम रूऩभा कभजोय यहेको स्वास््म सॊस्थाको छनौट गनय 
सयकनछे ।  

(२)  छनौटका आधायहरू:  

भानव सॊसाधन, बौमतक ऩवुायधाय तथा श्रोत व्मवस्थाऩनको आधायभा कभजोय यहेको स्वास््म सॊस्थाराइय छनौटको 
आधाय फनाउन सयकनछे य स्वास््म सॊस्थाहरूको सरुयवेऺणका रामग उऩाध्मऺको सॊमोजकत्वभा यहेको अनगुभन 
भूल्माङ्कन तथा सऩुरयवेऺण समभमतरे आवश्मक भहससु गयेभा छुटै्ट टोरी फनाइय गनय सक्नेछ । सॊघीम, प्रादेशिक, तथा 
अन्म सयकायी तथा गैय सयकायी सॊस्थारे गने सऩुरयवेऺणभा मस गाउॉऩामरकारे सभन्वम गनेछ य अवश्मकता अनसुाय 
सहबामगता ऩमन जनाउनेछ ।  

(३)  सऩुरयवेऺण मोजना् 
ऺेत्र छनौटको आधायभा मोजना गरयएका स्वास््म सॊस्थाहरूभा भाथी सऩुरयवेऺण मोजना तामरकाभा उल्रेख गरयएको 
मोजना अनरुूऩ गरयनेछ ।  

(४) अमबरेख तथा प्रमतवेदन गनय य सऩुरयवेऺणको रामग पायभहरूको प्रमोग  
सऩुरयवेऺणको अमबरेख तथा प्रमतवेदन पायभ अनसूुशच (१) अनसुायको हनुेछ । 

(५)  प्रायवमधक सऩुरयवेऺण 

स्वास््म सॊस्थाको प्रायवमधक ऩऺहरूराइय ध्मानभा याखी भामथल्रो मनकामफाट गरयने सऩुरयवेऺणराइय प्रायवमधक सऩुरयवेऺण 
जनाउॉदछ । मसको भखु्म उद्देश्म बनकेो स्वास््म सॊस्थाको प्रायवमधक अवस्थाको फायेभा जानकायी मरइय आगाभी ददनभा 
गनुयऩने सधुायका ऩऺको जानकायी मरन ुहो । ऩामरका देशख स्वास््म सॊस्थाको प्रायवमधक सऩुरयवेऺण चौभामसक गरयनेछ 
। चौभामसक, अधयवायषयक तथा वायषयक समभऺा गोयष्ठभा प्रायवमधक रूऩभा कभजोय यहेको स्वास््म सॊस्थाको छनौट 
गरयनेछ ।   

(६)  छनौटका आधायहरू:  

यवमबन्न स्वास््म सूचकहरूको आधायभा कभजोय यहेको स्वास््म सॊस्थाराइय छनौटको आधाय फनाइनेछ ।   

(७)  टोरी गठन  

स्वास््म सॊस्थाहरूको प्रायवमधक सऩुरयवेऺण अनगुभन भूल्माङ्कन तथा सऩुरयवेऺण समभमतरे आवश्मकता भहससु गयेभा 
छुटै्ट टोरी फनाइय गनय सक्नछे । सॊघीम, प्रादेशिक तथा अन्म सयकायी तथा गैय सयकायी सॊस्थारे गने सऩुरयवेऺणभा 
मस गाउॉऩामरकारे सभन्वम गनेछ य अवश्मकता अनसुाय सहबामगता ऩमन जनाउनेछ । 

(८)  अमबरेख तथा प्रमतवेदन पायभ 

सऩुरयवेऺणको अमबरेख तथा प्रमतवेदन पायभ अनसूुशच (२) अनसुायको हनुछे । 

(९)  भयहरा स्वास््म स्वमॊ सेयवका स्तय :  

मस गाउॉऩामरका अन्तगयतका भयहरा स्वास््म स्वमॊ सेयवकारे रक्ष्म तथा कामययववयण अनसुाय काभ गये-नगयेको एयकन 
गयी व्मवस्थाऩयकम तथा प्रायवमधक सभस्मा अइऩयेभा आवस्मक सहमोग गने सऩुयीवेऺणको भखु्म उद्देश्म हो । मस 
सऩुरयवेऺणरे भयहरा स्वास््म स्वमॊ सेयवकाफाट प्रदान गरयएका स्वास््म सेवाको गणुस्तय य मनममभत अमबरेख तथा 
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प्रमतफेदनको रामग सहमोग गनेछ । स्वास््म सॊस्थाका प्रायवमधक कभयचायीहरूरे भामसक रूऩभा भयहरा स्वास््म स्वमॊ 
सेयवकाहरुको सऩुरयवेऺण गनेछन ् य सऩुरयवेऺण ऩिात स्वास््म सॊस्थाका प्रभखु भापय त ऩामरकाभा भामसक रूऩभा 
प्रमतवेदन गनुयऩनेछ । सऩुरयवेऺण गनय जादाॉ स्वास््मकभॉ भयहरा स्वास््म स्वमभ ् सेयवकाको घय अथवा आभा 
सभूहहरुको भामसक फैठकभा जानेछन ्।  

(१०) भयहरा स्वास््म स्वमॊ सेयवका सऩुरयवेऺण मोजना  

स्वास््म सॊस्थाका कभयचायीहरू प्रत्मेक भयहरा स्वास््म स्वमॊ सेयवकाहरूभा कम्तीभा फषयभा एक ऩटक ऩगु्नेछन ्। कामय 
सम्ऩादनभा सभस्मा बएका, स्वास््म सॊस्थाको ऩहुॉचफाट टाढा यहेका, सेवा ददनऩुने ऺेत्र अमधक यहेका भयहरा स्वास््म 
स्वमॊ सेयवकाहरूराइय प्रथमभकताभा याशख सऩुरयवेऺण मोजना स्वास््म सॊस्थारे वषयको सरुूभा नै  तमाय गनेछ ।   

(११)  अमबरेख तथा प्रमतवेदन पायाभ 

सऩुरयवेऺण गनय जादाॉ भयहरा स्वास््म स्वमभ ्सेयवका कामयक्रभरे तोके फभोशजभको पायाभ प्रमोग गनेछन ्।  

कायर्क्य म सुपररवेक्षण 

गाउॉऩामरकाभा सॊघ तथा प्रदेि सयकायवाट सञ्चामरत कामयक्रभहरु तथा स्थानीम तह भातहतका स्वास््म सॊस्थाहरूरे 
प्रदान गयेका सेवाहरू कामायन्वमनको अवस्था सभमभा नै ऩत्ता रगाइय सेवा प्रवाहको प्रबावकारयताभा फयृद्ध ल्माउनका 
रामग कामयक्रभ सऩुरयवेऺण गरयन्छ । कामयक्रभहरूको सऩुरयवेऺण गदाय यवद्यभान सॊघ, प्रदेि तथा स्थानीम सयकायको 
नीमत तथा कामयक्रभ, स्वास््म ऐन मनदेशिकाहरू फभोशजभ कामायन्वमन बए-नबएको समुनशित गरयनछे ।  

काययर्क्म सुपररवेक्षण प्रमर्क्या  

सॊघ, प्रदेि तथा स्थानीम तहका कामयक्रभहरूको प्रायवमधक तथा व्मवथाऩयकम सभहुरे (आवश्मकता अनसुाय) सॊगसॊगै 
वा छुट्टा छुटै्ट रूऩभा कामयक्रभको सऩुरयवेऺण गदाय कामयक्रभरे तोकेको व्मवस्था अनसुाय गरयने छ । सऩुरयवेऺण गरयने 
सभम य अवमध कामयक्रभ कामायन्वमन मनदेशिकाभा तोयकएको व्मवस्था अनसुाय हनुेछ ।  आवश्मकता बएभा सभम य 
अवमध थऩ घट गनय सक्नछे य सोको शजम्भेवायी समभमतको हनुेछ । सऩुरयवेऺण गने मनकामरे कामयक्रभ सऩुरयवेऺण 
गदाय अमधल्रो वषय न्मून प्रगमत बएको कामयक्रभ, स्वास््म सॊस्था वा ऺेत्रराइय ग्राह्यता ददइनेछ । सऩुरयवेऺण गनय जाॉदा 
सम्फशन्धत कामयक्रभरे मनददयष्ट गये फभोशजभ अनगुभन तथा सऩुरयवेऺण पायभहरू सऩुरयवेऺण टोरीरे प्रमोग गनेछ । 
मदद गाउॉऩामरकारे नमाॉ कामयक्रभ कामयन्वमन गयेको छ बन े ऩामरकारे नै कामयक्रभको सऩुरयवेऺण पायभ फनाइ 
सऩुरयवेऺण गनेछ । 

 बजेट व्यवस्थापन 

अनगुभन, सऩुरयवेऺण तथा भलु्माङ्कन गनयको रामग चायहने स्रोत साधनको व्मवस्था गाउॉऩामरकारे गनेछ । मो 
मनदेशिकाभा उल्रेशखत यक्रमाकराऩहरु गाउॉऩामरकाको फायषयक कामयक्रभ तथा फजेटसॊग तारभेर मभराइ कामायन्वमन 
गरयनेछ । साथै गाउॉऩामरकाभा कामययत साझेदाय सॊस्थाहरुसॊग सभन्वम य सहकामय गयी स्रोत व्मवस्थाऩन गनय सयकनेछ 
। 

मनदेमिकाको कायायन्वयन 

मो मनदेशिका रागू बए ऩिात तत्कार गाउॉऩामरकारे ऩूणय रूऩभा कामायन्वमन ल्माउनेछ । मनदेशिकाको कामायन्वमन 

बए/नबएको मयकन गने शजम्भा गाउॉऩामरकाको स्वास््म िाखाको हनुछे । 

मनदेमिकाको पररमाजयन 

मो मनदेशिका गाउॉऩामरकारे आवश्मकता अनसुाय ऩरयभाजयन गनेछ ।   
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अनुसुची १. स्वास्थ्य संस्था स्तरको अनुगमन चेकमिष्ट 

 फैजनाथ गाउॉऩामरका 
गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरम 

.................................................... 
रशुम्फनी प्रदेि, नेऩार 

 

अनगुभन गयेको मभमत .................. 
स्वास््म सॊस्थाको नाभ् ..........................................      वडा नॊ. . ........ ....... ....................... 
स्वास््म सॊस्थारे सेवा ऩमुायउन ुऩने कुर जनसॊख्मा् .................................. 
स्वास््म सॊस्था प्रभखुको नाभ य ऩद् .................................. 
सम्ऩकय  नॊ. .................................. 

मस.नॊ. भलु्माङ्कनका फुॉदाहरु ऩसु्याईका आधायहरु 

हारको अवस्था 
कैयपमत याम्रो अवस्था 

(√) 
सॊतोषजनक छ 

(√) 

सॊतोषजनक 
छैन (√) 

१ 
स्वास््म सॊस्था बवन य आवासको 
अवस्था्सेवाग्राही भैत्री, मनममभत भभयत 
सॊबाय 

तमायी, रागत, अनभुान, 

अवरोकन, छरपर 
    

२ 
जनिशिको उऩरब्धता, ऩमायिता तथा 
ऺभता अमबवयृद्ध 

ऩदऩूमतय तथा ऩदऩूमतयका रामग 
गरयएको ऩत्राचाय, तामरभ 

    

३ 
औषमध, उऩकयण तथा साभाग्री बण्डायणको 
अवस्था 

शजन्सी यशजष्टय य बौमतक 
गणना, भाऩदण्ड फभोशजभको 
स्टोय कोठा 

    

४ पोहय व्मवस्थाऩन अवरोकन, छरपर     

५ 
खानेऩानी, धाया तथा ढर मनकासको 
अवस्था 

तमायी, रागत, अनभुान, 

अवरोकन, छरपर 
    

६ मफजरुी अथवा सोरायको अवस्था 
तमायी, रागत, अनभुान, 

अवरोकन, छरपर 
    

७ कम्प्मटुय तथा इन्टयनेट जडानको अवस्था तमायी, अवरोकन, छरपर     
८ मफयाभीहरुको रामग प्रमतऺारमको अवस्था तमायी, अवरोकन, छरपर     

९ 
स्वास््म सॊस्थाभा िौचारमको अवस्था 
(भयहरा, ऩरुुष, अऩाङ्गता भैत्री) 

तमायी, अवरोकन, छरपर     

१० 
स्वास््म सॊस्था सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन 
समभमतको सकृमता 

भाइन्मूट, छरपर     

११ खोऩ तामरका अनसुाय सेवा सॊचारन खोऩ यशजष्टय     

१२ 
आकशस्भक प्रसूती सेवाका रामग प्रषेण 
कोषको व्मवस्था 

प्रषेण शस्रऩ तथा यशजष्टय     

१३ सावयजमनक रेखा ऩरयऺणको अभ्मास छरपर, भाइन्मूट     
१५ नागरयक फडाऩत्र उऩमिु स्थानभा बएको अवरोकन     
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अनुसुची २. स्वास्थ्य संस्था स्तरमा सुपररवेक्षण गदाय प्रयोग गररने चेकमिष्ट 

 

सऩुरयवेऺण गयेको मभमत ..................... ........... ...........       

स्वास््म सॊस्थाको नाभ तथा स्थान् ..................... ........... ........... ........... ........... ........... ........... .. 
वडा नॊ. .............................. सेवा ऩमुायउन ुऩनेको कुर जनसॊख्मा् ............. ........... ...................... ..... 
स्वास््म सॊस्था प्रभखुको नाभ य ऩद् ............. ........... ........... ........... ........... ........... ........... ..... 
सम्ऩकय  नॊ. ................................... ........... ...........   

क्र.सॊ. सऩुरयवेऺ णका फुॊदाहरू ऩषु्याइयका आधायहरू 
सन्तोषजनक 

छ । छैन 
सधुायका कदभहरू 

१. व्मवस्थाऩकीम कामयहरू 
क स्वास््म सॊस्था बवन । आवासको अवस्था अवरोकन, छरपर   
ग सवै कभयचायीहरु उऩशस्थत बएको अवरोकन, छरपर   

घ औषमध, उऩकयण तथा साभाग्री बण्डायणको अवस्था शजशन्स यशजष्टय य स्टोय कोठा 
अवरोकन 

  

ङ स्वास््म शिऺा सम्वन्धी ऩोस्टय, शफ्रऩ चाटय सवैरे देख्न ेस्थानभा 
याखेको तथा प्रमोग गयेको अवरोकन, अमबरेख   

च वायषयक कामयमोजना तमाय गयी टाॉसेको अवरोकन   

छ स्वास््म सॊस्थाको गमतयवधी, सधुायको रामग गा.ऩा.फाट आमथयक स्रोत 
जटुाएको मभटीङ  भाइन्मटु अवरोकन   

२. फार स्वास््म कामयक्रभ 
क खोऩ तामरका अनसुाय सेवा सन्चारन खोऩ यशजष्टय, भोमनटरयङ्ग मसट   
ग खोऩ कबयेजको अवस्था खोऩ यशजष्टय, भोमनटरयङ्ग मसट   
घ जरयवमोजनको शस्थमत य सोको ब्मवस्थाऩन छरपर, भोमनटरयङ्ग मसट   

च आइयएभएनमसआइय अनसुाय केि वमगयकयण तथा व्मवस्थाऩन आइयएभमसआइय यशजष्टय, 
प्रोटोकर 

  

छ ऩाॉच वषय भमुनका फारफामरकाहरुको फृयद्ध अनगुभन गये नगयेको ऩोषणा यशजष्टय अवरोकन   
३. ऩरयवाय स्वास््म कामयक्रभ 
क सफै ५ प्रकायका ऩ.मन. साधन तथा सेवाको उऩरब्धता शजशन्स यशजष्टय तथा प्रमतवदेन   

ख गबयवती सेवाको मनममभत उऩरब्धता य औषमध यवतयण ऩरयवाय मनमोजन यशजष्टय, 

भोमनटरयङ्ग मसट 
  

ग स्वास््म सॊस्थाभा गोऩमनमता सयहत गबयजाॉच गयाउन ेछुटै्ट कोठाको 
व्मवस्था अवरोकन   

च सयुशऺत प्रसूमत सेवाको उऩरब्धता य गोऩमनमता अवरोकन   
छ आकशस्भक प्रसूमत सेवाका रामग प्रषेण ब्मवस्था प्रसमुत सेवा यशजष्टय   
ज तामरका अनसुाय गाॊउघय शक्रमनक सञ्चारन गाउॉघय शक्रमनक यशजष्टय   
४. योग मनमन्त्रण कामयक्रभ 
क औरोको यि नभूना सॊकरन, ऩरयऺण तथा उऩचाय प्रमोगिारा अमबरेख   
ग ऺमयोगका यवयाभीहरुको ऩयहचान तथा उऩचायको अवस्था भोमनटरयङ्ग मसट   
घ ऺमयोगीको मडपल्टय िेमसङ्गको अवस्था कामय मोजना, भाइन्मूट   
५. व्मवस्थाऩन कामयक्रभ 

क स्वास््म सॊस्थाफाट सॊचामरत सेवाको अमबरेख तथा प्रमतवदेनको 
अवस्था एचएभआइयएस ९.३   

ख भामसक प्रमतवदेन मडएचआइयएस२ भा इयन्िी गरयएको अवरोकन   
ग भोमनटरयङ्ग मसट अद्यावमधक गरयएको अवरोकन   

घ गणुस्तय सधुाय गमतयवमधको अवस्था गणुस्तय सधुाय समभमतको 
वैठक ऩशुस्तका 

  

ङ कामयक्रभ यविेष मनदेशिका, भाऩदण्ड तथा सेवा प्रोटोकरको 
उऩरब्धता अवरोकन   

६. यायष्डम मन्िलु्क स्वास््म सेवा कामयक्रभ 
ग सूशचकृत औषमधको ऩमायिता स्टोय मनयीऺण   
ङ सावयजमनक रेखा ऩयीऺणको अभ्मास छरपर, भाइन्मूट   
७. आऩूमतय ब्मवस्थाऩन 
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क्र.सॊ. सऩुरयवेऺ णका फुॊदाहरू ऩषु्याइयका आधायहरू 
सन्तोषजनक 

छ । छैन 
सधुायका कदभहरू 

क औषमधहरुको बण्डायणको अवस्था अवरोकन, अमबरेख   

ग शजन्सी अमबरेख अद्यावमधक गरयएको भाग पायाभ, खरयद आदेि, ह. 
पायाभ, दाशखरा रयऩोट आदद 

  

घ एरएभआइयएस प्रमतवदेन मनममभत गरयएको अवरोकन, अमबरेख   
८. स्वास््म सॊस्था ब्मवस्थाऩन समभमत 

क स्वास््म सॊस्था ब्मवस्थाऩन समभमतको गठन (नमाॉ मनदेशिका 
२०७५ अनसुाय) छरपर, अमबरेख   

ख स्वास््म सॊस्था सॊचारन तथा व्मवस्थऩन समभमतको   भामसक 
वैठक वस्न ेगयेको भाइन्मूट वैठक ऩशुस्तका हेने   

९ उऩचायात्भक सेवा    
क स्वास््म सॊस्थाफाट दैमनक फयहयॊग  सेवा सन्चारन बएको ओ.यऩ.मड. सेवा यशजष्टय   
१० अन्म 

क 

स्वास््म सॊस्थाभा सेवा सम्वन्धी नागयीक वडाऩत्र,  गाउॉघय तथा 
खोऩ शक्रमनक सॊचारन तामरका,  स्वास््म सॊस्थाभा व्मवस्थाऩन 
समभमत य भयहरा स्वास््म स्वामॊ सेयवकाको नाभावरी सवैरे देख्न े
स्थानभा याखेको  

अवरोकन गने 

  

घ सेवा ऩाउन प्रमतऺायत सेवाग्राहीका रामग वस्ने व्मवस्था मभराएको अवरोकन गने   

ङ औजाय तथा उऩकयणहरु उभारेय (मनभयरीकयण गयी) भात्र प्रमोग 
गने गयेको छरपर, अमबरेख   

च स्वास््म सॊस्थाभा खानेऩानीको व्मवस्था बएको अवरोकन गने   

छ स्वास््म सॊस्थाभा सेवाग्राहीका रामग ऩानी सयहतको चऩॉको  
व्मवस्था बएको अवरोकन गने   

झ सेवा कबयेज चाटय भामसक रुऩभा अध्मावमधक गयी सवैरे देख्न े
ठाउॉभा याखेको अवरोकन गने   

ञ स्वास््मका सचुकहरूको प्रगमत सम्फशन्ध चाटय फनाइय देशखने ठाउॉभा 
टास्न ेगयेको अवरोकन गने   

ट स्वास््म सॊस्थाको वायषयक प्रगमत प्रमतवदेन तमाय गयेय फझुाएको अवरोकन गने   

ठ स्वास््म सॊस्थावाट मनस्केको पोहय भैरा खाल्टोभा व्मवस्थीत 
रुऩभा यवसजयन गने गयेको अवरोकन गने   

ड स्थानीम स्तयभा कामययत स्वास््म सॊग सम्फशन्धत सयकायी, गैय 
सयकायी, मनजी सॊस्थाहरुसॊग सभन्वमको शस्थती छरपर, भाइन्मूट   

 

 
स्वास््म सॊस्थारे आफ्नै ऩहरभा गयेका सजृनात्भक कामयक्रभहरु  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________  

स्वास््म सॊस्थाफाट आएको यविेष सझुावहरू 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

सऩुरयवेऺकहरूको नोट् 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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सऩुरयवेऺकहरू 
क्रॊ .सॊ. नाभ थय ऩद कामायरम वा सॊरग्नता 
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अनुसूची–३. स्वास्थ्य संस्थाको कायय सम्पादनको मापन गने काययमवमध र मापदण्ड 

प्रभखु प्रमतपर ऺते्र य सूचक भाऩन (अवरोकन गने, रुज ुगने) भाऩदण्ड 

(१) मोजना तथा व्मवस्थाऩन 

(१.१) वायषयक कामय मोजना 
तमाय गयेको 

स्वास््म सॊस्थाको चार ु आ.व.को. वायषयक कामय मोजना 
तमाय गयी गाउॉऩामरकाभा श्रावण १ गते मबत्र ऩठाएको य 
२५ गमतमबत्र प्रमत स्वास््म सॊस्थाभा याखेको वा टाॉस 
गयेको  । 

वायषयक कामय मोजना तमाय गयी गाउॉऩामरकाभा सभमभै प्राि बएको = 
१०० % 

वायषयक कामय मोजना ऩयहरो तै्रभामसक मबत्र गाउॉऩामरकाभा प्राि = 
५० % 

(१.२) भामसक प्रगमत 
प्रमतवदेन पायभ ऩूया बयेय 
सभमभा फझुाएको 

प्रत्मेक भयहनाको प्रगमत प्रमतवदेन (DHIS2, HMIS 9.3)७ 
गते मबत्र गाउॉऩामरकाभा ऩठाएको । भामसक अनगुभन 
ऩशुस्तका, सेवा यशजष्टयहरु य भामसक प्रमतवदेन तमाय गनय 
प्रमोग गयेको यारी मसटहरु । 

ऩूया त्माङ्क बयेको हयेक भयहनाको भामसक प्रमतवदेन सभम मबत्र 
गाउॉऩामरकाभा प्राि = १०० %/१२ 

ऩूया त्माङ्क बयेको हयेक भयहनाको भामसक प्रमतवदेन अको भयहनाको 
अन्त्मसम्भ गाउॉऩामरकाभा प्राि = ५० %/१२ 

(१.३) भामसक अनगुभन 
ऩशुस्तका सभमभा ऩूया बयेय 
अध्मावमधक गयको 

प्रत्मेक भयहनको सफै प्रगमत/गमतयवमध भामसक अनगुभन 
ऩशुस्तकाभा अध्मावमधक गये नगयेको । 

हयेक भयहनाको ऩूणय प्रगमत/गमतयवमध भामसक अनगुभन ऩशुस्तकाभा 
अध्मावमधक गयेको = १०० %/१२ 

भामसक अनगुभन ऩशुस्तका आॉशिक रुऩभा अध्मावमधक गयेको = ५० 
%/१२ 

(१.४) स्वास््म सॊस्थाको 
वायषयक प्रगमत प्रमतवदेन तमाय 
गयेय फझुाएको 

स्वास््म सॊस्थाको गत आ.व.को. वायषयक प्रगमत प्रमतवदेन 
तमाय गयी श्रावण भसान्त मबत्र १ प्रमत गाउॉऩामरकाभा 
ऩठाएको य १ प्रमत स्वा.सॊ.भा यहेको 

वायषयक प्रगमत प्रमतवदेनसभम मबत्र गाउॉऩामरकाभा प्राि = १०० % 

वायषयक प्रमगत प्रमतवदेन ऩयहरो तै्रभामसक मबत्र गाउॉऩामरकाभा प्राि = 
५० % 

(१.५) स्वास््म सॊस्थाको 
गमतयवमध, सधुायको रामग 
गा.ऩा.फाट आमथयक स्रोत 
जटुाएको 

स्वास््म सॊस्थाको रामग गाउॉऩामरकाको स्रोतको फजेट प्राि 
सम्फन्धी कागजात (भाइन्मूट, फैंक चेक) य उि स्रोतफाट 
स्वा.सॊ.को यवकास/सधुाय गरयएको वा फजेट जटुाउन े
प्रमास गयेको 

स्थानीम गाउॉऩामरकाको स्रोतफाट स्वास्थम सॊस्था यवकास/सधुायभा 
उल्रेखनीम कामय गरयएको = १०० % 

स्थानीम गाउॉऩामरकाको स्रोत प्राि बई सदमुोग गनय प्रमत्नमसर बएको 
तय कामायन्वमन गनय नसयकएको = ५० %  

जटुाउने प्रमास गरयएको तय प्राि नबएको = २५ % 

(१.६) आमथयक कायोवायको 
अमबरेख अध्मावमधक गयेको 
य वायषयक रुऩभा साभाशजक 
ऩयीऺण गयाएको 

स्वास््म सॊस्थाको दैमनक आम्दानी खचयको यहसाफ–यकताफ 
दरुुस्त याखेको 
सावयजमनक सनुवुाई, साभाशजक ऩयीऺण प्रमतवदेन य रेखा 
ऩरयऺण प्रमतवदेन 

आमथयक कायेफाय सम्फन्धी सफै अमबरेख अध्मावमधक गयेको य वायषयक 
रुऩभा सावयजमनक सनुवुाई, साभाशजक ऩरयऺण य वायषयक रेखा ऩरयऺण 
गयाएको  

सवै गयेभा = १०० %,  

कुनै दईुभात्र गयेभा = ७५%,  

एउटा भात्र गयेभा = ५०% य  

कुनै ऩमन नगयेभा = ०% 

(१.७) स्वास््म सॊस्था 
सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन 
समभमतको भामसक फैठक 
फसेको  

स्थानीम स्वास््म सॊस्था सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 
समभमतको भामसक फैठक हयेक भयहना सम्ऩन्न बएको, 
भाइन्मूट याशखएको य भूख्म–भूख्म मनणयम कामायन्वमन 
गरयएको 

व्मवस्थाऩन समभमतको भामसक फैठक सम्ऩन्न बएको,  भाइन्मूट 
याशखएको य भूख्म–भूख्म मनणयम कामायन्वमन गरयएको = १०० 
%/१२ 

कयहरेकाॉही आवश्मकता ऩदाय भात्र फैठक गने गयेको (६वटा सम्भ 
फसेको) = ५० % 

वायषयक ३ वटा भात्र फैठक फसेको = २५ % 

(२) भात ृतथा नवशिि ुस्वास््म सेवा य ऩरयवाय मनमोजन सेवा 
(२.१) चाय ऩटक गबयवती 
जाॉच गयाउन ेभयहराहरुको 
प्रमतित (प्रथभ ऩटक जाॉच 
गयाउने भयहराको तरुनाभा) 

स्वास््म सॊस्थाको वायषयक प्रगमत प्रमतवदेन  

भामसक अनगुभन ऩशुस्तका 
भामसक प्रगमत प्रमतवदेन (DHIS2, HMIS 9.3) 

गबयवती जाॉच यशजष्टय 

९० % बन्दा फढी प्रगमत = १०० % 

७०–८९ % प्रगमत = ७५ % 

५०–६९ % प्रगमत = ५० %  

५० % बन्दा कभ = २५ % 

(२.१) स्वास््म सॊस्थाभा 
प्रसूमत गयाएको 
सॊख्मा/प्रमतित 

स्वास््म सॊस्थाको वायषयक प्रगमत प्रमतवदेन  

भामसक अनगुभन ऩशुस्तका 
भामसक प्रगमत प्रमतवदेन (DHIS2, HMIS 9.3) 

गबयवती जाॉच यशजष्टय 

६० % बन्दा फढी प्रगमत = १०० % 

५०–६० % प्रगमत = ७५ % 

४०–५० % प्रगमत = ५० %  

३९ % बन्दा कभ = २५ % 

(२.३) ऩरयवाय मनमोजनको 
अस्थामी साधन यऩल्स,  

मडऩोप्रोबेया, इन्म्प्रान्ट य 
आ.इ.मू.मस.डी.को हार 
प्रमोगकताय दय  

स्वास््म सॊस्थाको वायषयक प्रगमत प्रमतवदेन  

भामसक अनगुभन ऩशुस्तका 
भामसक प्रगमत प्रमतवदेन (DHIS2, HMIS 9.3)  

ऩरयवाय मनमोजन सेवा यशजष्टय 

६० % बन्दा फढी प्रगमत = १०० % 

५०–६० % प्रगमत = ७५ % 

४०–५० % प्रगमत = ५० %  

३९ % बन्दा कभ = २५ % 

(२.४) गाउॉघय शक्रमनक 
भामसक रुऩभा सञ्चारन 
बएको सॊख्मा  

स्वास््म सॊस्थाको वायषयक प्रगमत प्रमतवदेन  

भामसक अनगुभन ऩशुस्तका 
भामसक प्रगमत प्रमतवदेन (DHIS2, HMIS 9.3) 

फाहै्र भयहना सफै गाउॉघय शक्रमनक सञ्चारन गयेको = १०० % 

(जमत प्रमतित सञ्चारन गयेको छ त्मती नै प्रमतित ऩाउनछे । जस्तै 
भयहनाभा ५ वटा गनुय छ बने वषयभा ६० हनु्छ । मसभा ६० वटा नै 
सञ्चारन बएभा १०० % ऩाउनेछ मसै गयी सञ्चारन गनुयऩने 
शक्रमनकको सॉख्मा सॉग तरुना गयी गणना गने । 
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(२.४) खोऩ शक्रमनक 
भामसक रुऩभा सञ्चारन 
बएको सॊख्मा  

स्वास््म सॊस्थाको वायषयक प्रगमत प्रमतवदेन  

भामसक अनगुभन ऩशुस्तका 
भामसक प्रगमत प्रमतवदेन (DHIS2, HMIS 9.3) 

फाहै्र भयहना सफै खोऩ शक्रमनक सञ्चारन गयको = १०० % 

(जमत प्रमतित सञ्चारन गयेको छ त्मती नै प्रमतित ऩाउनछे । जस्तै 
भयहनाभा ५ वटा गनुय छ बने वषयभा ६० हनु्छ । मसभा ६० वटा नै 
सञ्चारन बएभा १०० % ऩाउनेछ मसै गरय सञ्चारन गनुयऩने 
शक्रमनकको सॉख्मा सॉग तरुना गयी गणना गने । 

(३) फार स्वास््म सेवा 
(३.१) खोऩ सेवाको प्रगमत 
प्रमतित (मड.यऩ.यट.–हेऩमफ–
यहव ३) 

स्वास््म सॊस्थाको वायषयक प्रगमत प्रमतवदेन  

भामसक अनगुभन ऩशुस्तका 
भामसक प्रगमत प्रमतवदेन (DHIS2, HMIS 9.3) 

खोऩ यशजष्टय 

९० % बन्दा फढी प्रगमत = १०० % 

८०–९० % प्रगमत = ७५ % 

७०–७९ % प्रगमत = ५० %  

७० % बन्दा कभ = २५ % 

(३.२) ऩूणय खोऩ ऩाउन े
फारफामरकाको प्रमतित  

स्वास््म सॊस्थाको वायषयक प्रगमत प्रमतवदेन  

भामसक अनगुभन ऩशुस्तका 
भामसक प्रगमत प्रमतवदेन (DHIS2, HMIS 9.3) 

खोऩ यशजष्टय 

ऩूणय खोऩ ऩाउन ुऩने फारफामरकाहरुको अनऩुातभा  

९० % बन्दा फढी प्रगमत = १०० % 

८०–९० % प्रगमत = ७५ % 

७०–७९ % प्रगमत = ५० %  

७० % बन्दा कभ = २५ % 

(३.३) २ भयहना देशख ५ 
वषय उभेयका झाडाऩखारा 
रागेका नमाॉ यवयाभीहरु भध्मे 
जरयवमोजन बएका 
यवयाभीको अनऩुात 

स्वास््म सॊस्थाको वायषयक प्रगमत प्रमतवदेन  

भामसक अनगुभन ऩशुस्तका 
भामसक प्रगमत प्रमतवदेन  

(DHIS2, HMIS 9.3) यशजष्टय 

जरयवमोजनका यवयाभीको अनऩुात घटाउने रक्ष्मको तरुनाभा 
९० % बन्दा फढी प्रगमत = १०० % 

८०–९० % प्रगमत = ७५ %  

७०–७९ % प्रगमत = ५० %  

७० % बन्दा कभ = २५ % 

(३.४) २ भयहना देशख ५ 
वषय सम्भका स्वास प्रश्वास 
सम्फन्धी नमाॉ यवयाभीहरु 
भध्मे मनभोमनमा बएका 
यवयाभीको अनऩुात 

स्वास््म सॊस्थाको वायषयक प्रगमत प्रमतवदेन  

भामसक अनगुभन ऩशुस्तका 
भामसक प्रगमत प्रमतवदेन  

(DHIS2, HMIS 9.3) यशजष्टय 

९० % बन्दा फढी प्रगमत = १०० % 

८०–९० % प्रगमत = ७५ % 

७०–७९ % प्रगमत = ५० % 

७० % बन्दा कभ = २५ % 

(३.५) ऩाॉच वषय भमुनका 
फारफामरकाहरुको फृयद्ध 
अनगुभन कबयेज प्रमतित 

स्वास््म सॊस्थाको वायषयक प्रगमत प्रमतवदेन  

भामसक अनगुभन ऩशुस्तका 
भामसक प्रगमत प्रमतवदेन  

(DHIS2, HMIS 9.3) यशजष्टय 

७० % बन्दा फढी प्रगमत = १०० % 

६०–७० % प्रगमत = ७५ % 

५०–६९ % प्रगमत = ५० %,  

५० % बन्दा कभ = २५ % 

(४) सरुवा योगहरुको योकथाभ य मनमन्त्रण सम्फन्धी सेवा 
(४.१) ऺमयोगका 
यवयाभीहरुको ऩत्ता रगाएको 
दय 

स्वास््म सॊस्थाको वायषयक प्रगमत प्रमतवदेन  

भामसक अनगुभन ऩशुस्तका 
भामसक प्रगमत प्रमतवदेन 

(DHIS2, HMIS 9.3) यशजष्टय 

प्रमोगिारा यशजष्टय (वैकल्ऩीक) 

९० % बन्दा फढी प्रगमत = १०० % 

८०–९० % प्रगमत = ७५ % 

७०–७९ % प्रगमत = ५० % 

७० % बन्दा कभ = २५ % 

(४.२) ऺमयोगका 
यवयाभीहरुको उऩचाय सपर 
बएको दय 

स्वास््म सॊस्थाको वायषयक प्रगमत प्रमतवदेन  

भामसक अनगुभन ऩशुस्तका 
भामसक प्रगमत प्रमतवदेन (DHIS2, HMIS 9.3)  यशजष्टय 

ऺमयोग उऩचाय यशजष्टय 

९० % बन्दा फढी प्रगमत = १०० % 

८०–९० % प्रगमत = ७५ % 

७०–७९ % प्रगमत = ५० % 

७० % बन्दा कभ = २५ % 

(५) उऩचायात्भक सेवा य मन्िलु्क स्वास््म सेवा 
(५.१) स्वास््म सॊस्थाको 
रक्ष्म भध्मे स्वास््म 
सॊस्थाफाट उऩचाय सेवा 
ऩाएका नमाॉ यवयाभीहरुको 
प्रमतित  

स्वास््म सॊस्थाको वायषयक प्रगमत प्रमतवदेन  

भामसक अनगुभन ऩशुस्तका 
ओ.यऩ.मड. सेवा यशजष्टय 

भामसक प्रगमत प्रमतवदेन (DHIS2, HMIS 9.3) यशजष्टय 

४० % बन्दा फढी प्रगमत = १०० % 

३०–४० % प्रगमत = ७५ % 

२०–३९ % प्रगमत = ५० %,  

२० % बन्दा कभ = २५ % 

(५.२) आऩूमतय सूचना 
व्मवस्थाऩनको तै्रभामसक 
प्रमतवदेन ऩूया बयेय सभमभा 
फझुाएको 

स्वास््म सॊस्थाको वायषयक प्रगमत प्रमतवदेन  

आऩूमतय सूचना व्मवस्थाऩन (LMIS) को तै्रभामसक प्रमतवदेन 

शजन्सी खाता यशजष्टय 

ऩूया त्माङ्क बयेको (LMIS)   तै्रभामसक प्रमतवदेन सभम मबत्र 
गाउॉऩामरकाभा प्राि = १०० %/४ 

ऩूया त्माङ्क बयेको (LMIS)  तै्रभामसक प्रमतवदेन अको भयहनाको 
अन्त्मसम्भ गाउॉऩामरकाभा प्राि = ५० %/४  

(५.३) अत्मावस्मयकम (Key 

Combodity) तथा सूशचकृत 
औषधीको स्टक आउट 
बए–नबएको 

स्वास््म सॊस्थाको वायषयक प्रगमत प्रमतवदेन  

आऩूमतय सूचना व्मवस्थाऩनको तै्रभामसक (LMIS) प्रमतवदेन 

शजन्सी यशजष्टय, प्रमोग गयेको भाग पायभ, दाशखरा रयऩोटय, 
हस्तान्तयण पायभ 

सूशचकृत औषधीहरु कुनैऩमन भयहनाभा स्टक आउट नबएको = १०० 
% 

सूशचकृत औषधीहरु भध्मे कुनै एउटा औषधी एक भयहना भात्र स्टक 
आउट बएको = ५० %  

दईु वा दईु बन्दा फढी औषधी स्टक आउट बएको = ० % 



खण्ड : ०५             सॊख्मा : १५              बाग : ०२            प्रकाशित    मभमत : २०७८/१२/२६ 

32 |  फैजनाथ गाउऩामरकाको स्वास््म ऺेत्रको अनगुभन, भूल्माङ्कन तथा सऩुरयवेऺण मनदेशिका, २०७८ 

 

प्रभखु प्रमतपर ऺते्र य सूचक भाऩन (अवरोकन गने, रुज ुगने) भाऩदण्ड 

(६) स्वास््म प्रवद्र्धनात्भक सेवा 

(६.१) स्वास््म सॊस्था मबत्र 
य फायहय  सयसपाईको 
अवस्था 

स्वास््म सॊस्था मबत्रको सयसपाईको अवस्था अवरोकन् 
यवयाभी जाॉच कऺ, उऩचाय कऺ, घाउ सपा गने कऺ, 

बण्डाय कऺ, फायहयी वातावयण िौचारम, ऩानीको धाया य 
यवयाभी प्रमतऺारम आदद । 

मनदेशिका अनसुाय ऩूणय रुऩभा सयसपाई बएकोभा = १०० %, 

साभान्म रुऩभा भात्र सपा =५०%, य 

सय–सपाईभा धेयै ध्मान ददनऩुने देशखएभा =  २५ % 

 

 

 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

भरुण : मभिन यप्रन्टीङ प्रसे, कोहरऩयु फाॉके, भूल्म रु. १५/- 
घयेर ुदताय नॊ. ११९/४६१४/२०७०/२०७१ 

आऻारे, 
 दान फहादयु ऐडी 

प्रभखु प्रिासकीम अमधकृत 

नोटः  यी सबै सूचकहरुको वारेमा कायन सम्पादनको मूल्याङ्कन गदान उपरोक्त मापदण्ड अनुसार उले्लन्धखत सम्बिीत प्रमतवेदन तथा रमजष्टरहरु 

रुजु गरेर र वसु्त न्धस्थमतको अवलोकन गरेर मात्र मापन गनुन पदनछ । 


