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पररच्छेर्द एक: पररचय 

1 पषृ्ठभूमी  

स्वास््य क्षेत्रको नननत योिना तथा कायकू्रमहरुको प्रभावकारी कायाून्द्वयनमा अनुगमन, मूल्याङ्कन र 
सुपररवेक्षणको महत्वपुण ूभुशमका रहन्द्छ । स्वास््य क्षेत्रमा गररएको िगानीको प्रनतफि मापन गने र सेवाग्राहीको 
स्वास््य अवस्थामा त्यसिे पारेको असर तथा प्रभाव आँकिन गरी उत्तरर्दानयत्व र िवाफरे्ददहता प्रवधनू गन ू
यसको थप महत्व रहन्द्छ । मुिुक एकात्मक िासन प्रणािीबाट संघीय िासन प्रणािीमा प्रवेि गरेको सन्द्र्दभमूा 
सवसूाधारण नागररकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आधारभुत स्वास््य र सरसफाई सम्बन्द्धी कक्रयाकिापहरू स्थानीय 
सरकारिे अझ नजिकबाट कायाून्द्वयन गनुपूने भएकोिे नतनीहरूको सफि कायाून्द्वयनको िार्ग स्थानीय तहको 
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणािीिाई सुदृढ एवम ्सक्षम बनाउन आवश्यक छ । तसथ,ू गाउँपाशिका तहमा 
अनुगमन, मूल्याङ्कन र सुपररवेक्षण कायिूाई संस्थागत गने क्रममा स्वास््य तथा सरसफाई ऐन २०७५ को 
धारा ११ ि ेदर्दएको अर्धकार प्रयोग गरर उक्त ननरे्दशिका कायाून्द्वयनमा ल्यार्एको छ ।  

यसिे अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका अवधारणा, अपनाउनुपने ववर्ध तथा प्रकक्रया, सूचक तथा सूचनाका स्रोतहरू, 
संस्थागत व्यवस्था र प्रनतवेर्दन प्रणािी एवम ् सूचनाको प्रयोग सम्बन्द्धी ववषयिाई समेटेको छ । ननरे्दशिका 
ननमाूणिाई सहभार्गतामूिक बनाउन सो को ननमाूण प्रकक्रयामा वडा कायाूिय, गाउँपाशिका अन्द्तगतूका बबषयगत 
िाखा, स्वास््य संस्था तथा ववकासका साझरे्दारहरू समेतको सुझाव साथै सहयोग शिर्एको छ । 

1.1 स्थानीय तहको परिचयः 
खापूनूाथ गाउँपाशिका नेपािको कणाूिी प्ररे्दि  अन्द्तरगत पने एक सुन्द्र्दर र ऐनतहाशसक गाउँपाशिका हो । 
नेपािको कणाूिी प्ररे्दि अन्द्तगतू पने हुम्िा जिल्िाको उत्तर पजश्चम भागमा अवजस्थत छ । खापूनूाथ 
गाउँपाशिका  साववकका ४ गा.वव.स.हरु िािी, राया, नछप्रा र खापूनूाथ शमिेर बनेको छ । यस गाउँपाशिका मा 
५ वडाहरु रहेका छन ्। गाउँपाशिकामा १ सामुर्दानयक अस्पताि र ४ वटा स्वास््य चौकीहरू रहेका छन ्। राजष्िय 
िनगणन २०६८ (सन २०११) अनुसार यस गाउँपाशिकाको िनसंख्या ६,०११ रहेको छ । सुन्द्र्दर प्रकृनतक वनोट, 
िैववक ववववधतािे भररपूण ूर ववववधतापूण ूिानतय पदहचान रहेको यस गाउँपाशिकाको क्षेत्रफि ८८० वग ूकक.मी 
रहेको छ ।खापुनूाथिार् शिविीिे तपस्या गरेको स्थानको रूपमा शिने गररन्द्छ । 

1.2 ननदेशशका सम्बन्धी जानकािीः 
यस ननरे्दशिकािे अनुगमन तथा मूल्याङ्कनिाई व्यवजस्थत, सरि, ननतिामूिक, ववश्वसनीय र प्रभावकारी बनाई 
स्थानीय तहमा ननणयू प्रकक्रयािाई त्यपरक (evidence-based) बनाउनुका साथै  पारर्दशितूा र िवाफरे्ददहता 
अशभवदृ्र्ध गरी सुिासन प्रवधनू गन ूसहयोग गने मूि उरे्दश्य शिएको  छ । यो ननरे्दशिकािे यस गाउँपाशिकािे 
अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षण गन ूगाउँपाशिका अन्द्तरगतका स्वास््य संस्थाको भूशमका, अविम्वन 
गने ववर्ध, यसको व्यवस्थापन तथा कायवूनयनको बारेमा ववस्ततृ रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यस गाउँपाशिकामा 
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स्वास््य सम्बन्द्धी गररने सम्पूण ूअनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षण सम्बन्द्धी कायहूरू यस ननरे्दशिकामा 
आधाररत भएर गररनेछ । 

1.3 स्थानीय तह तथा स्वास््य संस्थाको काययहरू  
नेपाि सरकार स्वास््य तथा िनसंख्या मन्द्त्राियिे ननमाणू गरेको संघीयताको सन्द्र्दभमूा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन 
ननरे्दशिका २०७५ िे गाउँपाशिकामा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन काय ूगन ूननरे्दि गरे बमोजिम यस खापूनूाथ गाउँपाशिकाि े 
अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरीवेक्षणको िार्ग स्थानीय तह तथा स्वास््य संस्था स्तरमा रे्दहाय बमोजिमका कायहूरू गनेछ 
।     

स्थानीय तह  स्वास््य संस्था स्ति 
शासककय कायय  
स्वास््य क्षेत्रसँग सम्बजन्द्धत सूचना उत्पार्दन, व्यवस्थापन 
र प्रयोगको िार्ग संघीय र प्रारे्दशिक मापर्दण्डसँग शमल्ने गरी 
आवश्यकता अनुसार सान्द्र्दशभकू स्थानीय नीनत, रणनीनत,  
ढाँचा, योिना, ननरे्दशिका, मापर्दण्डहरू ववकास र अद्यावर्धक 
गने । 

सम्बजन्द्धत नीनत, रणानीनत, ढाँचा, योिना, 
ननरे्दशिका, मापर्दण्ड अनुसार स्वास््य क्षेत्रका सूचना 
उत्पार्दन, व्यवस्थापन र प्रयोग भएको सुननजश्चत 
गने । 

संघीय तथा प्रारे्दशिक कानूनको पािना र स्थानीय तहमा कानून 
ननमाूणका िार्ग आवश्यक ववधेयक तयार गने र ती कानूनहरू 
स्थानीय तहमा  पािना भएको सुननजश्चतता गने  

सम्बजन्द्धत कानूनको पािना सुननजश्चत गने । 
 

प्रणाली तथा मापदण्ड  
आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहका सूचकहरू र  नतनका िार्ग 
आवश्यक पने त्याङ्क सङ्किन, प्रिोधन, बबश्िेषण तथा 
प्रयोग ववर्ध पररभावषत गने । 

पररभावषत सूचकहरूको त्याङ्क सङ्किन, 
प्रिोधन, बबश्िेषण तथा प्रयोग ववर्धको कायाून्द्वयन 
सुननजश्चतता गने । 

स्वास््यसम्बन्द्धी सबै सूचना प्रणािीका िार्ग राजष्िय तथा 
प्रारे्दशिक मापर्दण्ड तथा ननरे्दशिकाहरूको अविम्बन गने । 

स्वास््यसम्बन्द्धी सबै सूचना प्रणािीका िार्ग 
राजष्िय, प्ररे्दशिक मापर्दण्ड तथा ननरे्दशिकाहरूको 
अविम्बन गने । 

सूचनाको सहि आर्दान प्रर्दानको िार्ग अन्द्तरकक्रयात्मक ढाँचा 
सुननजश्चत गने । 

सूचनाको   सहि आर्दान प्रर्दानको िार्ग 
अन्द्तरकक्रयात्मक ढाँचा सुननजश्चत गने । 

समन्वय  
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कक्रयाकिापहरूको स्थानीय  स्तरमा 
समन्द्वय तथा नेततृ्व गने । 

तहगत समन्द्वयका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन 
सम्बन्द्धी कक्रयाकिापहरू कायाून्द्वयन भएको 
सुननजश्चत गने । 

संघीय तथा प्रारे्दशिक तहसँग समन्द्वय गने । अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका सबै कक्रयाकिापहरूमा 
आवश्यकता अनुसार 
सम्बजन्द्धत तहगत सरकारसँग समन्द्वय गने । 

स्वास््यसंग सम्बजन्द्धत स्थानीय तहको त्याङ्क प्राजततको 
िार्ग अन्द्य ववषयगत ननकायसँग स्थानीय तहमा समन्द्वय गने 

ववषयगत अन्द्य संस्थाहरूसँग समन्द्वय गने । 
 

योजना ि ववधधहरू  
स्थानीय तहमा स्वास््य क्षेत्रको ननतिा खाका ववकास गने । आवश्यकता अनुसार ननतिा खाका ववकास गने । 
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स्थानीय तह  स्वास््य संस्था स्ति 
नीनत तथा मापर्दण्डको कायाून्द्वयन सुननजश्चतताको िार्ग 
स्थानीय तहमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योिना (Tracking, 
Validating, Verifying Result समेत) बनाउने । 

नीनत तथा मापर्दण्डको कायाून्द्वयन सुननजश्चतताका 
िार्ग स्वास््य संस्था स्तरमा अनुगमन तथा 
मूल्याङ्कन योिना (Tracking, Validating, 
Verifying Result समेत) बनाउने । 

स्थानीय तहमा सूचना सङ्किन तथा समायोिन गने, सूचना 
प्रणािीमा प्रववष्ठ भएको सुननजश्चत गने (स्वास््य संस्थाबाट 
प्रबबष्ठ हुनु नपने थप त्यांक समेत प्रबबष्ठ गने, िस्तैिः 
स्वास््य क्षेत्रको खच ूआदर्द) र योिना अनुसार अनुगमन तथा 
मूल्याङ्कन कक्रयाकिाप सञ्चािन गने । 

स्वास््य संस्थामा सूचना सङ्किन तथा  
समायोिन गने, सूचना प्रणािीमा प्रववष्ठ गने र 
योिना अनुसार अनुगमन तथा मूल्याङ्कन 
कक्रयाकिाप सञ्चान गने ।  

त्याङ्कको गुणस्तर अनुगमन गने । त्याङ्कको गुणस्तर कायम गने ।  
अनुसन्धान तथा ववश्लेषण   
संघीय तथा प्रारे्दिीक तहबाट सञ्चािन हुने अनुसन्द्धान तथा 
सभेक्षण कायमूा आवश्यकता अनुसार समन्द्वय गने र सहभार्ग 
हुने । 

अनुसन्द्धान तथा सवेक्षणमा आवश्यकता अनुसार 
सहभार्ग हुने । 

स्थानीय तहमा सञ्चाशित स्वास््य कायकू्रमको प्रभावकाररता 
मूल्याङ्कनको  िार्ग अनुसन्द्धान, त्याङ्क ववश्िेषण र वविेष 
अध्ययन गने । 

अनुसन्द्धान तथा सवेक्षणमा सहभार्ग हुने । 
 

सूचना आदान प्रदान  
नीनत ननमाूता, कायकू्रम व्यवस्थापक तथा अन्द्य 
सरोकारवािाहरूिाई  गुणस्तरीय सूचना सम्प्रेषण गने । 

ब्यजक्तगत सूचनाको गोपननयतािाई संरक्षण गरै्द 
सेवाग्राही तथा अन्द्य सरोकारवािाहरूिाई गुणस्तरीय 
सूचना सम्प्रेषण गने । 

स्थानीय तहको मञ्चहरू (िस्तैिः वावषकू समीक्षा तथा 
मूल्याङ्कन आदर्द) मा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, अनुसन्द्धान 
र अन्द्य आंकिनबाट प्रातत त्य तथा ननष्कषू सम्प्रेषण गने । 

राजष्िय, प्रारे्दशिक र स्थानीय तहमा प्रातत त्य 
तथा ननष्कषूहरू सेवा प्रवाह सुधारको िार्ग उपयोग 
गने । 

स्थानीय तहअन्द्तगतूका स्वास््य संस्थाहरूिाई पषृ्ठपोषण दर्दने 
। 

राजष्िय, प्रारे्दशिक र स्थानीय तहबाट प्रातत 
पषृ्ठपोषणिाई कायाून्द्वयन गने । 

सूचना प्रयोगमा सहजीकिण  
स्थानीय तहमा सूचनाको प्रयोगमा सहिीकरण गन ूसंघीय तथा 
प्रारे्दशिक ननरे्दशिका तथा ववर्धहरूको अनुकुिन गने । 

ननरे्दशिका तथा ववर्ध अनुरुप स्वास््य संस्थामा 
सूचना प्रयोग गने । 

श्रोत व्यवस्थापन   
अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको िार्ग आवश्यक मानव संसाधन, 
भौनतक पूवाूधार, वववत्तय िगायत अन्द्य श्रोतको िेखािोखा गरी 
व्यवस्थापन गने । 

सम्बजन्द्धत ननकाय संग समन्द्वय गरी अनुगमन  
तथा मूल्याङ्कनको िार्ग आवश्यक मानव संसाधन, 
भौनतक पूवाूधार, वववत्तय िगायत अन्द्य श्रोतको 
िेखािोखा गरी व्यव्स्थापन गने । 

क्षमता ववकास  
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कायकूा िार्ग मानव संसाधन क्षमता 
िेखािोखा गने र क्षमता ववकासको िार्ग स्थानीय स्तरको 
योिना बनाउने । 

क्षमता  ववकास कक्रयाकिापहरूको योिना बनाउने । 

स्थानीय तहमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन क्षमता  ववकास गन ू
राजष्िय तथा प्रारे्दशिक ननरे्दशिका अनुरुप क्षमता ववकास 
कक्रयाकिापहरू सञ्चािन गने । 

क्षमता  ववकास कक्रयाकिापहरूमा सहभागी हुने । 
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1.4 अनुगमन, मूल्याङ्कन ि सुपरिवेक्षण संिचना  
यस खापूनूाथ गाउँपाशिकाबाट प्रबाह हुने स्वास््य सेवाहरुको प्रभावकारी अनुगमन, मूल्याकन तथा सुपरीवेक्षण 
रे्दहाय बमोजिमको संरचना अनुसार गररनेछ । 

1.4.1 अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपिीवेक्षणको लाधग सशमनतको व्यवस्था 
यस गाउँपाशिकाको स्वास््य तथा सरसफाई ऐन २०७७ िे गाउँपाशिका स्वास््य व्यवस्थापन सशमनतको मातहतमा 
रहने गरर स्वास््य अनुगमन उपसशमनत रहने व्यवस्था गरेको छ । गाउँपाशिकाको उपाध्यक्षको संयोिकत्वमा 
रहने स्वास््य अनुगमन उप-सशमनतमा रे्दहाय अनुसारको पर्दार्धकारीहरु रहने व्यवस्था छ ।  

ताशलका १: स्थानीय तहको स्वास््य अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपिीवेक्षण उप-सशमनत 

गाउँपाशिका/नगरपाशिकािः उपाध्यक्ष/उप-प्रमुख संयोिक 
सामाजिक बबकास सशमनतको संयोिक सर्दस्य 
गाउँ/नगर सभाका सर्दस्यहरू मध्येबाट अध्यक्षिे तोकेको १ िना मदहिा सर्दस्य सर्दस्य 
सरकारी/सामुर्दानयक स्वास््य संस्थाका प्रनतननर्ध मध्येबाट गाउँपाशिका स्वास््य 
सशमनतिे तोकेको एक िना   

सर्दस्य   

गाउँपाशिका शभत्रका स्वास््य व्यवसायी संघहरु मध्येबाट अध्यक्ष/ उप-प्रमुखिे 
मनोननत गने प्रमुख वा प्रनतननर्ध एक िना  

सर्दस्य   

स्थानीय उपभोक्ता दहत संरक्षण मञ्चको प्रमुख वा प्रनतननर्ध एक िना    सर्दस्य   
गाउँपाशिका स्वास््य िाखा प्रमुख सर्दस्य सर्चव   

उक्त सशमनतिाई सहयोग गन ूतथा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कायहूरुको व्यवस्थापन गनकूो िार्ग गाउँपाशिका 
अन्द्तगतूको स्वास््य िाखाका कमचूारीहरू जिम्मेवार हुनेछन ्।  
1.4.2 काम, कतवू्य र अर्धकार:  

यस खापूनूाथ गाउँपाशिकामा रहेको  स्वास््य अनुगमन उप-सशमनतको काम, कतवू्य र अर्धकार रे्दहाय 
बमोजिम हुनेछ: 

✓ स्वास््य कायकू्रमको ववशभन्द्न चरणमा गनुपूने अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको कायवूवर्ध ननधाूरण गने, 
सो बमोजिम गाउँपाशिका र मातहतका ननकायहरूबाट काय ूगने/गराउने । 

✓ स्वास््य क्षेत्रको कायकू्रम कायाून्द्वयन तथा सञ्चािनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका सूचाङ्क तथा सो 
सम्बन्द्धी फारामहरू ननधाूरण गरी िागू गने । 

✓ गाउँपाशिका अन्द्तगतूका कायकू्रमहरुको ननयशमत अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गने र रे्दखापरेका समस्याबारे 
गाउँकायपूाशिकामा पेि गरी यथा समयमा समाधान गराउने । 

✓ ननजि क्षेत्रबाट संचाशित कायकू्रमहरुको अनुगमन गरर गाउँपाशिका माफूत सुधारात्मक काय ूगने/ गराउने। 

नोटिः ववषय विेषज्ञता र क्षते्रगत दहसाविे आवस्यकता महसुस भएमा सशमनतिे ववषय वविेषज्ञ 
आमजन्द्त्रतको रूपमा राख्नेछ ।  

ननदेशशका बनाउनको लाधग नोटः ननदेशशका तयाि गदाय अनुगमन, मूल्याकंन तथा सुपिीवेक्षण गने सशमनतको व्यवस्था 
कुन दस्तावेजमा िाखिएको छ त्यसलार्य िाखु्न पछय । यदद दस्तावेजमा अनुगमन मात्र भननएको छ भने पनी मूल्याकंन 
ि सुपरिवेक्षण सम्बन्धी काम गनय सक्नेछ भनी उल्लेि गनुय पनेछ ।  
आमजन्द्त्रतको रूपमा राख्नेछ ।  
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✓ अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका िार्ग उपकरण, ववषयका वविेषज्ञ तथा ससं्थाहरूको सेवा आवश्यकता 
अनुसार उपिब्ध गने/ गराउने ।  

✓ अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षण सम्बजन्द्ध कायिूाई व्यवजस्थत र नछटो छररतो बनाउन स्वास््य 
व्यवस्थापन सूचना प्रणािीको ववकास र ववस्तार गरर बबद्युनतय माध्यमबाट आधारभूत बबवरण तथा 
प्रगनत प्रनतबेर्दनको संचार गने व्यवस्था शमिाउने । 

✓ स्वास््य क्षेत्रको अनुगमन, मूल्यांकन तथा सुपररवेक्षण सम्बजन्द्ध अन्द्य समसामनयक गनतबबर्धहरु गने, 
गराउने। 

1.4.3 अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षणका मुख्य ववधधहरु 

स्वास््य क्षते्रको योिना, नीनत तथा कायकू्रमहरुको कायाून्द्वयन के-कसरर भर्रहेको छ र अपके्षक्षत ननतिा के-
कनत हाँशसि भैरहेको छ भनन िेखािोखा गनकूो िार्ग गाउँपाशिकािे बबशभन्द्न ववर्धहरुबाट ननरन्द्तर रुपमा 
सूचनाको संकिन र बबश्िेषण गनेछ । उक्त कायकूो िार्ग गाउँपाशिकािे रे्दहाय बमोजिमको अनुगमन, मूल्याङ्कन 
तथा सुपररवेक्षणका ववर्धहरु अविम्बन गनेछ: 

• बैठक 
• गोष्ठी 
• स्थिगत भ्रमण 
• ननयशमत त्याङ्क गुणस्तर िेखािोखा (RDQA) 
• स्वास््य सूचना प्रणािी 
• सवेक्षण तथा अनुिन्द्धान 

 
 

 

 

नोटिः स्वास््य अनुगमन उप-सशमनतको बैठक प्रत्येक चौमाशसकमा कम्तीमा एक पटक वस्नेछ  र बैठकमा 
आवश्यकता अनुसार सम्बजन्द्धत पर्दार्धकारी, बबिेषज्ञ वा साझेर्दार संस्थाको प्रनतननर्धहरूिाई आमन्द्त्रण गन ू
सककने छ । 

नोटः  यी विविहरू यस अगाडीका परिचे्छदमा विसृ्तत रूपमा िर्णन गरिएको छ । 
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परिच्छेद दईु: ननतजा िाका 

2 ननतजा िाकाको परिचय  
स्वास््य तथा िनसंख्या मन्द्त्रािय दर्दगो ववकास िक्ष्य ३ को सबै उद्रे्दश्य र िक्ष्य २ को उद्रे्दश्य २.२ मा प्रनतवेर्दन गनकूो िार्ग जिम्मेवार छ । यसका साथ ैसब ै
तहका सरकारिे आ–आफनो प्राथशमकताको आधारमा थप सूचकहरूमा अनुगमन गनु ूआवश्यक हुन्द्छ । संघीय स्वास््य तथा िनसंख्या मन्द्त्राियिे प्ररे्दि तथा स्थानीय 
तहवाट गुणस्तरीय त्याङ्क प्रातत गरेपनछ मात्र नेपाि स्वास््य क्षते्र रणनीनत ननतिा खाका, दर्दगो ववकास िक्ष्य र थप सूचकहरूको अनुगमन प्रभावकारी हुन्द्छ । 

राजष्िय स्वास््य प्रणािीको काय ूसम्पार्दन अनुगमन काय ूनेपाि स्वास््य क्षेत्र रणनीनतको ननतिा खाका र दर्दगो ववकास िक्ष्य अनुरुप गनकूा िार्ग प्ररे्दि तथा 
स्थानीय सरकारिे तर्दअनुसार आवश्यक त्याङ्क ररपोटू गने कुरा सुननजश्चत गनुपूरू्दछ । तसथ,ू यस ननरे्दशिकािे नेपाि स्वास््य क्षेत्र रणनीनत र दर्दगो ववकास 
िक्ष्यको राजष्िय िक्ष्यसँग मेि खाने गरी तथा कणाूिी प्ररे्दिका अन्द्य सुचकहरुबाट (िस्तै, प्ररे्दि पञ्चवषीय योिनािे समेटेका सुचकहरु) आधाररेखा र िक्ष्य स्थावपत 
गरै्द ननतिा खाका ववकास गरी प्रस्तुत गरेको छ । यसैको आधारमा रहेर यस खापूनूाथ गाउँपाशिकािे पनन यहाँको वस्तुस्थीत अनुसार ननम्नानुसार आ.व. २०७६।०७७ 
िार् आधार मानेर अनुगमन खाका तयार गरेको छ ।  

कं्र.सं. सूचक 
ने.स्वा.क्षे.ि. 
ननतजा िाका  

दद. वव. 
ल. 

आधार 
रेखा  

िक्षय 
(अपेक्षक्षत 
पररवतनू)  

श्रोत  आववृि 
जजम्मेवाि 
ननकाय  

प्रनतवेदनको उत्पादन 
ि रिपोदटयङ्ग  

स्था. त.  स्वा.सं. 
१. नेपाल स्वास्थ्य के्षत्र रणनीति नतिजा ढााँचमको लक्ष्य िहका सूचकहरू 

१.१ सडक दुर्णटनाको कािर् हुने मृतु्य दि (प्रवत १ लाख जनसंख्यामा)* G7 3.6.1   
वजल्ला प्रहिी 

कायाणलय  

िावषणक स्वास्थ्य सेिा 

विभाग √ √ 
१.२ आत्महत्या मृतु्य दि (प्रवत १ लाख जनसंख्यामा) * G8 3.4.2   

२. पुननः तनमानण िथा स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृतढकरण, भौतिक संरचना, स्वास्थ्य के्षत्रको लाति जनशक्ति, खररद र आपूतिन व्यवस्थापन (नतिजा १) 

२.१ पूिाणिाि मापदण्ड पूिा गिेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रवतशत 

(स्वास्थ्य चौकी, प्राथवमक स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल) * 

OC1.1    

स्वास्थ्य 

पूिाणिाि 

सूचना प्रर्ाली 

िावषणक 

स्वास्थ्य सेिा 

विभाग 

 

 

√ √ 

२.२ योजना अनुसाि वनमाणर् सम्पन्न भएका स्वास्थ्य संस्थाका भिनहरू 

(स्वास्थ्य चौकी, प्राथवमक स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल, आयुिेद 

स्वास्थ्य संस्था ि अन्य स्वास्थ्य संस्था)को प्रवतशत* 

OP1a1.1    

√  

२.३ भते्कको स्वास्थ्य संस्था भिनहरू मध्य पुनः वनमार् भएका 

भिनहरूको  प्रवतशत* 

OP1a2.1 
 

  
√  

२.५ िावषणक भिन ममणत योजना अनुसाि ममणत सम्पन्न भएका 

भिनहरूको प्रवतशत* 

 
 

  
√  
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कं्र.सं. सूचक 
ने.स्वा.क्षे.ि. 
ननतजा िाका  

दद. वव. 
ल. 

आधार 
रेखा  

िक्षय 
(अपेक्षक्षत 
पररवतनू)  

श्रोत  आववृि 
जजम्मेवाि 
ननकाय  

प्रनतवेदनको उत्पादन 
ि रिपोदटयङ्ग  

स्था. त.  स्वा.सं. 
२.६ स्वस्वकृत दिबन्दी अनुसाि स्वास्थ्य कमीहरूको पदपूवतका प्रवतशत 

(स्वास्थ्य संस्थाका प्रकाि अनुसाि MDGP, मेवडकल अविसि, 

नसण, प्यािामेवडकहरू) * 

OP1b1.1    स्वास्थ्यको 

लावग  

मा.सं.त. 

 

स्वास्थ्य तथा 

जनसंख्या 

मन्त्रालय 

√  

२.७ दिबन्दी अनुसाि आिनो कायण के्षत्रमा काम गरििहेको 

स्वास्थ्यकमीको प्रवतशत* 

OP1b1.2    मा. सं. सू. प्र.  िावषणक 
√  

२.८ एकीकृत खरिद योजना अनुसाि  समयमै सम्पन्न गरिएका 

खरिदको प्रवतशत* 

OC1.3 
 

  

खरिद सम्पन्न 

प्रवतिेदन 

िावषणक 

 

सबै तहका 

सिकाि 
√  

२.९ एवककृत बावषणक खरिद योजना अनुसािकायाणदेश (Awarded) 

वदएको वियाकलापको  प्रवतशत* 

OP1c1.1 
 

  स्वास्थ्य सेिा 

विभाग 
√  

२.१० अत्यािश्यक औषविहरू मौज्दात शून्य नभएका सिकािी स्वास्थ्य 

संस्थाहरूको प्रवतशत 

OC1.4 
 

  
आपूवतण 

व्यिस्थापन 

सूचना प्रर्ाली 

 

िावषणक 

 

स्वास्थ्य सेिा 

विभाग 
√ √ 

२.११ माग िािम पेश गिेको २ हप्ता वभत्र अत्यािश्यक सामाग्रीहरू 

tracer commodities प्राप्त गने स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रवतशत 

OP1c2.1    

२.१२ औषवि भण्डािको लावग उपयूक्त भण्डाि अभ्यास गने स्वास्थ्य 

संस्थाहरूको प्रवतशत* 

OP1c2.2 
 

  

३. स्वास्थ्य सेवा प्रदान िने स्थानमा नै सेवाको िुणस्तर अतभबृक्ति ( नेपाल स्वास्थ्य के्षत्र रणनीति नतिजा २) 

३.१ भनाण भएका (अन्तिंग) वििामीको मृतु्य दि (अस्पतालको तह 

अनुसाि (विवशष्टीकृत, के्षत्रीय तथा वजल्ला अस्पताल) 

OC2.3 
 

  
स्वा.व्य.सू.प्र.  

िावषणक 

 
स्वा.ज.मं. √ √ 

३.२ मापदण्ड अनुसाि तोवकएका प्रयोगशाला सेिाहरू वदन सके्न 

स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रवतशत 

OP2.1.3 
 

  स्वास्थ्य संस्था 

िवजष्टि 
िावषणक स्वा.ज.मं. √ √ 

४. स्वास्थ्य  सेवाको समिामूलक उपभोि (नेपाल स्वास्थ्य के्षत्र रणनीति नतिजा ३) 

४.१ िावष्टि य कायणिममा समािेश गरिएका सबै खाले  खोप  पाउने  

लवक्षत  जनसंख्याको अनुपात 

OC3.2   135  

स्वास्थ्य 

व्यिस्थापन 

सूचना प्रर्ाली 

िावषणक  स्वास्थ्य सेिा 

विभाग 

√ √ 

४.२ संस्थागत सुत्किीको प्रवतशत OC3.3   110  √ √ 

४.३ दक्ष स्वास्थ्यकमीबाट सुते्किी गिाउने मवहलाको अनुपात (प्रवतशत)   3.1.2 80  √ √ 

४.४ १५ देस्वख ४९  िषण  उमेि  समूहमा  नयााँ एचआइवभको संिमर् 

संख्या (प्रवत १००० असंिवमत जनसंख्यामा) 

  3.3.1a   
√ √ 

४.५ क्षयिोगको  र्टना  दि  (प्रवत  एक  लाख जनसंख्यामा)   3.3.2   √ √ 

४.६ औलोिोगको  र्टना  दि  (प्रवत  एक  लाख जनसंख्यामा)    3.3.3   √ √ 

४.७ हेपाटाइवटस वब प्रकोप दि (प्रवत एक लाख जनसंख्यामा)    3.3.4   √ √ 

४.८ परििाि वनयोजन सािनको प्रयोग दि (आिुवनक विवि) (प्रवतशत)   3.7.1a 20.3  √ √ 

४.९ प्रोटोकल  अनुसाि  कस्विमा  ४  पटक स्वास्थ्य  संस्थामा  स्वास्थ्य  

जााँच  गिाएका गभणिती मवहलाको प्रवतशत 

  3.8.1a 88.6  
√ √ 
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कं्र.सं. सूचक 
ने.स्वा.क्षे.ि. 
ननतजा िाका  

दद. वव. 
ल. 

आधार 
रेखा  

िक्षय 
(अपेक्षक्षत 
पररवतनू)  

श्रोत  आववृि 
जजम्मेवाि 
ननकाय  

प्रनतवेदनको उत्पादन 
ि रिपोदटयङ्ग  

स्था. त.  स्वा.सं. 
४.१० प्रोटोकल अनुसाि किीमा ३ पटक स्वास्थ्य संस्थामा  स्वास्थ्य  

जााँच  गिाएका सुते्किी मवहलाको प्रवतशत 

  3.8.1c 
75 

 
√ √ 

४.११ ३ डोज हेपाटाइवटस वब खोप पाएकावशशूको प्रवतशत   3.8.1d 117.6  √ √ 

४.१२ तह अनुसाि सबै खाले आिािभूत स्वास्थ्य सेिाहरू वदइिहेका 

स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रवतशत 

OP3.1.1 
  

  

स्वास्थ्य संस्था 

िवजष्टि 

िावषणक

  

स्वास्थ्य तथा 

जनसंख्या 

मन्त्रालय 

√ √ 

४.१३ सामुदावयक स्वास्थ्य इकाइहरूको संख्या OP3.2.1     √ √ 

४.१४ आिुवनक ि आयुिेद दुिै सेिा वदइिहेका सिकािी  स्वास्थ्य 

संस्थाहरूको प्रवतशत 

OP3.2.3     
√ √ 

५. स्वास्थ्य के्षत्र व्यवस्थापन र सुशासन सुदृतढकरण (नेपाल स्वास्थ्य के्षत्र रणनीति नतिजा ५) 

५.१ बजेट उपयोग दि (बजेटको खचण) प्रवतशत* OC5.1     
आ. व्य. प्र.  

िावषणक  स्वा. ज. मं. 

√   

५.२ अवनयवमवतता (बेरुजु) रुजु  भएको प्रवतशत OC5.2     √   

५.३ प्रयोगशाला सेिा भएका स्वास्थ्य चौकीहरूको प्रवतशत OP5.1.2     स्वा. सं. ि.  √ √ 

६. स्वास्थ्य के्षत्र लिानीमा तदिो सुधार (नेपाल स्वास्थ्य के्षत्र रणनीति नतिजा ६) 

६.१ स्थानीय सिकािको कूल बजेटमा स्वास्थ्य के्षत्रको बजेट प्रवतशत OP6.1.2    स्था. स. , िा. 

यो. ब. 

िावषणक स्वा. ज. मं. 
√   

७. जनस्वास्थ्य तवपद् व्यवस्थापन सुदृतढकरण (नेपाल स्वास्थ्य के्षत्र रणनीति नतिजा ८) 

७.१ जनस्वास्थ्य विपद / महामािी संकटको कािर् प्रवत १००० मा 

भएको मृतु्य दि* 

OC8.1     

स्वा. ज. मं. 

अवभलेख 

िावषणक 

 
स्वा. ज. मं. 

√   

७.२ प्राकृवतक प्रकोप/ िोग प्रकोप भएका र्टना मधे्य ४८ र्ण्टा वभत्र 

प्रवतकायण गरिएका र्टनाको प्रवतशत* 

OC8.2 
  

  
√   

७.३ जनस्वास्थ्य विपद/ महामािी भएका र्टना मधे्य  २४  र्ण्टा  वभत्र  

सूवचत  गरिएका र्टनाको प्रवतशत* 

OP8.2.1 
  

  
√   

८. सबै िहका तनणनय प्रतियामा प्रमाणको उपलब्धिा र प्रयोिको तवकास (नेपाल स्वास्थ्य के्षत्र रणनीति नतिजा ९) 

८.१ िावष्टि य स्वास्थ्य प्रवतिेदन प्रर्ालीमा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवतिेदन 

गने स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रवतशत (स्वास्थ्य व्यिस्थापन सूचना 

प्रर्ाली, आपूवतण व्यिस्थापन सूचना प्रर्ाली) 

OC9.1     स्वास्थ्य 

व्यिस्थापन 

सूचना प्रर्ाली 

िावषणक  स्वास्थ्य सेिा 

विभाग √ √ 

नोटः  यो नवतजा खाका नेपाल स्वास्थ्य के्षत्र नर्नीवत तथा वदगो विकास लक्ष्यले वनिाणिर् गिेको हो । यस गाउाँपावलका तथा स्वास्थ्य व्यिस्थापन सूचना प्रर्ालीबाट उपलब्ध नभएको सूचकहरूको आिाि िेखा खाली 

छोडीएको छ त्यस्तो सूचकहरूलाइ आगामी वदनमा पुिा गदै लवगनेछ ि  त्यसको मापन योग्य उपलब्धी भएमा समय सापेक्ष अध्यािविक गरिने छ ।   
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परिच्छेद नतन: अनुगमन 

3 अनुगमनको परिचय 

अनुगमन भन्द्नािे नीनत, योिना तथा कायकू्रमहरूमा िगानी तथा साधनको प्रवाह उर्चत ढंगिे भए, नभएको 
वा अपेक्षक्षत ननतिा हाशँसि भए, नभएको सम्बन्द्धमा कायाून्द्वयन गने ननकाय वा कानून बमोजिम अजख्तयार 
प्रातत ननकायिे तोकेको व्यजक्त वा संस्थाबाट ननरन्द्तर रुपमा गररने ननगरानी, सूचना संकिन, ववश्िेषण तथा 
सुधारात्मक कायिूाई बुखझन्द्छ ।  
यस पररच्छेर्द अन्द्तगतू यस खापूनूाथ गाउँपाशिकामा अनुगमनको ससं्थागत व्यवस्था, बबर्ध तथा प्रकक्रयािाई 
संक्षेपमा प्रस्तुत गररएको छ । 

3.1 अनुगमनका ववधधहरु 
स्वास््य क्षते्रको योिना, नीनत तथा कायकू्रमहरुको कायाून्द्वयन के-कसरर भर्रहेको छ र अपके्षक्षत ननतिा के-
कनत हाँशसि भैरहेको छ भनन िेखािोखा गनकूो िार्ग गाउँपाशिकािे बबशभन्द्न ववर्धहरुबाट ननरन्द्तर रुपमा 
सूचनाको संकिन र बबश्िेषण गनेछ । उक्त कायकूो िार्ग गाउँपाशिकािे ननम्न बमोजिमको अनुगमन ववर्धहरु 
अविम्बन गनेछ: 
3.1.1 माशसक बैठक 

गाउँपाशिका अन्द्तगतू स्वास््य सम्बजन्द्ध गनतववर्धहरु संचािन गनें मदहिा स्वास््य स्वयंसेववका, स्वास््य 
संस्था र स्वास््य िाखािे प्रत्येक मदहनाको अन्द्त्यमा वा मदहना सम्पन्द्न भएपछी िगत्त ैमाशसक बठैक आयोिना 
गरर मदहनाभर गररएका गनतबबर्ध तथा प्रनतफि बारे छिफि गनुपूरू्दछ । उक्त बैठकिे स्वास््य क्षते्रको समग्र 
गनतबबर्धहरुको समीक्षा गरै्द रे्दखखएका समस्याहरुको समयमा नै पदहचान गरर कायकू्रम सचंािनिाई अझ 
व्यवजस्थत गन ूमद्र्दत गरू्दछ । ववशभन्द्न तहमा संचािन गररने माशसक बैठकको समय ताशिका ननम्न बमोजिमको 
हुनेछ: 

ताशलका २: ववशभन्न तहमा गरिने माशसक बैठकको समय ताशलका 
तह बैठक* समय ताशलका सहभागी सहजीकिण तथा अवलोकन 

बैठक व्यवस्थापन 
जजम्मेवािी** 

मदहला स्वास््य 
स्वयंसेववका  

हरेक मदहनाको २६ 
गते रे्दखख मसान्द्त 
सम्ममा 

सम्पूण ूमदहिा 
स्वास््य 
स्वयंसेववकाहरु 

स्वास््य संस्था प्रमखु तथा 
अन्द्य कमचूारीहरु  

स्वास््य संस्था 
प्रमुख  

स्वास््य संस्था  
(स्वा.चौकी, सा.स्वा.रू्., 
आ.स्वा. सेवा केन्द्र) 

हरेक मदहनाको २  
गते रे्दखख ४ गते शभत्र 

स्वास््य संस्थाका 
कमचूारीहरु  

स्वास््य िाखा प्रमखु, 
स्वास््य संस्था सञ्चािन 
तथा व्यवस्थापन सशमनत, 

स्वास््य संस्था 
प्रमुख 

गाउँपाशलका/ नगिपाशलका  हरेक मदहनाको ५ गते 
रे्दखख १० गते शभत्र  

स्वास््य संस्था प्रमखु स्वास््य िाखा प्रमखु, 
नशसङू अर्धकृत, प्रमुख 
प्रिासककय अर्धकृत, 
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 

स्वास््य िाखा 
प्रमुख  

नोटिः सबै तहको मासीक बैठकमा साझेर्दार संघ सँस्थाका प्रनतननर्धहरूिार्ू पनी सहभागी गराउन सककनेछ । 
*आगामी मदहनाको बैठक शमनत पदहिो बैठकि ेतय गनुपूरू्दछ । 
** बैठकको व्यववस्थापन तथा भएको ननणायूहरूको अशभिखेन समते गनु ूपनेछ । 
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माशसक बैठकमा गनुयपने कक्रयाकलापहरु  

गाउँपाशिका, स्वास््य संस्था तथा मदहिा स्वास््य स्वयं सेववका स्तरमा वस्ने मासीक बैठकमा रे्दहाय बमोजिमका 
कक्रयाकिापहरू गरीनेछ ।  

मदहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरुको माशसक बैठक  
• वाड ू रजिस्टर पुनराविोकन गरर स्वयंसेववकारुको माशसक प्रनतवेर्दन संकिन गने, सम्पादर्दत कायकूो 

समीक्षा गने, रे्दखखएका समस्याको पदहचान र समाधान गने 
• मदहिा स्वास््य स्वयंसेववका कोषको अशभबदृ्दर्द तथा पररचािन बारे छिफि गने  
• स्वास््य ससं्थाबाट जिम्मेवार प्रातत व्यजक्तिे हरेक बैठकमा समसामनयक स्वास््य कायकू्रम/ गनतबबर्ध 

को बारेमा छिफि गराई मदहिा स्वास््य स्वयंसवेवकाहरुको क्षमता अशभबदृ्र्ध गने  

स्वास््य संस्थाको माशसक बैठक  
• गत मदहनाको माशसक बठैकका ननणयू कायनू्द्वयनको अवस्था बारे छिफि गने  
• हरेक मदहना गाउँपाशिकामा पेि गने माशसक प्रनतबेर्दनमा छिफि गरर गुणस्तर सुननजश्चतता पश्चात 

बैठकबाट पाररत गने  
• सम्बजन्द्धत मदहनामा संचाशित कक्रयाकिापहरुको िक्ष्य अनुसार प्रगनत भए-नभएको समीक्षा गने, 

रे्दखखएका समस्याहरु समाधानको िार्ग योिना बनाउन े 
• स्वास््य संस्थाको सेवा प्रवाह बारे स्व:मूल्यांकन गरर वास्तववक अवस्था पदहचान गने र समाधानको 

िार्ग योिना बनाउने  
• स्वास््य संस्थाको ववशभन्द्न सेवा रजिस्टर, आगन्द्तुक पुजस्तका, अनुगमन पुजस्तका तथा अनुगमनकताूबाट 

प्रातत पषृ्ठपोषणको बारेमा छिफि गरर आवश्यकता अनुसार कायनू्द्वयन गने  
• स्वास््य संस्थाको सुझाब पेदटका खोल्ने र प्रातत सुझावहरु वारे छिफि गरर आवश्यक ननणयू शिने  
• अन्द्य समसामनयक ववषयमा छिफि गरर ननणयू गने  

गाउँपाशलका स्तिीय माशसक तथा चौमासीक बैठक 
• गत मदहनाको माशसक बठैकका ननणयू कायनू्द्वयनको अवस्था बारे छिफि गने  
• स्वास््य संस्थाहरुको माशसक प्रगनत प्रनतबेर्दनको गुणस्तरीयता बारे छिफि गरर रे्दखखएका त्रुटीहरु सुधार 

गनकूो िार्ग आवस्यक पषृ्ठपोषण गने । 
• संचाशित कायकू्रमहरुको िक्ष्य अनुसार प्रगनत भए-नभएको समीक्षा गरी रे्दखखएका समस्याहरु समाधानको 

िार्ग योिना बनाउने  
• पररवार ननयोिन सेवा काड ू(पहेंिो), आमा सुरक्षा कायकू्रमको अनुसूची तथा अन्द्य फारमहरु बारे छिफि 

गरर गाउँपाशिकािाई बुझाउने  
• गाउँपाशिका तथा स्वास््य संस्थाको बावषकू योिना अन्द्तगतूका कक्रयाकिापको कायनू्द्वयनको अवस्था 

बारे छिफि गने  
• स्वास््य संस्थाको िार्ग आवस्यक औषधी, उपकरण, स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणािीका टुल्सहरूको 

उपिब्धताको एकन गने ।  
• स्वास््य क्षते्रका अन्द्य समसामनयक बबषयमा छिफि गने  

नोटिः गाउँपाशिकाि ेआवस्यकता महसुस गरेमा अधवूावषकू सशमक्षा गन ूसक्नेछ । 
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3.1.2 ननयशमत त्याङ्क गुणस्ति लेिाजोिा प्रणाली  

ननयशमत त्याकं गुणस्तर िेखािोखा प्रणािी स्वास््य क्षेत्रको त्याङ्कहरूको संग्रह वा प्रस्तुत गने प्रणािीको 
अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गरर रे्दखखएका कशमकमिोरीहरुिाई सुधार गरै्द त्याङ्कको गुणस्तर सुननजश्चत गने 
एउटा सरि प्रणािी तथा ववर्ध हो । यस प्रणािीिे गाउँपाशिकाको समग्र स्वास््य क्षेत्रको त्याङ्क व्यवस्थापन 
एवं प्रनतवेर्दन प्रवाह गने प्रणािीका अन्द्तरहरू पदहचान गरै्द गुणस्तरीय त्याङ्क उत्पार्दन र त्यसको प्रयोगमा 
सुधार ल्याउनका िार्ग महत्वपुण ूभुशमका खले्ने छ । यसका िागी कणाूिी प्ररे्दि सामाजिक ववकास मन्द्त्रािय, 
स्वास््य सेवा ननरे्दिनाियिे तयार गरेको ननयशमत त्याङ्क गुणस्तर िेखािोखा फारामको प्रयोग गररनेछ भने 
गाउँपाशिका स्तरमा रे्दहाय बमोजिमको ननयशमत त्याङ्क गुणस्तर िेखािोखा टोिी गठन गनेछ । 

प्रमुख प्रिासककय अर्धकृत वा ननििे तोकेको अर्धकृत १ िना  संयोिक 
गाउँपाशिकाको स्वास््य िाखा उप-प्रमुख (नशसङू्ग स्टाफ)  १ िना सर्दस्य 
गाउँपाशिकाको स्वास्थ तथा सरसफाई िाखा प्रमुख सर्दस्य सर्चव 
स्वास््य सेवा कायाियको त्यांक हेने १ िना र गाउँपाशिका स्तरमा स्वास््य 
क्षेत्रमा कायरूत राजष्िय तथा अन्द्तराूदिय गरै-सरकारी संस्थाहरू मध्येबाट प्रनतननर्ध 
१ िना गरर २ िना (स्वास््य सुचना प्रणािीमा कायकू्रम गरररहेका संस्थािाई प्राथाशमकता दर्दर्नेछ ।) 

अमजन्द्त्रत सर्दस्यहरू 

  

गाउँपाशिकाको स्वास््य तथा सरसफाई िाखा माफूत ववशभन्द्न ववकास साझरे्दार संघ ससं्था तथा अन्द्य 
ननकायहरुको समन्द्वय तथा सहकायमूा गाउँपाशिका शभत्रका सम्पुण ूस्वास््य संस्थाहरुमा बषकूो कजम्तमा एक 
पटक ननयशमत त्याकं गुणस्तर िेखािोखा गनकूा िागी मार्थ उल्िेख गररए बमोजिम गदठत टोिीको बैठकि े
हरेक आ.ब. को सुरुमा नै रे्दहाय बमोजिमका ववषयवस्तुहरुिाई आधार मानन स्वास््य संस्थाहरुको छनौट तथा 
प्राथाशमकीकरण गरी चौमाशसक रुपमा काय ूसम्पन्द्न गरै्द िाने छ भने यसका िागी आवश्यक पने बिेटको 
व्यवस्थापन गाउँपाशिकािे वावषकू बिटे तथा कायकू्रमबाट गने छ ।  

स्वास््य संस्थाहरुको छनौट तथा प्राथाशमकीकिणका आधािहरुः  
• गित प्रनतवेर्दनहरू पठाउने, गित बुझार् भएका वा शम्याङ्क पठाउने स्वास््य संस्थाहरू 
• माशसक, चौमाशसक, अधबूावषकू तथा बावषकू सशमक्षा बैठकहरुमा ननयमीत उपजस्थत नुहुने, ननयशमत 

समयमा प्रनतवेर्दन प्रेषण नगने स्वास््य संस्थाहरू 
• र्दगुमूमा रहेका स्वास््य संस्थाहरू 
• स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणािी वा डड.एच.आर्.एस.–२ सम्बन्द्धी ताशिम नपाएका स्वास््य ससं्था  

ननयशमत त्याङ्क गुणस्ति लेिाजोिा काययको कायायन्यवन प्रकक्रयाः  
गाउँपाशिकािे प्राथशमकतामा राखेको स्वास््य संस्थाहरूमा गुणास्तर िेखािोखा गर्दाू रे्दहाय बमोजिम गनेछ ।  

➢ अनुगमन टोिीको व्यवस्थापन तथा खबर गनु ूपने भएमा अग्रीम िानकारी तथा व्यवस्थापन गने 
➢ आवस्यक टुल्सहरूको व्यवस्था गने (ल्यापटप, अध्यावर्धक टुल्स, काय ूयोिना फाराम) 
➢ काय ूववभािन गने र िेखािोखा गने ।  
➢ िेखािोखाबाट प्रातत ननतिाहरूिारू् कम्पारू्ि गरर प्रनतवेर्दन तयार गने 
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त्याङ्क प्रस्तुनत, कायय योजना तथा फलो-अप 
स्वास््य संस्था स्तरमा यस िेखािोखाबाट प्रातत ननतिाहरुिाई सम्बजन्द्धत संस्थाका सम्पुण ूकमचूारीहरु र 
सम्भव भएसम्म व्यवस्थापन सशमनतको उपजस्थनतमा छिफि गरर समस्या तथा सुधार गनुपूने क्षते्रहरु पदहचान 
गनुकूा साथै समस्या समाधानका िागी तोककएको ढाँचा अनुसार आवश्यक काययूोिन तयार गररनेछ । छनौट 
गररएका सबै स्वास््य संस्थाहरुमा यो कक्रयाकिाप सम्पन्द्न भए प्रश्चात सोबाट प्रातत ननतिाहरुिाई चौमासीक 
रुपमा पाशिका स्तरमा सबै सरोकारवािाहरुको उपजश्थतीमा छिफि तथा प्रस्तुती गरर स्वास््य संस्था स्तरबाट 
समाधान नभएका समस्याहरुको समाधानका िागी आवश्यक योिना बनाई काय ूगररने छ भने ननधाूररत गररएका 
काययूोिना तथा सुधार गनुपूने क्षेत्रहरुमा सुधार भए नभएको तथा अन्द्य समस्या तथा चुनौनतहरुको पदहचानका 
िागी चौमाशसक रुपमा सम्बजन्द्धत संस्थामा ननयशमत त्याङ्क गुणस्तर िेखािोखा टोिीबाट फ्िोअप गररने 
व्यवस्था गररने छ । 
3.1.3 स्वास््य सूचना प्रणाली 
स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (HMIS)  
नेपािको स्वास््य क्षेत्रमा स्थानीय तहको वडा स्तरका मदहिा स्वास््य स्वयंसेववका रे्दखख केन्द्रस्तर सम्मका 
स्वास््य संस्थाहरूिे आफूिे रै्दननक रूपमा प्रवाह गरेका स्वास््य सेवाहरूको अशभिेख तथा प्रनतवेर्दनका िार्ग 
प्रयोग गररने फाराम हरू स्वास््य सुचना व्यवस्थापन प्रणािीको औिार हुन । यस सूचना प्रणािीमा सरकारी 
स्वास््य संस्थाका अनतररक्त नीजि तथा गैह्रसरकारी क्षेत्रवाट संचािनमा रहेका स्वास््य संस्थाहरुिाई समेत 
समेदटएको छ । स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणािीबाट प्रातत सूचनािे स्वास््यकमीहरू, कायकू्रम व्यवस्थापक, 
नीनत ननमाूताहरू र स्थानीय तहिारू् समेत त्यपरक ननणयू शिई कायकू्रम व्यवस्थापन गन ूमाशसक रूपमा 
सूचना उपिब्ध गराउँछ ।  
यस प्रणािी अन्द्तरगत ववशभन्द्न सेवाहरूसँग सम्बजन्द्धत अशभिखे फारामहरूिार् छुट्टाछुट्टै आठ वटा खण्डहरुमा 
र प्रनतवेर्दन फरामहरूिाई १ छुट्टै खण्डमा ववभक्त गरी हाि िम्मा ५० ककशसमका रजिष्टर तथा फारामहरूको 
व्यवस्था छ । साथै स्वास््य संस्थाहरूिे गरेको प्रनतवेर्दनको अनुगमनको सहिताको िागी माशसक अनुगमन 
पुजस्तकाको समेत व्यवस्था गररएको छ । स्वास््य संस्थाहरूिे प्रर्दान गरेका सेवाहरूको वास्तववक त्यांक यस 
सुचना व्यवस्थापन प्रणािीबाट हुने भएकोिे यसिार् अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षणको प्रमुख औिारको 
रूपमा प्रयोग गररनेछ । त्यसैिे यस गाउँपाशिकािे पनन स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणािीिार् प्रभावकारी 
रूपमा संचािन गनकूा िार्ग तपशिि बमोजिमका काय ूगनेछ ।    

✓ स्वास््य संस्थाहरूिार् वषभूरीको िार्ग अवश्यक टुल्सहरूको यककन गरी पाशिकािे कम्तीमा १० दर्दन 
अगावै सजम्बन्द्धत स्वास््य संस्थामा अपुती गने ।  

✓ हाि स्वास््य तथा िनसंख्या मन्द्त्राियिे ननरे्दशित गरेको अशभिेख तथा प्रनतवेर्दन फारामहरूिारू् नै 
प्रयोग गररनेछ । समय सापेक्ष ती टुल्सहरू अध्द्वावर्धक तथा पररमािनू भएमा सोही अनुसार तत्काि 
पररमाजितू टुल्सहरूनै प्रयोग गनेछ ।  

✓ हाि प्रयोगमा रहेको टुल्सहरू बाहेक अन्द्य वविेष स्वास््य सेवाको अशभिेख तथा प्रनतवेर्दन गन ूपने 
भएमा स्थानीय स्तरमा तयार गरी प्रयोग गने ।  

✓ यदर्द कुनै सेवा प्रर्दायक स्वास््य संस्थाको अशभिखे तथा प्रनतवेर्दनको ढाचँा तयार नभएको अवस्थामा 
गाउँपाशिकािे स्वयं तयार गरर प्रयोगमा ल्याउनेछ ।  

✓ यस पाशिका अन्द्तरगतका सम्पूण ू ननिी तथा सरकारी स्वास््य सँस्थाहरूिे यी टुल्सहरूको प्रयोग 
ननरे्दशिकाि ेतोके बमोिीम अशभिेख तथा प्रनतवेर्दन भएको सुननजश्चत गने । 



स्वास््य क्षेत्रको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरीवेक्षण ननरे्दशिका – २०७७ पाना नं. 13 

✓ स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणािीका िार्ग पाशिका र स्वास््य संस्थामा फोकि पसनूको व्यवस्था 
गने ।  

✓ समय समयमा स्थानीय तहबाट पाशिका अशभिेख तथा प्रनतवेर्दनको अनुगमन सुपररवेक्षण गने र 
अवश्यक पषृ्ठपोषण दर्दने । 

✓ अशभिेख गररएका रजिस्टर तथा माशसक प्रनतवरे्दनहरू स्वास््य सँस्था र पाशिकामा सुरक्षक्षत राख्न े
व्यवस्था शमिाउने । 

✓ स्वास््य सूचना प्रणािीको सुदृढीकरणको िार्ग पाशिकािे स्वास््य कमचूारीहरूिारू् ताशिम िगायतका  
आवस्यक स्रोत साधनहरूको व्यवस्था गनेछ । स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणािी सुरीढ गन ूस्वास््य 
सेवा कायाूिय, प्ररे्दि स्वास््य सेवा ननरे्दिानािय, संनघय स्तर, तथा स्वास््यको क्षते्रमा काम गने 
ववकास साझेर्दार संघ सँस्थाहरू सँग आवस्यक समन्द्वय गने । 

स्वास््य संस्थाको भूशमकाः  
✓ ननरे्दशिका अनुसार अशभिखे राख्ने तथा सो अशभिेख चसु्त र्दरुूस्त र भए नभएको एककन गने (कम्तीमा 

हतताको एक पटक) । 
✓ माशसक प्रनतवेर्दन तयार गर्दाू समायोिन फाराम (Tally Sheet) प्रयोग गने,  प्रनतवेर्दन र्दरुुस्त भए 

नभएको एककन गने ।   
✓ माशसक प्रनतवेर्दन तयार हुनासाथ अनुगमन पुजस्तकामा ननयशमत अद्यावर्धक गने । 
✓ चौमाशसक रुपमा कमचूारी तथा व्यवस्थापन सशमनत सर्दस्यहरुसंग सेवाको त्याङ्क ववश्िेषण तथा 

सशमक्षा गने 
✓ गाँउघर जक्िननक र खोप जक्िननकको प्रनतवेर्दन स्वास््य संस्थाको मूि रजिस्टरमा ननयशमत रूपमा 

अननवाय ूअद्धावर्धक गने  
✓ स्वास््य संस्थाहरूिे माशसक प्रनतवेर्दनको र्दरूु् प्रनत तयार गरी एक प्रनत गाउँपाशिकामा अको मदहनाको 

७ गते शभत्रमा पठाउने र एक प्रनत आफ्नो स्वास््य संस्थामा सुररक्षत राख्ने व्यवस्था शमिाउने ।  

DHIS2 (डड.एच.आर्य.एस-२) 
DHIS2 वविेष गरर स्वास््य सेवा त्याङ्कहरू एकककृत रूपमा प्रववष्ठ, प्रमाखणकरण, ववश्िेषण तथा 
प्रस्तुतीकरणको िार्ग ववकास गररएको प्रभावकारी अनिारू्न प्रणािी हो । यसमा ववशभन्द्न तहका सरकारी तथा 
नीजि स्वास््य संस्थाहरुिे प्रर्दान गने सेवा अनुसारका  प्रनतवेर्दन फारामहरू समेदटएको छ । बबशभन्द्न स्वास््य 
संस्थाबाट प्रवाह गररएका सेवाहरुको बबश्िेषण गने तथा सूचनाको आधारमा ननणयूमा पूग्ने प्रकृयामा DHIS-2 
िे सहयोग पुयाूउँछ । यसिे हरेक तहमा नछटो छररतो ककशसमिे सूचना उपिब्ध  गराई स्वास््यकमीहरू, 
कायकू्रम व्यवस्थापक, नीनत ननमाूताहरूिाई त्यपरक ननणयू गरर स्वास््य प्रणािीिारू् सुदृढीकरण गन ूमद्र्दत 
गरू्दछ ।  यसमा हरेक स्वास््य संस्थाहरूिे अको मदहनाको १५ गते शभत्रमा माशसक प्रनतवेर्दन प्रववष्ठ गरर २२ 
गते शभत्रमा मार्थल्िो ननकाय  बाट आवस्यक पषृ्ठपोषण दर्दरू् सक्ने र सोही अनुसार आवस्यक पररमािनू गरर  
मसान्द्त  शभत्रमा सच्यारू् सक्नु पने छ ।  

गाउँपाशलकाको भूशमका  
➢ यस  गाउँपाशिकाका हरेक स्वास््य संस्थामा DHIS2 िागू गने र सो को िार्ग आवस्यक स्रोत र साधन 

(रू्न्द्टरनेट, कम्तयुटर, कमचूारीिारू् ताशिम) को व्यवस्था स्थानीय तहिे गने । 
➢ पाशिका स्तरमा DHIS2 को काय ूगन ूजिम्मेवार व्यजक्त तोक्ने ।   
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➢ सबै स्वास््य संस्थाहरुबाट ननयशमत रुपमा प्रनतवेर्दन भए नभएको सुननजश्चत गरर पषृ्ठपोषण दर्दने । 
➢ स्थानीय तह अन्द्तरगतका स्वास््य सँस्थाहरूबाट अनिाईन रू्न्द्िी गने व्यवस्था नभएमा वा कुनै कारणिे 

रू्न्द्टरनेट तथा अन्द्य सुववधा नहँुर्दाको अवस्थामा उक्त प्रनतवेर्दन गाउँपाशिकािे अनिाईन प्रववष्ट गनेछ। 
➢ त्यपरक ननणयूको िार्ग आवस्यक सूचनाहरू उपिब्ध गराउन े। 
➢ त्याङ्कको प्रयोगमा वदृ्र्ध ल्याउन हरेक स्वास््य ससं्थाको माशसक बैठक तथा सशमक्षामा त्यांकको 

पुनरावोिकन, ववश्िेषण प्रस्तुतीकरणको अभ्यास गराउने । 
➢ स्थानीय तहमा DHIS2 सुरीढ गन ूस्वस््य सेवा कायाूिय, प्ररे्दि स्वास््य सेवा ननरे्दिानािय, संनघय 

स्तर, तथा स्वास््यको क्षेत्रमा काम गने ववकास साझेर्दार संघ सँस्थाहरू सँग आवस्यक समन्द्वय गने । 

आपूनतय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली 
एक ननजश्चत अवर्धमा प्रातत भएका, ननकासा र खच ूगररएका तथा बाकँी रहेका औषधी, औिार, उपकरण, 
साधनहरू िगायतका रसतहरूको सूचना मार्थल्िो तहिाई योिना तिुमूा, अनुगमन तथा मूल्यांकनको िार्ग 
उपिब्ध गराउनु तथा प्रातत सूचनाको ववश्िेषण तल्िो तहसम्म उपिब्ध गराउनु नै आपूनत ूव्यवस्थापन सूचना 
प्रणािी हो । यो प्रणािीको िक्ष्य आपूनत ूव्यवस्थापनिारू् व्यवस्थीत गरी स्वास््य संस्थाहरुमा आवस्यक  पने 
साधन, औषधीहरु, औिार, उपकरणाहरूको उपिब्धता बाहै्रमदहना कायम गराउनु हो । 

स्थानीयतहको भूशमका  
• यस  गाउँपाशिकाका हरेक स्वास््य संस्थामा आपूनत ूव्यवस्थापन सूचना प्रणािी सञ्चािन गनकूो िार्ग 

आवस्यक स्रोत र साधन (फाराम, रजिष्टरहरू, कमचूारीिारू् ताशिम) को व्यवस्था गने । 
• पाशिका स्तरमा आपूनत ूव्यवस्थापन सूचना प्रणािीको काय ूगन ूजिम्मेवार व्यजक्त तोक्ने ।   
• स्वास््य सँस्थाहरूबाट ननयशमत अशभिखे तथा त्रैमाशसक प्रनतवेर्दन गरेको िननजस्चत गरर पषृ्ठपोषण 

गने ।  
• सेवा प्रर्दान गने संस्थामा आपूनत ू व्यवस्थापन सूचना प्रणािीको ननयशमत अनुगमन गने, आपूनत ू

व्यवस्थापनको प्रवाहमा ववद्यमान रहेका समस्याहरू पदहचान तथा ननराकरण गने । 
• आपूनत ूव्यवस्थापन सूचना प्रणािी सुरीढ गन ूस्वस््य सेवा कायाूिय, प्ररे्दि स्वास््य सेवा ननरे्दिानािय, 

संनघय स्तर, तथा स्वास््यको क्षते्रमा काम गने ववकास साझरे्दार संघ सँस्थाहरू सँग आवस्यक समन्द्वय 
गने ।  

ववद्युतीय आपूनत य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (eLMIS) 
आपूनत ू व्यवस्थापनका महत्वपूण ू ६ वटा शसद्धान्द्तहरू ठीक सामान, ठीक पररमाणमा, ठीक स्थानमा, ठीक 
समयमा, ठीक मूल्यमा र ठीक अवस्थामा हुनुपरू्दछ भन्द्ने त्यिाई आत्मसाथगरै्द स्वास््य सेवा ववभाग, 
व्यवस्थापन महािाखािे ववगतमा भएका आपूनत ूव्यवस्थापन सूचना प्रणािीका  कमी कमिोरीहरूिाई पररमाजितू 
गरै्द कम भन्द्र्दा कम समयमा कुनै पनन औषर्ध, खोप तथा सामग्रीहरूको महत्वपूण ूत्यांकहरू Real Time 
Data को रुपमा प्रातत हुने गरी तयार गररएको वेबमा आधाररत एजतिकेसन (सफ्टवेयर)नै ववद्युतीय आपूनत ू
व्यवस्थापन सूचना प्रणािी (eLMIS) हो । 
यसै सूचना प्रणािी प्रयोग गरी स्वास््य सामग्रीको प्रक्षेपण, बिेट व्यवस्थापन, खररर्द योिना ननमाणू 
उपिब्धताको सुननजश्चता (मौज्र्दात, स्वीकृत मौज्र्दात पररमाण, आकजस्मक मागबबन्द्र्द,ु माग पररमाण ननधाूरण, 
ववतरण व्यवस्था (माग, हस्तान्द्तरण, र्दाखखिा प्रनतवरे्दन), अनुगमन को साथै त्याङ्कको गुणस्तरीयता को 
सुननजश्चता िस्ता संपूण ूआपूनत ूिङृ्खिाको कायसूञ्चािन, अनुगमन तथा रेखरे्दख गने ।  
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स्थानीय तहको भूशमकाः  
• ववद्युतीय आपूनत ूव्यवस्थापन सूचना प्रणािीिार् पाशिका र स्वास््य संस्था सम्म िागु गने र सो का 

िार्ग आवश्यक पूवाूधार (कम्तयुटर, र्न्द्टरनेट, मोबार्ि) र ताशिम प्रातत व्यक्तीको व्यवस्था 
गाउँपाशिकािे गने । गाउँपाशिका तथा स्वास््य संस्थाहरूबाट ननयशमत रूपमा त्याङ्क eLMIS मा 
प्रववष्ठ भए-नभएको एककन गने ।  

• ववद्युतीय आपूनत ूव्यवस्थापन सूचना प्रणािीको संचािन भै सके पनछ यस बाट प्रातत हुने सुचनाको 
आधारमा स्वास््य सामग्री (औषर्ध, खोप तथा अन्द्य सामाग्रीहरु) को खपत एवं मौज्र्दात जस्थनतको 
अनुगमन गने । 

• ववद्युतीय आपूनत ूव्यवस्थापन सूचना प्रणािी सुरीढ गन ूस्वस््य सेवा कायाूिय, प्ररे्दि स्वास््य सेवा 
ननरे्दिानािय, संनघय स्तर, तथा स्वास््यको क्षते्रमा काम गने ववकास साझरे्दार संघ सँस्थाहरू सँग 
आवस्यक समन्द्वय गने । 

स्वास््य संस्थाको भूशमकाः  
• स्वास््य संस्थामा प्रातत भएका तथा माग गनु ूपने सामर्ग्रहरूको Software मा प्रववष्ठ गने ।  
• अनिारू्न त्यांक पररववष्ठ गने । 

त्याङ्कको प्रयोगः  
यस खापूनूाथ गाउँपाशिका तथा अन्द्तगतूका स्वास््य संस्थाहरूबाट प्रवाह भएको स्वास््य सेवाहरूको HMIS, 
DHIS2, eLMIS िगायतका स्वास््य सूचना प्रणािीबाट आउने त्याङ्कहरू स्थानीय तहको ऐन बनाउँर्दा, नीनत 
तथा रणनीनत तयार गर्दाू, आवर्धक योिनाहरू साथै वावषकू योिना तिुमूा गर्दाू प्रयोग हुनेछ ।  यस गाउँपाशिकाि े
त्यस्ता र्दस्तावेिहरू तयार गर्दाू स्वास््य सूचना प्रणािीका सूचनाहरूिार् प्रमुख महत्व दर्दएर सोही अनुसारको 
नीनत ननमाूण तथा योिना तिुमूा गनेछ ।   

EWARS र्यवासय तथा िोज पड्ताल सम्बजन्ध अन्य सूचना प्रणालीहरूः  
स्थानीय तह तथा स्वास््य संस्थाबाट ननयशमतरूपमा गनुपूने (सून्द्य) प्रनतवेर्दन साथै खोि पड्ताि सम्बन्द्धी 
सुचनाहरूिारू् व्यवस्थीत रूपमा ननयशमत गररनेछ । केन्द्र तथा प्ररे्दिबाट ननरे्दशिन भएको सूचना प्रणािीहरूिारू् 
िागू गनेछ । केन्द्र तथा प्ररे्दििे पररपत्र गरेको, ववषेि पररजस्थती िस्तैिः महामारी, रै्दवी तथा प्राकृनतक प्रकोप 
तथा ववपद्को समयमा गनु ूपने सूचना प्रभावकारी रूपमा गने व्यवस्था शमिारू्नेछ ।  

स्वास््य सुचनाहरुको भण्डािण, प्रस्तुनतकिण तथा प्रयोग  
यस समकोट गाउँपाशिका अन्द्तगतूका स्वास््य संस्थाहरूबाट आउने ननयशमत स्वास््य सुचनाहरूको सहिरूपमा 
उपिब्धता तथा प्रभावकारी प्रस्तुतीकरण, प्रयोग र भण्डारणको व्यवस्था शमिाउनु पनेछ । 
स्वास््य सुचनाहरुको भण्डािण 

यस समकोट गाउँपाशिका अन्द्तगतूका स्वास््य संस्थाहरूमा रे्दहाय बमोजिम सुचनाहरूको भण्डारणको व्यवस्था 
शमिारू्नेछ । 
स्वास््य संस्था तह 
स्वास््य संस्थामा रहेका सम्पूण ूस्वास््य सूचनाहरु अद्यावर्धक गन ूचादहने अशभिेख फारामहरु र माशसक तथा 
त्रैमाशसक प्रनतवेर्दन बनाई सके पनछ स्वास््य संस्थाबाट सम्बजन्द्धत मार्थल्िो ननकायमा पठाएपनछ एक प्रनत 
सम्बजन्द्धत स्वास््य ससं्थामा कजम्तमा ५ वषसूम्म सुरक्षक्षत राख्न ु पने छ । DHIS2, eLMIS तथा अन्द्य 
अनिारू्न प्रणािीबाट प्रनतवेर्दन गररसकेको त्यांकिाई कम्तयूटरमा आवर्धक रूपमा व्याकअप सुरक्षक्षत राख्न ु
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परू्दछ । ववद्युनतय सूचनाहरु माग अनुरूप उपिब्ध गराउँर्दा वा बावषकू प्रनतवेर्दन बनाउँर्दा, पररवतनू तथा स्थर्गत 
गर्दाू म.िे.प. फारम नं.९०१ (सफ्टवेयरको प्रयोगकताू वववरण, पररवतनू र स्थर्गत माग फारम) को अननवाय ू
प्रयोग गनुपूरू्दछ । उक्त फारामहरू र प्रनतवेर्दन भण्डारणको जिम्मेवारी शिएको व्यजक्तिे   स्वास््य सुचनाहरुको 
सुरक्षाको जिम्मा शिनेछ । स्वास््य सूचना सम्वजन्द्ध जिम्मेवार प्रातत कमचूारी स्थानान्द्तरण, पर्दस्थापन भई 
रमाना भएमा वा अवकास प्रातत गरेमा सम्पूण ूस्वास््य सूचनाहरु सम्बजन्द्धत ससं्थामा कायरूत कमचूारीिाई 
ननयमानुसार बरबुझारथ गनुपने छ । उक्त कमचूारीको  मतृ्यु भएको खण्डमा सो कमचूारीसंग रहेका सम्पूण ू
िानकारी स्वास््य संस्थामा रहेको सुननजश्चत गने काम मार्थल्िो तहको कमचूारीको हुनेछ । सेवाग्राहीका 
सम्वेर्दनिीि िानकारी रहेका अशभिखेहरु िो कोहीिाई हेनू, प्रनतशिवप गन ूतथा साववक स्थानबाट ििैान 
पार्नेछैन । यस्ता व्यजक्तगत िानकारी हेन ूसम्बजन्द्धत स्वास््य संस्थाका सेवाप्रर्दायक कमचूारीिाई पनन आफ्नो 
तिववििे िो कसैिाई सेवाग्राहीको अनुमनतबबना दर्दन पार्नेछैन तथा संग्रदहत र समायोजित िानकारी समेत 
स्वास््यकमीिे गाउँपाशिका का सम्बजन्द्धत फाँट प्रमुखको अनुमनतमा आर्धकारीक पत्रका आधारमा मात्र प्रनतशिवप 
उतार गरीदर्दन सककने छ ।  

स्थानीय तह 
स्थानीय तहिे स्वास््य संस्थाहरुबाट संकशित प्रनतबेर्दन संग्रदहत गने र आवस्यकता अनुसार प्ररे्दि तथा संघमा 
प्रनतवेर्दन प्रेषण गररसकेपछी सोको कायाूिय प्रनत र डडजिटि प्रनत कजम्तमा ५ वष ूसम्म सुरक्षक्षत तररकािे राख्न ु
पने छ । स्थानीय तहिे स्वास््य संस्थािार् अशभिखे फारामहरु र प्रनतवेर्दनहरू सुरक्षक्षत तररकािे भण्डारण 
गनकूो िार्ग चादहने र्दराि, तािा, चाबब आदर्द पाशिकािे स्वास््य संस्थािार् आवस्यकता अनुसार प्रर्दान गनेछ 
र सुरक्षक्षत र गोपननयता राखे-नराखकेो चौमाशसक रूपमा अनुगमन गनेछ । 

त्यांक प्रस्तुनत तथा प्रदयशनी  

सूचना चक्र अनुसार त्यांकको प्रसोधन तथा ववश्िेषण पश्च्यात त्याङ्कको प्रस्तुतीकरण गररन्द्छ । त्याङ्क 
प्रस्तुतीकरण भन्द्नािे सवसूाधारण, स्वास््यकमीहरु, कायकू्रम व्यवस्थापकहरु तथा सरोकारवािाहरु वा िसको 
िार्ग त्याङ्क प्रस्तुत गन ूखोजिएको हो, उसिे बुझ्ने गरी त्याङ्क र सूचनाहरुको सही प्रस्तुनत वा प्रर्दिनूी 
गनु ूहो । ववषयवस्तु र िक्षक्षत सहभागीहरु अनुसार त्याङ्कको प्रस्तुतीकरण गने तररका र माध्यम फरक–फरक 
हुन सक्छन ् । ताशिका, ग्राफ, चाटू, नक्सा र र्चत्रहरुको सही प्रयोगबाट कुनै पनन त्याङ्क र सूचनािाई 
सङ्क्षेपमा प्रभावकारीरुपिे सम्प्रेषण गन ूसककन्द्छ ।  

स्थानीय तह  
स्वास््य सूचना प्रणािीको त्याकंहरू स्थानीय तहमा रे्दहाय अनुसार प्रस्तुती, प्रर्दिनूी तथा छिफि गररनेछ ।   

• स्थानीय तहको माशसक तथा ववषयगत बैठक 
• माशसक, चौमाशसक, र बावषकू सशमक्षा 
• साविूननक सुनुवार् तथा सामाजिक पररक्षण  
• माशसक, चौमाशसक, र बावषकू प्रगनत वववरणिारू् ग्राफ, चाटू, ताशिका आदर्द माफूत प्रर्दिनूी  
• अद्याबर्धक सामाजिक नक्सांकन 
• पाशिका स्तररय स्वास््य पार्श्रवरू्चत्र ननमाूण तथा बावषकू अद्याबर्धक 

स्वास््य संस्था स्तिमा  
स्वास््य सूचना प्रणािीको त्याकंहरू स्वास््य संस्था तहमा रे्दहाय अनुसार प्रस्तुती, प्रर्दिनूी तथा छिफि 
गररनेछ ।   
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• स्वास््य संस्थाको तथा स्वास््य संस्था व्यवस्थापन सशमनतको माशसक बठैक  
• साविूनीक सुनुवार् तथा सामाजिक पररक्षण  
• माशसक, चौमाशसक, र बावषकू प्रगनत प्रगनत ग्राफ, चाटू, ताशिका आदर्द माफूत प्रर्दिनूी  
• अद्याबर्धक सामाजिक नक्सांकन 
• स्वास््य संस्था स्तररय पार्श्रवर्चत्र ननमाूण तथा बावषकू अद्याबर्धक 

3.1.4 अप्रत्यासीत घटनाहरूको अवस्था पूवय तयािी तथा प्रनतकाययको अनुगमनः 
प्राकृनतक तथा मानव श्रिृीत घटनाहरू िस्त ैमहामारी, प्रकोप, र्दघुटूना, िस्ता ववपद्को समयमा स्थानीय तहमा 
तयार भएको प्रकोप पूव ूतयारी तथा प्रतीकाय ूयोिनामा भएको अनुगमन फारम प्रयोग गनेछ यर्दी त्यस्तो 
व्यवस्था नभएको खण्डमा गाउँपाशिकामा रहेको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरीवेक्षण सशमनतिे नधाूरणा गरेको 
समय सापेक्ष चकेशिष्टको तयारी गरी प्रयोग गन ूसक्नेछ । 

  

नोटिः यसरी गाउँपाशिका र स्वास््य संस्था तहमा स्वास््यसँग सम्बजन्द्धत प्रस्तुतीकरणका िार्ग आवस्यक 
ववषय/सुचकहरू वषकूो सुरूमा गाउँपाशिकािे ननधाूरण गनेछ र सोही अनुसार तयारी तथा प्रस्तुती गररनेछ । 
यदर्द आवस्यकता महसुस गरेको खण्डमा ववषय/सुचकहरू पाशिकािे िुनसुकै समयमा थपघट गन ूसक्नेछ । 
त्यसको िार्ग आवस्यक स्रोत तथा साधनहरूको व्यवस्था गाउँपाशिकािे गनेछ । 
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परिच्छेद चािः मूल्याङ्कन 

4 मुल्याङ्कनको परिचय 

यस खापूनूाथ गाँउपाशिका शभत्र सचंािन भएका स्वास््यका कायकू्रम तथा सेवाहरु हािको समयमा के कनत 
सान्द्र्दशभकू, िाभर्दानय, प्रभावकारीता र दर्दगोपना छ साथै के कस्ता उपिजब्ध एवमं प्रभावहरु हाशँसि भएका छन ्
भन्द्ने कुराको आन्द्तररक र बाहय मुल्याकंन कताूबाट उद्रे्दश्यपूण ूर व्यवजस्थत तररकािे िेखािोखा गने कायिूाई 
मुल्याँकन भननन्द्छ । स्वास््य कायकू्रम कायाून्द्वयनका क्रममा भएका सबि तथा र्दबुिू पक्षहरूबाट पाठ शसकी 
भावी कायकू्रम, योिना तिुमूा तथा कायाून्द्वयनमा आवश्यक सुधार गने तथा सम्बजन्द्धत ननकायिाई त्यस्ता 
कायकू्रमको कायाून्द्वयन र ननतिाप्रनत िवाफरे्दही बनाउनु मूल्याङ्कनको उद्रे्दश्य हो । यस गाउँ/ नगरपाशिकाि े
कुनै ननजश्चत समय शसमा शभत्र प्रर्दान गरेको स्वास््य सेवाको अवस्था, उपिजब्ध तथा प्रगनत कस्तो रहयो भनी 
अनुसन्द्धान तथा बबश्िेषण गनेछ । मूल्याङ्कन गर्दाू बबिेषगरर सेवाप्रवाह गनुभून्द्र्दा पदहिे, सेवा प्रवाह गरै्दगर्दाू, 
मध्ये समयमा र सेवा प्रवाह गररसकेपनछको अवस्था बबचको तुिना गने काम गररन्द्छ ।  

4.1 मुल्याङ्कनका ववधधहरु  

• सवेक्षण तथा अनुसन्धान  
पररमाणात्मक ववर्ध (प्रश्नाविी र सवेक्षण ववर्ध र ववद्यमान आधारभूत आँकडाहरू) 
गुणात्मक ववर्ध (प्रत्यक्ष अविोकन ववर्ध, िक्षक्षत समूह ववर्ध, अन्द्तरवाताू ववर्ध, सबि, र्दबुिू, अवसर र 
चुनौती ववश्िेषण गने ववर्ध, र र्दस्तावेि अध्ययन) 

• सशमक्षा (वावषकू सशमक्षा र अधवूावषकू सशमक्षा)  
• कायय सम्पादन मूल्याकंन (स्वास््य संस्था र स्वास््य कशमहूरू) 
 

4.1.1 सवेक्षण तथा अनुसन्धान 

यस खापूनूाथ गाउँपाशिकामा रहेका सञ्चािन भरू्र स्वास््य सँग सम्बजन्द्धत सुचना तथा सूचकहरूिारू् यथाथपूरक 
वनाउन आवस्यक सवेक्षण तथा अनुसन्द्धान गने व्यवस्था शमिारू्नेछ ।  
राजष्िय, प्रारे्दशिक, तथा अन्द्य र्दात ृसंघ सँस्थाहरूबाट हुने ववशभन्द्न सवेक्षणहरूमा यस गाउँपाशिकाबाट सवेक्षणका 
क्रममा गनु ूपने त्याङ्क संकिनका कायहूरूमा सहयोग गनेछ । िुन संघ सँस्था तथा ननकायबाट सभेक्षण गन ू
िार्गएको हो त्यसबाट गाउँपाशिका सँग आवश्यक समन्द्वय गनु ूपनेछ । त्यस्तो कायिूारू् थप प्रभावकारी बनाउन 
आवश्यक सहयोग गाउँपाशिकािे गनेछ ।यस गाउँपाशिकािे आफ्नो क्षते्र शभत्रको स्वास््य अवस्था बुझ्न, 
कायाून्द्वयन गररएका कायकू्रमको मुल्याङ्कन गन,ू तथा त्याङ्क अनुरुप प्रमाण उपिब्ध गरार् योिना तिुमूा 
गन ूबबशभन्द्न सवेक्षण र अनुसन्द्धान गनेछ । स्थानीय तहमा सरकारी, गैर सरकारी तथा नीिी क्षेत्रबाट सम्बजन्द्धत 
गाउँपाशिकामा छुट्टै सवेक्षण गनु ूपरेमा  गाउँपाशिकामा रहेको अनुगमन मूल्याकंन तथा सुपरीवेक्षण सशमनतको 
अनुमनत प्रातत भर्सकेपनछ मात्र सवेक्षण सुरु गन ूसक्नेछन ् । यस्ता सवेक्षणमा पाशिकाको भूशमका रे्दहाय 
बमोजिम हुनेछिः 

ववषयको छनौट 
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बबषय छनौटका िार्ग सवेक्षणको उद्रे्दश्य र ववषयको ववस्तार स्वास््य सवेक्षक अनुगमन टोिी बबच प्रस्तुनतकरण 
भए पश्चात ्यस टोिीको ननणयू अनुरुप बबषय छनौटका िार्ग अनुमनत प्रर्दान गररनेछ ।  

कायययोजना 
स्वास््य सवेक्षणको ववषय वस्तु छनौट भरू् सकेपछी परामिरू्दाता ननयुक्त गरर सवेक्षणको काययूोिना वनारू् 
गररनेछ ।   

र्धथकल स्वीकृती 
बबषय छनौट गरर काययूोिना ननमाूण पश्चात ्नेपाि स्वास््य अनुसन्द्धान पररषधमा र्र्थकि अनुमनतका िार्ग 
आवेर्दन पेि गनु ूपनेछ । यो अनुमनत प्रातत भर्सकेपनछ मात्र त्याङ्क संकिन गनुपूनेछ ।  गाउँपाशिका 
स्तरको सवेक्षणका िार्ग पनन यो बँुर्दा िागु हुनेछ ।  

मानव स्रोत व्यवस्थापन 
सवेक्षणको िार्ग आवस्यक र्दक्ष िनिक्ती व्यवस्थापन गने, सवेक्षक तथा गणकहरूको िार्ग आवस्यक ताशिम 
दर्दने काय ूगररनेछ ।  

सवेक्षण तथा अनुसान्धान व्यवस्थापन 
गाउँपाशिकाको सवेक्षण व्यवस्थापनमा सवेक्षणको प्रकृनत हेरेर कुन कुन सवेक्षणमा र सवेक्षणको कुन ववधामा 
परामिरू्दाता आवस्यक पनेहो त्यसको पहचान गरर व्यवस्था शमिारू्ने छ ।  

अनुगमन टोली 
गाउँपाशिकामा उपाध्यक्षको संयोिकत्वमा रहेको अनुगमन मूल्याकंन तथा सुपरीवेक्षण सशमनतिे योिना अनुसार 
ननयशमत अनुगमन गनेछ र आवस्यक ननयमन गन ूसक्नेछ । 

ननतजाको प्रस्तुनतकिणः  
सवेक्षणको सम्पूण ूववर्ध सकेपनछ, सवेक्षणको ननतिा स्वास््य अनुगमन सशमनतको उपजश्थनतमा परामिरू्दातािे  
प्रस्तुनतकरण गनेछ । सवेक्षणको प्रनतवेर्दन प्रनतशिवप पाशिकािाई बुझाउनुपनेछ । सवेक्षणबाट प्रातत ननतिा तथा 
शसफाररसहरूिाई गाउँपाशिकाको स्वास््य जस्थनत सुधार गन ूतथा वावषकू तथा आवर्धक योिना ननमाणूको िार्ग 
प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ ।   
4.1.2 सशमक्षा  

गाउँपाशिका अन्द्तगतूका स्वास््य कायकू्रमहरूको कायाून्द्वयनको अवस्था के कस्तो छ भनेर ववशभन्द्न समयमा 
छिफि गने प्रकक्रयािारू् सशमक्षा भननन्द्छ । यस गाउँपाशिकामा अध ूबावषकू र वावषकू गरर र्दरूु्पटक सशमक्षा 
गररनेछ ।   

सशमक्षाको उद्देश्य  
• गाउँपाशिका शभत्र रहेका स्वास््य संस्थाहरूको प्रगनतको तुिनात्मक ववश्िेषण गने । 
• कायकू्रम सञ्चािनमा रे्दखखएका कमी कमिोरी पदहचान गने र सुधार गनु ूपने क्षेत्रहरू पत्ता िगारू् िक्ष 

प्रातती सम्म पुग्ने माग ूपदहचान गने ।  
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• सञ्चािीत कायकू्रमि ेसम्बजन्द्धत क्षते्रको वाशसन्द्र्दा र वविेष गरर मदहिा, बािबाशिका, िेष्ठनागरीक तथा 
वजञ्चनतमा परेका समूर्दायहरूमा उपिब्ध स्वास््य सेवाको उपभोगको अवस्था उनीहरूिे सेवा उपभोग 
गन ूभोग्नु परेका बाधा अवरोधहरू पत्ता िगारू् सम्बोधनको िार्ग रणनीनत तयार गने ।  

• स्थानीय स्तरमा स्वास््यका नीनत तथा रणनीनत ववकास गन ूर योिना तिुमूाका िार्ग प्राथशमकता 
क्षेत्र पदहचान गने ।  

• स्वास््य क्षेत्रमा काम गने सरकारी गैरसरकारी तथा नीिी क्षेत्रहरूको ववचमा समन्द्वय सहकाय ूगरर 
कायकू्रम कायाून्द्वयनका क्रममा हुन सक्ने र्दोहोरोपना कम गने । 

वाषयक तथा अधयवावषयक सशमक्षा 
गाउँपाशिका अन्द्तगतूका स्वास््य संस्थाहरूको वावषकू तथा अध ूबावषकू सशमक्षा गने व्यवस्था शमिारू्नेछ । 
सशमक्षा कायकू्रममा स्थानीय तहका पर्दार्धकारीहरू, स्थानीय तह मातहतका स्वास््य संस्थाहरू, स्वास््यको 
क्षेत्रमा कायरूत सरकारी, गैर सरकारी तथा नीिी क्षेत्रहरूको सहभार्गता हुनेछ । सशमक्षामा स्थानीय तह अन्द्तगतूका 
सरकारी तथा गैरसरकारी स्वास््य संस्थाहरूको सकक्रय सहभार्गतामा रे्दहाय बमोजिमका ववषयवस्तुहरूमा छिफि 
तथा प्रस्तुती गरी ननश्कषमूा पुग्नेछ ।   

• अधवूावषकू सशमक्षामा गत ६ मदहनामा गाउँपाशिका अन्द्तरगतका स्वास््य संस्थाहरूबाट प्रवाह भएका 
स्वास््य सेवाहरूको कायनू्द्वयनको अवस्था वारेमा छिफि गरीनेछ भने वावषकूा सशमक्षामा वष ूभररको 
प्रगनतको बारेमा छिफि हुनेछ ।  

• स्वास््य संस्थाहरुको प्रगनत प्रनतबेर्दनको गुणस्तरीयता र रे्दखखएका त्रटुीहरूको सुधार । 
• संचाशित कायकू्रमहरुको प्रगनत वावषकूा िक्ष्य  अनुसार भए-नभएको समीक्षा गरी िक्ष्य प्रातत गनकूो 

िार्ग काययूोिना बनाउने तथा आगामी वषकूो वावषकू योिना बनाउन े। 
• स्वास््य संस्थाको िार्ग आवस्यक औषधी, उपकरण, स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणािीका टुल्सहरूको 

उपिब्धता । 
• िक्ष्य अनुसार वववत्तय प्रगतीको अवस्था ।  
• िक्षीत समूर्दायको सेवा पहँुच र सेवा उपभोगको अवस्था ।  
• महामारी तथा प्रकृनतक प्रकोपको अवस्था, पूव ूतयारी तथा प्रनतकायकूो िार्ग आवस्यक छिफि । 
• स्थानीय तहमा ननमाूण भएका नीनत ननरे्दशिका वा स्वास््य सँग सम्बन्द्धीत कुनै र्दस्तावेिहरू ननमाूणको 

क्रममा छन ्भने  त्यसको बारेमा िानकारी  तथा छिफिका साथ ैसोको कायाून्द्वयनको बारेमा छिफि 
।  

• स्वास््य क्षते्रका अन्द्य समसामनयक बबषयमा छिफि ।  
 

4.1.3 कायय सम्पादन तथा मूल्याङ्कन  

स्वास््य संस्थाहरुको कायय सम्पादन मूल्याङ्कन 
गाउँपाशिकामा रहेका स्वास््य संस्थाहरुिे ननजश्चत समय शभत्र तोकीएको िक्ष्य अनुसार के कनत काम पुरा गरे 
नगरेको यककन गरर स्वास््य संस्थाहरुको काय ूसम्पार्दन मूल्याङ्कन गररनेछ । िसिे स्वास््य संस्थाहरुबाट 
प्रर्दान गने सेवाहरुमा थप  गुणस्तररयता र प्रभावकारीता बनाउन मद्र्दत गनेछ। रे्दहाय बमोजिमका उद्रे्दश्यहरू 
प्रातत गन ूस्वास््य संस्थाहरूको काय ूसम्पार्दन मूल्याङ्कन गररनेछ  
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• स्वास््य सस्थाहरुिे दर्दएको  िक्ष्य के कनत पुरा गरे भनी पत्ता िगाउने  
• स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रर्दान गने सेवाको गुणस्तरमा बदृ्र्ध गने ।  
• काय ूसम्पार्दनको मूल्याङ्कन गरी सवोत्कृष्ट काम गने स्वास््य संस्थािाई पुरस्कृत र प्रोत्साहन गने 

।  
• तोककएको िक्ष्य तथा उद्रे्दश्य हाशसि गन ूनसक्ने संस्थाहरुको कारक तत्वहरुको ववश्िेषण गरी 

सुधारका िार्ग वविेष कायकू्रमहरुको काय ूयोिना बनाई कायाून्द्वयन गने । 

कायय सम्पादनको मापन ववधध 

o काय ूसम्पर्दानको प्रगनत मूल्याङकन गर्दाू प्रत्येक स्वास््य संस्थामा कजम्तमा र्दरूु् पटक सहयोगात्मक 
सुपररवेक्षण (व्यवस्थापककय र प्राववर्धक सुपररवेक्षण) गररनेछ ।   

o काय ूसम्पार्दनको प्रगनत हेर्दाू ननधाूरण गररएका अर्धकतम ्िक्ष्यको सीमाहरुिाई आधार मानेर संयुक्त 
रुपमा मुल्याङ्कन गररनेछ ।  

o स्थानीय तहमा रहेको अनुगमन मूल्याङ्कन सुपररवेक्षण सशमनतिे स्थानीय पररवेिमा सूचकहरू 
ननधाूरणा गरर तयार गरेको मूल्याङ्कन चेकशिष्ट प्रयोग गररनेछ ।  

o स्वास््य संस्थाको माशसक प्रनतवेर्दनका आधारमा सो संस्थाका िार्ग ननजश्चत गररएका अर्धकतम ्
शसमाको िक्ष्य सशमक्षा गरी पूरा हुन सक्ने नसक्ने ननजश्चत गररनेछ ।   

o अनुगमन वा सुपररवेक्षणका बेिा स्वास््य संस्थाको कायकू्षेत्र शभत्रका समुर्दाय वा सम्बजन्द्धत स्वास््य 
संस्था सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सशमनतसँग स्वास््य संस्थाको बारेमा अर्धकतम ्धारणा बुझ्ने र सो 
अनुसार स्वास््य संस्थाको मूल्याङकन गररनेछ ।   

काय ूसम्पार्दन योिना तयार गने बेिामा स्थानीय तहको  वस्तुजस्थनत र स्वास््य संस्थाहरूमा उपिब्ध साधन 
पहँुचको अवस्था, मानव स्रोतको उपिव्धता र गत वष ूगरेको प्रगनतका आधारमा स्थानीय तह शभत्रका स्वास््य 
संस्थािाई ववशभन्द्न समूहमा ववभािन गररनेछ । स्वास््य संस्थाहरूको मुल्याङ्कन गर्दाू  रे्दहायको मापर्दण्ड 
अनुसार वगीकरण गरी उत्कृष्ट स्वास््य संस्था तय गरीने छ ।   

(क) ९० % भन्द्र्दा बढी  = सवोतकृष्ट  (ख) ७५-८९ %  = उत्कृष्ट 
(ग) ६०–७४ %   = सन्द्तोषिनक  (घ) ६० % भन्द्र्दा कम  = न्द्युन  

स्वा्यकमीको काययसम्पादन मुल्याङ्कन 
कुनै पनन कमचूारीिाई तोककएको जिम्मेवारी के कनत र कस्तो रुपमा पूरा भयो भनेर मापन गने ववर्ध काय ू
सम्पार्दन मूल्याङ्कन हो । स्वास््य संस्थामा कायरूत स्वास््यकमीहरुि ेआफ्नो पर्दीय र्दानयत्व (काम कतवू्य र 
अर्धकार) अनुसार दर्दर्एको जिम्मेवारीिाई िक्ष्य अनुसार योिना बनारू् पुरा गरे नगरेको हेन ूननजश्चत मापर्दण्ड 
बनाएर एककन गनु ूपनेछ ।  िस ्अनुसार हरेक स्वास््यकमीिे ननजश्चत समय शभत्र गनुपूने कामको िक्ष्य 
ननधाूरण गने, िक्ष्य अनुसार योिना तयार गने र कायाून्द्वयन गने िस्ता कायहूरू परू्दछन ्।  

उद्देश्य 
➢ कमचूारीिाई दर्दर्एको िक्ष्य अनुसार के कनत काय ूसम्पन्द्न गरे अनुगमन गरी समयमा पषृ्ठपोषण र्दीने 

र शसक्ने शसकाउने कायिूाई व्यवजस्थत गने  
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➢ काय ूसम्पार्दनको मुल्याङ्कन गरी अनत उत्तम काय ूगने कमचूारीिाई पुरस्कृत र प्रोत्साहन गनुकूा साथ ै
ननजश्चत समयमा काम सम्पन्द्न नगने, कामप्रनत िापरवाही गने िस्ता पर्दीय र्दानयत्व पुरा नगने 
कमचूारीहरुिाई र्दजण्डत गने   

➢ कमचूारीको ननरन्द्तर शसकाई र वनृत ववकासमा सहयोग पुराई उननहरुको कायरू्दक्षता अशभबदृ्बी गने 
➢ कमचूारीको काम गने मनवोि बढाउने 
➢ कमचूारीमा स्वास््य संस्थाको व्यवस्थापन सम्बजन्द्ध उत्तरर्दानयत्व बहन गने पक्षिाई सुदृढ गने  

कायय सम्पादन मूल्याङ्कन प्रकक्रया (ववधध ि योजना) 
स्थानीय तह स्वास््य संस्था स्ति (स्वास््यकमी ) 

स्थानीय तहि ेिक्ष्य तय गन ेछ। 
स्थानीय तहि ेदर्दएको िक्ष्य अनसुारस्वास््य संस्थाि ेमाशसक वावषकू 
योिना बनाई सोही अनुसार स्वास््यकमीि ेआफ्नो काय ूयोिना तय 
गने छन ्र गाउँपाशिकाको स्वास््य साखामा पिे गनेछन।् 

काय ूसम्पार्दन मुल्याङ्कन गन ूप्रमुख ननतिा तथा 
प्रनतफि के्षत्रहरु र मापन गने ववर्ध र मापर्दण्ड ननधाूरण 
गने छ। 

योिना अनुसार समयमा काय ूसम्पार्दन गन े

काय ूसम्पार्दन मुल्याङ्कन कदहिे कसि े र कसरी गने 
योिना तयार गने छ। 

स्थानीय तहबाट तोककएको समय  वावषकू र अधवूावषकू रुपमा काय ू
कम्पार्दन मुल्याङ्कन भरी पेि गने 

पुरस्कृत तथा कय ूसम्पार्दनमा सधुार गने योिना बनाउन े 
वावषकू रुपमा तोकीएको िक्ष्य अनुसारका उपिजब्धहरु प्रातत हुन सके 
नसकेको बारेमा उल्िेख गरी पेि गने 

काय ूसम्पार्दन सम्बन्द्धमा पषृ्ठपोषण दर्दने ।  
प्रातत आरे्दि तथा ननरे्दिनहरु समयमै सम्पन्द्न गनकूा िार्ग अग्रसर 
रहने 

काय ूसम्पार्दन मुल्याङ्कन हरेक आर्थकू वषकूो अन्द्तयमा मुल्याङ्कन सशमनतद्बारा गरीने छ। स्वास््यकमोको 
सुपररवेक्षण ननयशमत गरीने छ। स्वास््य कमचूारीहरुको काय ूसम्पार्दन मुल्याङ्ककन गनकूो िार्ग रे्दहयाका 
ववर्धहरु र मापर्दण्ड प्रयोग गरी गररने छ। 

प्रश्नोतिः काय ूसम्पार्दन मुल्याङ्कन फारममा तय गरीएका प्रश्नहरु कमचूारीिाई सोर्धने छ। िसमा कमचूारी 
स्वयम ्तथा अन्द्य कमचूारी र स्वास्थय संस्था संचािन तथा व्यवस्थापन सशमतोहरुिाई पनन प्रश्न गरी राय 
बखझने छ। 

छलफलः स्वास््य ससं्थाको कमचूारी र स्वास्थय संस्था संचािन तथा व्यवस्थापन सशमतोहरु संग छिफि 
गरीने छ। 

अवलोकनः कमचूारीिे ववशभन्द्न स्थानमा रे्दखाएको आचरण, व्यवहार तथा क्रीयाशििताहरु साथै काय ूसम्पार्दन 
गरेको कायहूरू, सेवा रजिष्टरहरूको ननयशमत अविोकन गरीने छ। साथ ैकाय ूसम्पार्दन गर्दाू पनन अविोकन 
गरीने छ। 

मुल्याङ्कन गनकूो िार्ग रे्दहायको मापर्दण्ड अनुसार वगीकरण गरीने छ र उत्कृष्ट कमचूारी तय गरीने छ।   
(क) ९० % भन्द्र्दा बढी  = सवोतकृष्ट  (ख) ७५-८९ %   =  उत्कृष्ट 
(ग) ६०–७४ %  = सन्द्तोषिनक  (घ) ६० % भन्द्र्दा कम  = न्द्युन  

कायय सम्पादन तथा मुल्याँकन फािम 
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स्वास््यकमीहरुको काय ूसम्पार्दन मुल्याँकन गर्दाू नेपाि सरकार स्वास््य सेवा ननयमाविी, २०५५ को ननयम 
१२९ को उपननयम २ बमोजिमको का.स.मु फारम प्रयोग गनेछ । स्थानीय तहको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा 
सुपरीवेक्षण सशमनतिे आवस्यकता महसुस गरेमा समय सान्द्र्दशभकू मूल्याङ्कन फारम बनाई प्रयोग गनेछ ।  

पुिस्कृत ि दजण्डत प्रकृया 
• मुल्याङ्कनको ननतिा अनुसार उत्कृष्ट काय ूसम्पार्दन गने कमचूारीिाई प्रसंसा र पुरस्कृत गरी 

प्रोत्सादहत गने। 
• सन्द्तोषिनक काय ूगने कमचूारीिाई सुधार गनुपूने पक्षहरुको वारेमा पषृ्ठपोषण दर्दने र सुधारको 

िार्ग योिना बनाई कायानू्द्वयन गन ूिगाउने।  
• कमिोर काय ूसम्पार्दन गने कमचूारीिाई ननिको कमी कमिोरी वारेमा शिखखत िानकारी दर्दने। 

सुधारको िार्ग योिनो बनाउन र कायाून्द्यवन गन ूचाहीने सहयोग गने। 
• ननधाूररत समयमा काम सम्पन्द्न नगने, कामप्रनत िापरवाही गने िस्ता पर्दीय र्दानयत्व पुरा नगने 

कमचूारीहरुिाई मापर्दण्ड बनाई र्दजण्डत गने । 

  



स्वास््य क्षेत्रको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरीवेक्षण ननरे्दशिका – २०७७ पाना नं. 24 

परिच्छेद पाचँः सुपिीवेक्षण 

5 सुपिीवेक्षणको परिचय  

सुपरीवेक्षण भन्द्नािे कायकू्रम वा पररयोिनाको जिम्वेवार ब्यजक्त, सुपरभार्िर अथवा व्यवस्थापक मार्थल्िो 
तहिे कुनै पनन कायकू्रम वा पररयोिनामा कायरूत कमचाूरीहरू /स्वास््य कमीहरूिे उक्त कायक्रम वा 
पररयोिनाको िक्ष तथा उरे्दश्य अनुसार कायक्रमहरू कसरी संचािन गरररहेका छन्र, उनीहरूको गनतववर्धहरू तथा 
काय ूसम्पार्दनको अवस्था कस्तो छ, राम्रो गरे नगरेको  ननररक्षण गने, अनुगमन गने र आवश्यकता अनुसार 
ननरे्दिन दर्दने, उननहरूिार् उत्प्रेररत गने, कायकू्रम  कायानू्द्वयमा सहयोग तथा सदहिकरण िस्ता कायहूरू पर्दछून 
। स्वास््य कमीहरूिे आफ्नो जिम्मेवारी राम्रसंग वहन गरे नगरेको, उनीहरूका गनतववर्धहरूको  रेखरे्दख तथा 
उनीहरूिार् शसकाउने, उत्पे्रणा िगाउने र काय ृसम्पार्दनमा सुधार ल्याउने  काय नै सुपररवेक्षण हो र यो एक 
ननयशमत प्रकृया हो । स्थानीय सरकारिे घोषणा गरेका नीनत तथा कायकू्रमहरू स्थानीय स्वास््य संस्थाहरू 
(स्वास््य चौकी, आधारभुत स्वास्थय सेवा केन्द्र, िहरी तथा सामुर्दानयक स्वास््य र्कार्, गाउघर तथा 
खोपककल्नीक र मदहिा स्वास््य स्वयंसेववकाहरू) माफत ूकायाून्द्वयन भर्राखेका छन्र ।  

सुपिीवेक्षण योजनाः 
गाउँपाशिका मातहतका स्वास््य संस्थाहरूमा सहभार्गतात्मक सुपररवेक्षणको िार्ग वषकूो सुरूमानै क्षते्र तथा 
काययूोिना तयार गरर व्यवस्थीत तरीकािे सुपरीवेक्षण गने व्यवस्था शमिारू्नेछ ।  

कायययोजना ताशलका  

काययववविण कहाँ गन े
कसले गन े
जजम्मेवािी 

कदहले गने वषयमा कनत पटक गन े कैकफयत 

प्राववर्धक 
अनुगमन तथा 
सुपररवेक्षण 

सरकारी, गैर सरकारी 
तथा ननजि स्वास््य 
संस्था 

स्थानीय तह 
स्वास््य िाखा 

चौमाशसक  
प्रत्येक स्वास््य संस्था 
कम्तीमा एक पटक 

 

व्यवस्थापकीय 
सुपररवेक्षण 

सरकारी तथा सामुर्दानयक 
स्वास््य संस्थाहरू 

अनुगमन मूल्याकंन 
तथा सुपरीवेक्षण 
सशमत, व्यवस्थापन 
सशमनत 

चौमाशसक 
प्रत्येक स्वास््य संस्था 
कम्तीमा एक पटक 

 

गैर सरकारी तथा ननिी 
स्वास््य संस्थाहरू 

वावषकू रूपमा  नमूना छनौट अनसूार  

कायकू्रम 
सुररवेक्षण 

समुर्दाय स्तरमा संचाशित 
अशभयान तथा 
कायकू्रमहरू,  

स्वास््य िाखा, 
स्वास््य संस्थाका 
कमचूारीहरू,  

अशभयान तथा 
वविेष दर्दनहरूमा 

ननयशमत रूपमा  

गाउँघर जक्िननक, खोप 
जक्िननक,   

स्वास््य संस्था 
प्रमुख, व्यवस्थापन 
सशमनत 

माशसक रूपमा  
प्रत्येक जक्िननक 
कम्तीमा एक पटक 

 

स्वास््य 
कमचूारीहरू 

स्थानीय स्वास््य िाखा  
अनुगमन मूल्याकंन 
तथा सुपरीवेक्षण 
सशमत, 

वावषकू रूपमा कम्तीमा एक पटक  

 
स्थानीय स्वास््य 
संस्थाहरू, 

स्वास््य िाखा वावषकू रूपमा 
प्रत्येक स्वास््य 
कशमकूो एक पटक 

 

मदहिा स्वास््य 
स्वयं सववका 

मदहिा स्वास््य स्वयं 
सेववका, आमा समूह 
आदर्द  

स्वास््य संस्थाका 
कमचूारीहरू 

माशसक रूपमा 
प्रत्येक स्वय ंसेववका 
संग कम्तीमा एक 
पटक 
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पाशलका देखि स्वास््य संस्था 
व्यवस्थापन सुपरिवेक्षण 
स्वास््य संस्थाको व्यवस्थापकीय पक्षहरूिारू् ध्यानमा राखी मार्थल्िो ननकायबाट गररने सुपररवेक्षणिारू् 
व्यवस्थापन सुपररवेक्षण िनाउँर्दछ । ननवाूर्चत िन प्रनतननर्धहरूिे ननयशमत रूपमा आफ्नो पाशिका अन्द्तगतूका 
स्वास््य संस्थाहरूको सुपररवेक्षण गन ू िरूरी हुन्द्छ । यसको मुख्य उद्रे्दश्य भनेको स्वास््य ससं्थाको 
व्यवस्थापनको अवस्थाको बारेमा िानकारी शिरू् आगामी दर्दनमा गनुपूने सुधारका पक्षको िानकारी शिनु हो । 
आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह भए नभएको एकीन गन ू तथा राजष्िय अशभयान तथा योिना अनुरूप 
कृयाकिापहरू रूपमा कायाून्द्वयन भएको सुननजश्चत गनु ूनै यसको मुख्य उद्रे्दश्य हो । पाशिका रे्दखख स्वास््य 
संस्थाको व्यवस्थापन सुपररवेक्षण अधवूावषकू रूपमा गन ूसककनेछ । अधवूावषकू तथा वावषकू सशमक्षा गोजष्ठमा 
व्यवस्थापककय रूपमा कमिोर रहेको स्वास््य संस्थाको छनौट गन ूसककनेछ ।  

छनौटका आधािहरू:  
मानव संसाधन, भौनतक पुवाूधार तथा श्रोत व्यवस्थापनको आधारमा कमिोर रहेको स्वास््य संस्थािारू् छनौटको 
आधार बनाउन सककनेछ र स्वास््य संस्थाहरूको सुररवेक्षणका िार्ग उपाध्यक्षको संयोिकत्वमा रहेको अनुगमन 
मूल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षण सशमनतिे आवस्यक महसुस गरेमा छुट्टै टोिी बनारू् सुपररवेक्षण गन ूसक्नेछ । 
संनघय, प्रारे्दशिक, तथा अन्द्य सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थािे गने सुपररवेक्षणमा यस गाउँपाशिकाि ेसमन्द्वय 
गनेछ र अवश्यकता अनुसार सहभार्गता पनन िनाउनेछ ।  

सुपिीवेक्षण योजनाः 
क्षेत्र छनौटको आधारमा योिना गररयका स्वास््य संस्थाहरूमा माथी सुपरीवेक्षण योिना ताशिकामा उल्िेख 
गररएको योिना अनुरूप गररनेछ ।  

अशभलेि तथा प्रनतवेदन गनय ि सुपिीवेक्षणाको लाधग फािमहरूको प्रयोग  
सुपरििेक्षर्को अवभलेख तथा प्रवतिेदन िािम चेकवलष्ट (१) अनुसािको हुनेछ  

प्राववधधक सुपरिवेक्षण 
स्वास््य संस्थाको प्राववर्धक पक्षहरूिारू् ध्यानमा राखी मार्थल्िो ननकायबाट गररने सुपररवेक्षणिारू् प्राववर्धक 
सुपररवेक्षण िनाउँर्दछ । यसको मुख्य उद्रे्दश्य भनेको स्वास््य संस्थाको प्राववर्धक अवस्थाको बारेमा िानकारी 
शिरू् आगामी दर्दनमा गनुपूने सुधारका पक्षको िानकारी शिनु हो । पाशिका रे्दखख स्वास््य संस्थाको प्राववर्धक 
सुपररवेक्षण चौमाशसक गररनेछ । चौमाशसक, अधवूावषकू तथा वावषकू सशमक्षा गोजष्ठमा प्राववर्धक रूपमा कमिोर 
रहेको स्वास््य संस्थाको छनौट गररनेछ ।   

छनौटका आधािहरू:  
ववशभन्द्न स्वास््य सूचकहरूको आधारमा कमिोर रहेको स्वास््य संस्थािारू् छनौटको आधार बनाउनेछ ।   

टोली गठन  
स्वास््य संस्थाहरूको प्रववर्धक सुपररवेक्षणका िार्ग उपाध्यक्षको संयोिकत्वमा रहेको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा 
सुपररवेक्षण सशमनतिे आवस्यकता महसुस गरेमा छुट्टै टोिी बनारू् गन ूसक्नेछ । संनघय, प्रारे्दशिक, तथा अन्द्य 

नोटः कायय योजना अनुसाि फेिबदल गनय सककने 
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सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थािे गने सुपररवेक्षणमा यस गाउँ/नगर पाशिकािे समन्द्वय गनेछ र अवश्यकता 
अनुसार सहभार्गता पनन िनाउनेछ । 

अशभलेि तथा प्रनतवेदन फािम 
सुपररवेक्षणको अशभिेख तथा प्रनतवेर्दन फारम ननम्न चकेशिष्ट (२) हुनेछ । 

मदहला स्वास््य स्वयं सेववका स्ति :  
यस गाँउ/नगर पाशिका अन्द्तगतूका मदहिा स्वास््य स्वयं सेववकािे िक्ष्य  तथा कायवूववरण अनुसार काम गरे- 
नगरेको एककन गरर व्यवस्थापककय तथा प्राववर्धक समस्या अर्परेमा आवस्यक सहयोग गने सुपरीवेक्षणको 
मुख्य उद्रे्दश्य हो । यस सुपररवेक्षणिे मदहिा स्वास््य स्वयं सेववकाबाट प्रर्दान गररएका स्वास््य सेवाको 
गुणस्तर र ननयशमत अशभिेख तथा प्रनतबेर्दनको िार्ग सहयोग गनेछ । स्वास््य संस्थाका प्राववर्धक कमचूारीहरूिे 
माशसक रूपमा मदहिा स्वास््य स्वयं सेववकाहरुको सुपरीवेक्षण गनेछन ्र सुपरीवेक्षण पश्चात स्वास््य संस्थाका 
प्रमुख माफूत पाशिकामा माशसक रूपमा प्रनतवेर्दन गनुपूनेछ । सुपरीवेक्षण गन ू िार्दाँ स्वास््यकमी मदहिा 
स्वास््य स्वयम सेववकाको घर अथवा आमा समूहहरुको मासीक बैठकमा िानेछन ्।  

मदहला स्वास््य स्वयं सेववका सुपिीवेक्षण योजना  
स्वास््य संस्थाका कमचूारीहरू प्रत्येक मदहिा स्वास््य स्वयं सेववकाहरूमा कम्तीमा बषमूा एक पटक पुग्नेछन ्
। काय ूसम्पार्दनमा समस्या भएका, स्वास््य संस्थाको पहँचबाट टाढा रहेका,  सेवा दर्दनुपने क्षते्र अर्धक रहेका 
मदहिा स्वास््य स्वयं सेववकाहरू िारू् प्रथशमकतामा राखख सुपररवेक्षण योिना स्वास््य संस्थािे वषकूो सुरूमानै  
तयार गनेछ ।   

अशभलेि तथा प्रनतवेदन फािाम 
सुपरीवेक्षण गन ूिार्दाँ मदहिा स्वास््य स्वयम सेववका कायकूमिे तोके बमोजिमको फाराम प्रयोग गनेछन ्।  

कायक्रय म  सुपिीवेक्षण 
गाउँपाशिकामा संघ तथा प्ररे्दि सरकारवाट सञ्चाशित कायकू्रमहरु तथा स्थानीय तह मातहतका स्वास््य 
संस्थाहरूिे प्रर्दान गरेका सवेाहरू कायाून्द्वयनको अवस्था समयमानै पत्ता िगारू् सेवा प्रवाहको प्रभावकाररतामा 
बदृ्धी  ल्याउनका िार्ग कायकू्रम सुपररवेक्षण गररन्द्छ । कायकू्रमहरूको सुपररबेक्षण गर्दाू ववद्यमान संघ, प्ररे्दि 
तथा स्थानीय सरकारको नीनत तथा कायक्रम, स्वास््य ऐन ननरे्दशिकाहरू बमोजिकायाून्द्वयन भए-नभएको 
सुननजश्चत गररनेछ ।  

काययक्रम सुपरिवेक्षण प्रकक्रया  
संघ, प्ररे्दि तथा स्थानीय तहका कायकू्रमहरूको प्राववर्धक तथा व्यवथापककय समुहिे (आवश्यकता अनुसार) संग 
संगै वा छुट्टा छुट्टै रूपमा कायकू्रमको सुपररवेक्षण गर्दाू कायकू्रमिे तोकेको व्यवस्था अनुसार गररने छ । 
सुपररबेक्षण गररने समय र अवर्ध कायकू्रम कायाून्द्वयन ननरे्दशिकामा तोककएको व्यवस्था अनुसार हुनेछ ।  
आवश्यकता भएमा समय र अवर्ध थप घट गन ूसक्नेछ र सोको जिम्मेवारी सशमनतको हुनेछ । सुपररवेक्षण गने 
ननकायिे कायकू्रम सुपररवेक्षण गर्दाू अर्धल्िो वष ून्द्यून प्रगनत भएको कायकू्रम, स्वास््य संस्था वा क्षते्रिारू्  
ग्राह्यता  दर्दर्नेछ । सुपररवेक्षण गन ूिाँर्दा सम्बजन्द्धत कायकू्रमिे ननरू्दष्ठ गरेबमोजिम अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण 
फारामहरू सुपररवेक्षण टोिीिे प्रयोग गनेछ । यदर्द गाउँपाशिकािे नया ँकायकू्रम कायनू्द्वयन गरेकोछ भने पाशिकाि े
नै कायकू्रमको सुपररवेक्षण फाराम बनार् सुपररवके्षण गनेछ । 
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6 बजेट व्यवस्थापन 
अनुगमन, सुपररवेक्षण तथा मुल्याङ्कन गनकूो िार्ग चादहने स्रोत साधनको व्यवस्था गाउँपाशिकािे गनेछ । यो 
ननरे्दशिकामा उल्िेखखत कक्रयाकिापहरु गाउँपाशिकाको बावषकू कायकू्रम तथा बिेट संग तािमेि शमिार् 
कायाून्द्वयन गररनेछ । साथै गाउँपाशिकामा कायरूत साझेर्दार संस्थाहरुसंग समन्द्वय र सहकाय ू गरर स्रोत 
व्यवस्थापन गन ूसककनेछ । 

7 ननदेशशकाको कायायन्वयन 
यो ननरे्दशिका िागू भए पश्चात तत्काि गाउँपाशिकािे पूण ू रूपमा कायनूवयनमा ल्याउनेछ। ननरे्दशिकाको 
कायनूवयन भए/नभएको एककन गने जिम्मा गाउँपाशिकाको स्वास््य िाखाको हुनेछ । 

8 ननदेशशकाको परिमाजयन  
यो ननरे्दशिका गाउँपाशिकािे अवश्यकता अनुसार पररमािनू गनेछ ।  
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9 अनुसूची तथा चेकशलष्टहरू 

9.1 स्वास््य संस्था स्तिको अनुगमन चेकशलष्ट (१) 
स्वास््य संस्थाको नामिः ..................................................................        

गाँउ वा नगर पाशिका तथा वडा नं. ............................................................... 

स्वास््य संस्थािे सेवा पुयाूउनु पने कुि िनसंख्यािः ................................ 

स्वास््य संस्था प्रमुखको नाम र पर्दिः ..................................................................... 

मोबाईि नं. .................................. 

शस.नं. मुल्याङ्कनका बुँर्दाहरु पुस्ट्याईका आधारहरु 
हािको अवस्था 

कैकफयत राम्रो 
अवस्था (√) 

संतोषिनक 
छ (√) 

संतोषिनक 
छैन (√) 

१ 
स्वास््य संस्था भवन र आवासको 
अवस्थािःसेवाग्राही मैत्री, ननयशमत 
ममतू संभार 

तयारी, िागत, अनुमान, 
अविोकन, छिफि 

    

२ 
िनिजक्तको उपिब्धता, पयाूततता 
तथा क्षमता अशभवदृ्र्ध 

पर्दपूनत ूतथा पर्दपूनतकूा 
िार्ग गररएको पत्राचार, 
ताशिम 

    

३ 
औषर्ध, उपकरण तथा सामाग्री 
भण्डारणको अवस्था 

जिन्द्सी रजिष्टर र भौनतक 
गणना, मापर्दण्ड 
बमोजिमको स्टोर कोठा 

    

४ फोहर व्यवस्थापन अविोकन, छिफि     

५ 
खानेपानी, धारा तथा ढि ननकासको 
अवस्था 

तयारी, िागत, अनुमान, 
अविोकन, छिफि 

    

६ बबिुिी अथवा सोिारको अवस्था 
तयारी, िागत, अनुमान, 
अविोकन, छिफि     

७ 
कम्तयुटर तथा र्न्द्टरनेट िडानको 
अवस्था 

तयारी, अविोकन, 
छिफि 

    

८ 
बबरामीहरुको िार्ग प्रनतक्षाियको 
अवस्था 

तयारी, अविोकन, 
छिफि 

    

९ 
स्वास््य संस्थामा िौचाियको अवस्था 
(मदहिा, पुरुष, अपाङ्गता मैत्री) 

तयारी, अविोकन, 
छिफि 

    

१० 
स्वास््य संस्था सचंािन तथा 
व्यवस्थापन सशमनतको सकृयता 

मार्न्द्यूट, छिफि     

११ खोप ताशिका अनुसार सेवा संचािन खोप रजिष्टर     

१२ 
आकजस्मक प्रसतूी सेवाका िार्ग प्रेषण 
कोषको व्यवस्था 

प्रेषण जस्िप तथा रजिष्टर     

१३ साविूननक िेखा पररक्षणको अभ्यास छिफि, मार्न्द्यूट     

१५ 
नागररक बडापत्र उपयुक्त स्थानमा 
भएको 

अविोकन     
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9.2 स्वास््य संस्था स्तिमा सुपिीवेक्षण गदाय प्रयोग गरिने चेकशलष्ट (२) 
(प्राथशमक  अस्पताि, प्राथशमक स्वास््य केन्द्र, स्वास््य चौकी, सामुर्दायीक स्वास््य केन्द्र र आधारभुत स्वास््य 
सेवा केन्द्र) 
स्वास््य संस्थाको नाम तथा स्थानिः .....................       गाँउ । नगर पाशिकािः ..............................  
सेवा पुयाूउनु पनेको कुि िनसंख्यािः .............   मोवार्ि नं.(कायाूिय प्रमुख) ........................   

क्र.सं. सुपररवेक्षणका बुंर्दाहरू पुष्ट्यारू्का आधारहरू 
सन्द्तोषिनक 
छ । छैन 

सुधारका कर्दमहरू 

१. व्यवस्थापकीय काययहरू 

क 
स्वास््य संस्था भवन । आवासको 
अवस्था 

अविोकन, छिफि 
  

ग सवै कमचूारीहरु उपजस्थत भएको अविोकन, छिफि   

घ 
औषर्ध, उपकरण तथा सामाग्री 
भण्डारणको अवस्था 

जिजन्द्स रजिष्टर र 
स्टोर कोठा 
अविोकन 

  

ङ 
स्वास््य शिक्षा सम्वन्द्धी पोस्टर, जफ्िप 
चाटू सविैे रे्दख्न ेस्थानमा राखकेो तथा 
प्रयोग गरेको 

अविोकन, अशभिेख 
  

च वावषकू काय ूयोिना तयार गरी टाँसेको अविोकन   

छ 
स्वास््य संस्थाको गनतववधी, सुधारको 
िार्ग गापा/न.पा.बाट आर्थकू स्रोत 
िुटाएको 

शमटीङ  मार्न्द्युट 
अविोकन 

  

२. बाल स्वास््य काययक्रम 

क खोप ताशिका अनुसार सेवा सन्द्चािन 
खोप रजिष्टर, 
मोननटररङ्ग शसट 

  

ग खोप कभरेिको अवस्था 
खोप रजिष्टर, 
मोननटररङ्ग शसट 

  

घ 
ििववयोिनको जस्थनत र सोको 
ब्यवस्थापन 

छिफि, 
मोननटररङ्ग शसट 

  

च 
आर्ूएमएनशसआर्ू अनुसार केि वर्गकूरण 
तथा व्यवस्थापन 

आर्ूएमशसआर्ू 
रजिष्टर, प्रोटोकि 

  

छ 
पाँच वष ूमुननका बािबाशिकाहरुको बदृ्र्ध 
अनुगमन गरे नगरेको 

पोषणा रजिष्टर 
अविोकन 

  

३. परिवाि स्वास््य काययक्रम 

क 
सबै ५ प्रकारका प.नन. साधन तथा सेवाको 
उपिब्धता 

जिजन्द्स रजिष्टर 
तथा प्रनतवेर्दन 

  

ख 
गभवूती सेवाको ननयशमत उपिब्धता र 
औषर्ध ववतरण 

प.नन. रजिष्टर, 
मोननटररङ्ग शसट 

  

ग 
स्वास््य संस्थामा गोपननयता सदहत 
गभिूाँच गराउने छुट्टै कोठाको व्यवस्था 

अविोकन 
  

च 
सुरक्षक्षत प्रसूनत सेवाको उपिब्धता र 
गोपननयता 

अविोकन 
  

छ 
आकजस्मक प्रसूनत सेवाकािार्ग प्रेषण 
ब्यवस्था 

प्रसुनत सेवा रजिष्टर 
  

ि 
ताशिका अनुसार गांउघर जक्िननक 
सञ्चािन 

गाउँघर जक्िननक 
रजिष्टर 
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क्र.सं. सुपररवेक्षणका बुंर्दाहरू पुष्ट्यारू्का आधारहरू 
सन्द्तोषिनक 
छ । छैन 

सुधारका कर्दमहरू 

४. िोग ननयन्त्रण काययक्रम 

क 
औिोको रक्त नमूना सकंिन, पररक्षण 
तथा उपचार 

प्रयोगिािा अशभिेख 
  

ग 
क्षयरोगका ववरामीहरुको पदहचान तथा 
उपचारको अवस्था 

मोननटररङ्ग शसट 
  

घ क्षयरोगीको डडफल्टर िेशसङ्गको अवस्था 
काय ूयोिना, 
मार्न्द्यूट 

  

५. व्यवस्थापन काययक्रम 

क 
स्वास््य संस्थाबाट संचाशित सेवाको 
अशभिेख तथा प्रनतवेर्दनको अवस्था 

एचएमआर्ूएस ९.३ 
  

ख 
माशसक प्रनतवेर्दन डडएचआर्ूएस२ मा र्ून्द्िी 
गररएको 

अविोकन 
  

ग मोननटररङ्ग शसट अद्यावधीक गररएको अविोकन   

घ गुणस्तर सुधार गनतववर्धको अवस्था 

गुणस्तर सुधार 
सशमनतको वैठक 
पुजस्तका, स्वास््य 
संस्थाहरुबाट 
गुणस्तर सुधार 
गनतववर्धका 
प्रनतवेर्दन 

  

ङ 
कायकू्रम वविेष ननरे्दशिका, मापर्दण्ड तथा 
सेवा प्रोटोकिको उपिब्धता 

अविोकन 
  

६. िाजष्िय ननःशुल्क स्वास््य सेवा काययक्रम 
ग सूर्चकृत औषर्धको पयाूततता स्टोर ननरीक्षण   
ङ साविूननक िेखा परीक्षणको अभ्यास छिफि, मार्न्द्यूट   
७. आपूनतय ब्यवस्थापन 
क औषर्धहरुको भण्डारणको अवस्था अविोकन, अशभिेख   

ग जिन्द्सी अशभिखे अद्यावर्धक गररएको 
माग फाराम, खररर्द 
आरे्दि, ह. फाराम, 
र्दाखखिा ररपोट आदर्द 

  

घ 
एिएमआर्ूएस प्रनतवेर्दन ननयशमत 
गररएको 

अविोकन, अशभिेख 
  

८. स्वास््य संस्था ब्यवस्थापन सशमनत 

क 
स्वास््य संस्था ब्यवस्थापन सशमनतको 
गठन (नया ँननरे्दशिका २०७५ अनसुार) 

छिफि, अशभिखे 
  

ख 
स्वास््य संस्था सचंािन तथा व्यवस्थपन 
सशमनतको   माशसक वैठक वस्न ेगरेको 

मार्न्द्यूट वैठक 
पुजस्तका हेन े

  

९ उपचािात्मक सेवा    

क 
स्वास््य संस्थाबाट रै्दननक बदहरंग  सेवा 
सन्द्चािन भएको 

ओ.वप.डड. सेवा 
रजिष्टर 

  

१० अन्य 

क 

स्वास््य संस्थामा सेवा सम्वन्द्धी नागरीक 
वडापत्र,  गाउँघर तथा खोप जक्िननक 
संचािन ताशिका,  स्वास््य संस्थामा 
व्यवस्थापन सशमनत र मदहिा स्वास््य 

अविोकन गन े
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क्र.सं. सुपररवेक्षणका बुंर्दाहरू पुष्ट्यारू्का आधारहरू 
सन्द्तोषिनक 
छ । छैन 

सुधारका कर्दमहरू 

स्वायं सेववकाको नामाविी सवैिे रे्दख्ने 
स्थानमा राखेको  

घ 
सेवा पाउन प्रनतक्षारत सेवाग्राहीका िार्ग 
वस्ने व्यवस्था शमिाएको 

अविोकन गन े
  

ङ औिार तथा उपकरणहरु उमािेर 
(ननमिूीकरण गरी) मात्र प्रयोग गने गरेको 

छिफि, अशभिखे   

च 
स्वास््य संस्थामा खानेपानीको व्यवस्था 
भएको 

अविोकन गन े
  

छ 
स्वास््य संस्थामा सेवाग्राहीका िार्ग पानी 
सदहतको चपीको  व्यवस्था भएको 

अविोकन गन े
  

झ 
सेवा कभरेि चाटू माशसक रुपमा 
अध्यावर्धक गरी सवैि ेरे्दख्न ेठाउँमा 
राखेको 

अविोकन गन े
  

ञ 
स्वास््यका सुचकहरूको प्रगनत सम्बजन्द्ध 
चाटू बनार्ू रे्दखखन ेठाउँमा टास्ने गरेको 

अविोकन गन े
  

ट 
स्वास््य संस्थाको वावषकू प्रगनत प्रनतवेर्दन 
तयार गरेर बुझाएको 

अविोकन गन े
  

ठ 
स्वास््य संस्थावाट ननस्केको फोहर मैिा 
खाल्टोमा व्यवस्थीत रुपमा ववसिनू गने 
गरेको 

अविोकन गन े
  

ड 
स्थानीय स्तरमा कायरूत स्वास््य संग 
सम्बजन्द्धत सरकारी, गैर सरकारी, ननिी 
संस्थाहरुसंग समन्द्वयको जस्थती 

छिफि, मार्न्द्यूट 
  

 

स्वास््य संस्थािे आफ्नै पहिमा गरेका सिृनात्मक कायकू्रमहरु  
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

स्वास््य संस्थाबाट आएको वविेष सुझावहरू 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

सुपरीवेक्षकहरूको नोटिः 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

सुपरीवेक्षकहरू 
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कं्र.सं. नाम थर पर्द कायाूिय वा संिग्नता 
१    
२    
३    

 

9.3 स्वास््य संस्थाको कायय सम्पादनको मापन गने कायय ववधी ि मापदण्ड (अनुसूची–१) 
प्रमुख प्रनतफि के्षत्र र 

सूचक 
मापन (अविोकन गन,े रुिु गने) मापर्दण्ड 

(१) योिना तथा व्यवस्थापन 
(१.१) वावषकू काय ू
योिना तयार गरेको 

स्वास््य संस्थाको चािु आ.व.को. वावषकू काय ू
योिना तयार गरी गाउँपाशिकामा श्रावण १ गत े
शभत्र पठाएको र १ प्रनत स्वास््य संस्थामा 
राखेको वा टासँ गरेको  । 

वावषकू काय ूयोिना तयार गरर गाउँपाशिकामा समयम ै
प्रातत भएको = १०० % 
वावषकू काय ूयोिना पदहिो त्रमैाशसक शभत्र गाउँपाशिकामा 
प्रातत = ५० % 

(१.२) माशसक प्रगनत 
प्रनतवेर्दन फारम पूरा 
भरेर समयमा बुझाएको 

प्रत्येक मदहनाको प्रगनत प्रनतवेर्दन (DHIS2, 
HMIS 9=3) समय ७ गते शभत्र गाउँपाशिकामा 
पठाएको ।माशसक अनुगमन पजुस्तका, सेवा 
रजिष्टरहरु र माशसक प्रनतवेर्दन तयार गन ू
प्रयोग गरेको ट्यािी शसटहरु 

पूरा त्याङ्क भरेको हरेक मदहनाको माशसक प्रनतवेर्दन 
समय शभत्र गाउँपाशिकामा प्रातत = १०० %/१२ 
पूरा त्याङ्क भरेको हरेक मदहनाको माशसक प्रनतवेर्दन 
अको मदहनाको अन्द्त्यसम्म गाउँपाशिकामा प्रातत = ५० 
%/१२ 

(१.३) माशसक अनुगमन 
पुजस्तका समयमा पूरा 
भरेर अध्यावर्धक 
गरको 

प्रत्येक मदहनको सब ै प्रगनत/गनतववधी माशसक 
अनुगमन पुजस्तकामा अध्यावर्धक गरे नगरेको 
। 

हरेक मदहनाको पूण ूप्रगनत/गनतववधी माशसक अनुगमन 
पुजस्तकामा अध्यावर्धक गरेको = १०० %/१२ 
माशसक अनुगमन पुजस्तका आशँिक रुपमा अध्यावर्धक 
गरेको = ५० %/१२ 

(१.४) स्वास््य 
संस्थाको वावषकू प्रगनत 
प्रनतवेर्दन तयार गरेर 
बुझाएको 

स्वास््य संस्थाको गत आ.व.को. वावषकू प्रगनत 
प्रनतवेर्दन तयार गरी श्रावण मसान्द्त शभत्र १ प्रनत 
गाउँपाशिकामामा पठाएको र १ प्रनत स्वा.सं.मा 
रहेको 

वावषकू प्रगनत प्रनतवेर्दनसमय शभत्र गाउँपाशिकामामा प्रातत 
= १०० % 
वावषकू प्रर्गत प्रनतवेर्दन पदहिो त्रैमाशसक शभत्र 
गाउँ/नगपाशिकामा प्रातत = ५० % 

(१.५) स्वास््य 
संस्थाको गनतववधी, 
सुधारको िार्ग 
गापा/न.पा.बाट आर्थकू 
स्रोत िुटाएको 

स्वास््य संस्थाको िार्ग गाउँपाशिकाको स्रोतको 
बिेट प्रातत सम्बन्द्धी कागिात (मार्न्द्यूट, बैंक 
चेक) र उक्त स्रोतबाट स्वा.स.ंको ववकास/सुधार 
गररएको वा बिेट िुटाउन ेप्रयास गरेको 

स्थानीय गाउँपाशिकाको स्रोतबाट स्वास्थय संस्था  
ववकास/सुधारमा उल्िेखनीय काय ूगररएको = १०० % 
स्थानीय गाउँपाशिकाको स्रोत प्रातत भई सर्दयुोग गन ू
प्रयत्नशसि भएको तर कायाून्द्वयन गन ूनसककएको = ५० 
%  
िुटाउने प्रयास गररएको तर प्रातत नभएको = २५ % 

(१.६) आर्थकू 
कारोवारको अशभिखे 
अध्यावर्धक गरेको र 
वावषकू रुपमा 
सामाजिक  परीक्षण 
गराएको 

स्वास््य संस्थाको रै्दननक आम्र्दानी खचकूो 
दहसाब–ककताब र्दरुुस्त राखेको 
साविूननक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण 
प्रनतवेर्दन र िेखा पररक्षण प्रनतवेर्दन 

आर्थकू कारेबार सम्बन्द्धी सबै अशभिेख अध्यावर्धक 
गरेको र वावषकू रुपमा साविूननक सनुुवाई, सामाजिक 
पररक्षण र वावषकू िेखा पररक्षण गराएको  
सवै गरेमा = १०० %,  
कुनै र्दईुमात्र गरेमा = ७५%,  
एउटा मात्र गरेमा = ५०% र  
कुनै पनन नगरेमा = ०% 

(१.७) स्वास््य संस्था 
संचािन तथा 
व्यवस्थापन सशमनतको 
माशसक बैठक बसकेो  

स्थानीय स्वास््य संस्था सञ्चािन तथा 
व्यवस्थापन सशमनतको माशसक बैठक हरेक 
मदहना सम्पन्द्न भएको, मार्न्द्यूट राखखएको र 
मूख्य–मूख्य ननणयू कायाून्द्वयन गररएको 

व्यवस्थापन सशमनतको माशसक बैठक सम्पन्द्न भएको,  
मार्न्द्यूट राखखएको र मूख्य–मूख्य ननणयू कायाून्द्वयन 
गररएको = १०० %/१२ 
कदहिेकाँही आवश्यकता पर्दा ूमात्र बैठक गन ेगरेको (६वटा 
सम्म बसेको) = ५० % 
वावषकू ३ वटा मात्र बैठक बसकेो = २५ % 
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प्रमुख प्रनतफि के्षत्र र 
सूचक 

मापन (अविोकन गन,े रुिु गने) मापर्दण्ड 

(२) मात ृतथा नवशििु स्वास््य सेवा र पररवार ननयोिन सेवा 
(२.१) चार पटक 
गभवूती िाँच गराउन े
मदहिाहरुको प्रनतित 
(प्रथम पटक िाचँ 
गराउने मदहिाको 
तुिनामा) 

स्वास््य संस्थाको वावषकू प्रगनत प्रनतवेर्दन  
माशसक अनुगमन पुजस्तका 
माशसक प्रगनत प्रनतवेर्दन (DHIS2, HMIS 9.3) 
गभवूती िाँच रजिष्टर 

९० % भन्द्र्दा बढी प्रगनत = १०० % 
७०–८९ % प्रगनत = ७५ % 
५०–६९ % प्रगनत = ५० %  
५० % भन्द्र्दा कम = २५ % 

(२.१) स्वास््य संस्थामा 
प्रसूनत गराएको 
संख्या/प्रनतित 

स्वास््य संस्थाको वावषकू प्रगनत प्रनतवेर्दन  
माशसक अनुगमन पुजस्तका 
माशसक प्रगनत प्रनतवेर्दन (DHIS2, HMIS 9.3) 
गभवूती िाँच रजिष्टर 

६० % भन्द्र्दा बढी प्रगनत = १०० % 
५०–६० % प्रगनत = ७५ % 
४०–५० % प्रगनत = ५० %  
३९ % भन्द्र्दा कम = २५ % 

(२.३) पररवार 
ननयोिनको अस्थायी 
साधन वपल्स,  
डडपोप्रोभेरा, र्न्द्म्तिान्द्ट 
र आ.र्.य.ूशस.डी.को 
हाि प्रयोगकता ूर्दर  

स्वास््य संस्थाको वावषकू प्रगनत प्रनतवेर्दन  
माशसक अनुगमन पुजस्तका 
माशसक प्रगनत प्रनतवेर्दन (DHIS2, HMIS 9.3)  
पररवार ननयोिन सेवा रजिष्टर 

६० % भन्द्र्दा बढी प्रगनत = १०० % 
५०–६० % प्रगनत = ७५ % 
४०–५० % प्रगनत = ५० %  
३९ % भन्द्र्दा कम = २५ % 

(२.४) गाउँघर जक्िननक 
माशसक रुपमा 
सञ्चािन भएको संख्या  

स्वास््य संस्थाको वावषकू प्रगनत प्रनतवेर्दन  
माशसक अनुगमन पुजस्तका 
माशसक प्रगनत प्रनतवेर्दन (DHIS2, HMIS 9.3) 

बाहै्र मदहना सबै गाउँघर जक्िननक सञ्चािन गरेको = 
१०० % 
(िनत प्रनतित सञ्चािन गरेको छ त्यती नै प्रनतित 
पाउनेछ । िस्तै मदहनामा ५ वटा गनु ूछ भन ेवषमूा ६० 
हुन्द्छ । यसमा ६० वटा न ै सञ्चािन भएमा १०० % 
पाउनेछ यसै गरर सञ्चािन गनुपूने जक्िननकको सँख्या 
सँग तुिना गरर गणना गन े। 

(२.४) खोप जक्िननक 
माशसक रुपमा 
सञ्चािन भएको संख्या  

स्वास््य संस्थाको वावषकू प्रगनत प्रनतवेर्दन  
माशसक अनुगमन पुजस्तका 
माशसक प्रगनत प्रनतवेर्दन (DHIS2, HMIS 9.3) 

बाहै्र मदहना सब ैखोप जक्िननक सञ्चािन गरको = १०० 
% 
(िनत प्रनतित सञ्चािन गरेको छ त्यती नै प्रनतित 
पाउनेछ । िस्तै मदहनामा ५ वटा गनु ूछ भन ेवषमूा ६० 
हुन्द्छ । यसमा ६० वटा न ै सञ्चािन भएमा १०० % 
पाउनेछ यसै गरर सञ्चािन गनुपूने जक्िननकको सँख्या 
सँग तुिना गरर गणना गन े। 

(३) बाि स्वास््य सेवा 
(३.१) खोप सेवाको 
प्रगनत प्रनतित 
(डड.वप.दट.–हेपबब–दहव३) 

स्वास््य संस्थाको वावषकू प्रगनत प्रनतवेर्दन  
माशसक अनुगमन पुजस्तका 
माशसक प्रगनत प्रनतवेर्दन (DHIS2, HMIS 9.3) 
खोप रजिष्टर 

९० % भन्द्र्दा बढी प्रगनत = १०० % 
८०–९० % प्रगनत = ७५ % 
७०–७९ % प्रगनत = ५० %  
७० % भन्द्र्दा कम = २५ % 

(३.२) पूण ूखोप पाउन े
बािबाशिकाको प्रनतित  

स्वास््य संस्थाको वावषकू प्रगनत प्रनतवेर्दन  
माशसक अनुगमन पुजस्तका 
माशसक प्रगनत प्रनतवेर्दन (DHIS2, HMIS 9.3) 
खोप रजिष्टर 

पूण ूखोप पाउनु पन ेबािबािीकाहरुको अनुपातमा  
९० % भन्द्र्दा बढी प्रगनत = १०० % 
८०–९० % प्रगनत = ७५ % 
७०–७९ % प्रगनत = ५० %  
७० % भन्द्र्दा कम = २५ % 

(३.३) २ मदहना रे्दखख ५ 
वष ू उमेरका 
झाडापखािा िागेका 
नयाँ ववरामीहरु मध्ये 

स्वास््य संस्थाको वावषकू प्रगनत प्रनतवेर्दन  
माशसक अनुगमन पुजस्तका 
माशसक प्रगनत प्रनतवेर्दन  
(DHIS2, HMIS 9.3) रजिष्टर 

ििववयोिनका ववरामीको अनपुात घटाउने िक्ष्यको 
तुिनामा 
९० % भन्द्र्दा बढी प्रगनत = १०० % 
८०–९० % प्रगनत = ७५ %  
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प्रमुख प्रनतफि के्षत्र र 
सूचक 

मापन (अविोकन गन,े रुिु गने) मापर्दण्ड 

ििववयोिन भएका 
ववरामीको अनुपात 

७०–७९ % प्रगनत = ५० %  
७० % भन्द्र्दा कम = २५ % 

(३.४) २ मदहना रे्दखख ५ 
वष ू सम्मका स्वास 
प्रश्वास सम्बन्द्धी नया ँ
ववरामीहरु मध्ये 
ननमोननया भएका 
ववरामीको अनुपात 

स्वास््य संस्थाको वावषकू प्रगनत प्रनतवेर्दन  
माशसक अनुगमन पुजस्तका 
माशसक प्रगनत प्रनतवेर्दन  
(DHIS2, HMIS 9.3) रजिष्टर  

९० % भन्द्र्दा बढी प्रगनत = १०० % 
८०–९० % प्रगनत = ७५ % 
७०–७९ % प्रगनत = ५० % 
७० % भन्द्र्दा कम = २५ % 

(३.५) पाँच वष ूमुननका 
बािबाशिकाहरुको बदृ्र्ध 
अनुगमन कभरेि 
प्रनतित 

स्वास््य संस्थाको वावषकू प्रगनत प्रनतवेर्दन  
माशसक अनुगमन पुजस्तका 
माशसक प्रगनत प्रनतवेर्दन  
(DHIS2, HMIS 9.3) रजिष्टर 

७० % भन्द्र्दा बढी प्रगनत = १०० % 
६०–७० % प्रगनत = ७५ % 
५०–६९ % प्रगनत = ५० %,  
५० % भन्द्र्दा कम = २५ % 

(४) सरुवा रोगहरुको रोकथाम र ननयन्द्त्रण सम्बन्द्धी सेवा 
(४.१) क्षयरोगका 
ववरामीहरुको पत्ता 
िगाएको र्दर 

स्वास््य संस्थाको वावषकू प्रगनत प्रनतवेर्दन  
माशसक अनुगमन पुजस्तका 
माशसक प्रगनत प्रनतवेर्दन 
(DHIS2, HMIS 9.3)  रजिष्टर 
प्रयोगिािा रजिष्टर (वैकल्पीक) 

९० % भन्द्र्दा बढी प्रगनत = १०० % 
८०–९० % प्रगनत = ७५ % 
७०–७९ % प्रगनत = ५० % 
७० % भन्द्र्दा कम = २५ % 

(४.२) क्षयरोगका 
ववरामीहरुको उपचार 
सफि भएको र्दर 

स्वास््य संस्थाको वावषकू प्रगनत प्रनतवेर्दन  
माशसक अनुगमन पुजस्तका 
माशसक प्रगनत प्रनतवेर्दन (DHIS2, HMIS 9.3)  
रजिष्टर 
क्षयरोग उपचार रजिष्टर 

९० % भन्द्र्दा बढी प्रगनत = १०० % 
८०–९० % प्रगनत = ७५ % 
७०–७९ % प्रगनत = ५० % 
७० % भन्द्र्दा कम = २५ % 

(५) उपचारात्मक सेवा र ननिःिुल्क स्वास््य सेवा 
(५.१) स्वास््य 
संस्थाको िक्ष्य मध्ये 
स्वास््य संस्थाबाट 
उपचार सेवा पाएका 
नयाँ ववरामीहरुको 
प्रनतित  

स्वास््य संस्थाको वावषकू प्रगनत प्रनतवेर्दन  
माशसक अनुगमन पुजस्तका 
ओ.वप.डड. सेवा रजिष्टर 
माशसक प्रगनत प्रनतवेर्दन (DHIS2, HMIS 9.3) 
रजिष्टर 

४० % भन्द्र्दा बढी प्रगनत = १०० % 
३०–४० % प्रगनत = ७५ % 
२०–३९ % प्रगनत = ५० %,  
२० % भन्द्र्दा कम = २५ % 

(५.२) आपूनत ू सूचना 
व्यवस्थापनको 
त्रैमाशसक प्रनतवेर्दन पूरा 
भरेर समयमा बुझाएको 

स्वास््य संस्थाको वावषकू प्रगनत प्रनतवेर्दन  
आपूनत ू सूचना व्यवस्थापन (LMIS) को 
त्रैमाशसक प्रनतवेर्दन 
जिन्द्सी खाता रजिष्टर 

पूरा त्याङ्क भरेको ीीीिःक्ष्क् त्रमैाशसक प्रनतवेर्दन समय 
शभत्र गाउँपाशिकामामा प्रातत = १०० %/४ 
पूरा त्याङ्क भरेको (LMIS)  त्रमैाशसक प्रनतवेर्दन अको 
मदहनाको अन्द्त्यसम्म गाउँपाशिकामामा प्रातत = ५० %/४  

(५.३) अत्यावस्यककय 
(Key Combodity) 
तथा सूर्चकृत औषधीको 
स्टक आउट भए–
नभएको 

स्वास््य संस्थाको वावषकू प्रगनत प्रनतवेर्दन  
आपूनत ूसूचना व्यवस्थापनको त्रैमाशसक (LMIS) 
प्रनतवेर्दन 
जिन्द्सी रजिष्टर, प्रयोग गरेको माग फारम, 
र्दाखखिा ररपोटू, हस्तान्द्तरण फारम 

सूर्चकृत औषधीहरु कुनै पनन मदहनामा स्टक आउट 
नभएको = १०० % 
सूर्चकृत औषधीहरु मध्ये कुन ैएउटा औषधी एक मदहना 
मात्र स्टक आउट भएको = ५० %  
र्दईु वा र्दईु भन्द्र्दा बढी औषधी क्तयअप र्गत भएको = 
० % 

(६) स्वास््य प्रवद्र्धनात्मक सेवा 

(६.१) स्वास््य संस्था 
शभत्र र बादहर  
सरसफाईको अवस्था 

स्वास््य संस्था शभत्रको सरसफाईको अवस्था 
अविोकनिः ववरामी िाचँ कक्ष, उपचार कक्ष, घाउ 
सफा गने कक्ष, भण्डार कक्ष, बादहरी वातावरण 

ननरे्दशिका अनुसार पूण ूरुपमा सरसफाई भएकोमा = १०० 
%, 
सामान्द्य रुपमा मात्र सफा =५०%, र 
सर–सफाईमा धेरै ध्यान दर्दनुपने रे्दखखएमा =  २५ % 
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प्रमुख प्रनतफि के्षत्र र 
सूचक 

मापन (अविोकन गन,े रुिु गने) मापर्दण्ड 

िौचािय, पाननको धारा र ववरामी प्रनतक्षािय 
आदर्द । 

 

 

 

नोटिः यी सबै सूचकहरुको वारेमा काय ूसम्पार्दनको मूल्याङ्कन गर्दाू उपरोक्त मापर्दण्ड अनुसार उल्िेखखत 
सम्बन्द्धीत प्रनतवेर्दन तथा रजिष्टरहरु रुिु गरेर र वस्तु जस्थनतको अविोकन गरेर मात्र मापन गनु ूपरू्दछ । 


