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चौरजहारी नगरपालिकाको स्वास््य क्षेत्रको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षण ननरे्दलिका, २०७९ 

 

पररच्छेर्द एक: पररचय 

पषृ्ठभूलम 

स्वास््य क्षेत्रको नीनत योजना तथा काययक्रमहरुको प्रभावकारी कायायन्वयनमा अनुगमन, मूल्याङ्कन र 
सुपररवेक्षणको महत्वपुणय भुलमका रहन्छ । स्वास््य क्षेत्रमा गररएको िगानीको प्रनतफि मापन गने र 
सेवाग्राहीको स्वास््य अवस्थामा त्यसिे पारेको असर तथा प्रभाव आकँिन गरी उत्तरर्दानयत्व र 
जवाफरे्दहहता प्रवयद्धन गनय यसको थप महत्व रहन्छ । मुिुक एकात्मक िासन प्रणािीबाट संघीय 
िासन प्रणािीमा प्रवेि गरेको सन्र्दभयमा सवयसाधारण नागररकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्न ेआधारभूत 
स्वास््य र सरसफाई सम्बन्न्ध क्रक्रयाकिापहरू स्थानीय सरकारिे अझ नन्जकबाट कायायन्वयन गनुय 
पने भएकोिे नतनीहरूको सफि कायायन्वयनको िागग स्थानीय तहको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन 
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प्रणािीिाई सुदृढ एवम ् सक्षम बनाउन आवश्यक छ । तसथय, नगरपालिका तहमा 
अनुगमन,मूल्याङ्कन र सुपररवेक्षण काययिाई संस्थागत गने क्रममा स्वास््य ऐनको धारा पररर्दर्दचछेर्द 
१ धारा ४ िे हर्दएको अगधकार प्रयोग गरर यो ननरे्दलिका कायायन्वयनमा ल्याइएको छ ।  

यसिे अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका अवधारणा, अपनाउनुपने ववगध तथा प्रक्रक्रया, सूचक तथा 
सूचनाका स्रोतहरू, संस्थागत व्यवस्था र प्रनतवेर्दन प्रणािी एवम ्सूचनाको प्रयोग सम्बन्न्धववषयिाई 
समेटेको छ । ननरे्दलिका ननमायणिाई सहभागगतामूिक बनाउन सो को ननमायण प्रक्रक्रयामा वडा 
कायायिय, नगरपालिका सहयोग लिइएको छ । 

स्थानीय तहको पररचयः 
१.१ ef}uf]lns kl/ro 

भौगोलिक अवस्था 

नेपािको कणायिी प्ररे्दि अन्तगयत रुकुमको पन्श्चम भागमा अवन्स्थत चौरजहारी नगरपालिकाको क्षेत्रफि १०७ 
वगयक्रकिोलमटर रहेको छ ।पहाडी  न्जल्िा रुकुम पन्श्चमको सन्र्दभयमा चौरजहारी  नगरपालिका आगथयक एंव पुवयधार 
ववकासको दृन्टटकोणिे ननकै सम्भावना  भएको नगरपालिका हो । यहाको भौगोलिक वनावट र प्राकृनतक श्रोत साधनमा 
ननकै अगाडी रहेको छ । चौरजहारी उवयर फाँट रे्दखि लिएर ढंुगे िाननहरु र जहारीिोिाको क्रकनारमा रहेको उवयर जलमन 
रे्दखि  िोिागाउ मुिन्जउिा सम्मका  कृवष उत्पार्दनयोग्य फाँटहरु यस नगरपालिकाका गहनाहरु हुन । यस 
नगरपालिकामा एउटा एयरपोटय रहेको छ । नेपाि सरकारको योजनामा परेको १० वटा  नयाँ  िहर  मध्ये  चौरजहारी 
पनन एक भएको हुर्दा  ववकास सम्भावना प्रविछ। साँस्कृनत धालमयक एंव 
जानतय  ववववधतािे  भररपुणय  यस  नगरपालिकामा धालमयक सहहटणुता र सामान्जक सद्भाव नै िान्त र समदृ्ध नगर 
ननमायणको आधार हो । भेरी नर्दीको क्रकनारमा अवन्स्थत चौरजहारी रुकुम, सल्यान र जाजरकोटको मुख्य व्यापाररक केन्र 
भनेर गचननन्छ । 

ननरे्दलिका सम्बन्धीजानकारीः 
यस ननरे्दलिकािे नगरपालिका तहमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनिाई व्यवन्स्थत, सरि, ननतजामूिक, 
ववश्वसनीय र प्रभावकारी बनाई स्थानीय तहमा ननणयय प्रक्रक्रयािाई त्यपरक (evidence-based) 
बनाउनुका साथ ै पारर्दलियता र जवाफरे्दहहता अलभवदृ्गध गरी सुिासन प्रवयद्धन गनय सहयोग गने मिू 
उद्वेश्य लिएको  छ । यो ननरे्दलिकािे यस नगरपालिकािे अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षण 
गनय यस अन्तगयतका स्वास््य संस्थाहरुको भूलमका, अविम्वन गने ववगध, यसको व्यवस्थापन तथा 
कायायन्वयनको बारेमा ववस्ततृ रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यस नगरपालिकाबाट हुने सम्पूणय अनुगमन, 
मूल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षण सम्बन्न्धकाययहरू यस ननरे्दलिकामा आधाररत भएर गररने छ । 
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स्थानीय तह तथा स्वास््य संस्थाको काययहरू 
संघीयताको सन्र्दभयमा नेपाि सरकार स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्राियिे ननमायण गरेको अनुगमन 
तथा मूल्याङ्कन ननरे्दलिका २०७५ िे नगरपालिकामा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कायय गनय ननरे्दि गरे 
बमोन्जम यस नगरपालिकािे अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षणको िागग स्थानीय तह तथा 
स्वास््य संस्था स्तरमा रे्दहाय बमोन्जमका काययहरूगनेछ ।  

स्थानीय तह  स्वास््य संस्था स्तर 
िासककय कायय  
स्वास््य के्षत्रसँग सम्बन्न्धत सूचना उत्पार्दन, 
व्यवस्थापन 
र प्रयोगको िागग संघीयर प्रारे्दलिक मापर्दण्डसँग 
लमल्ने गरी आवश्यकता अनुसार सान्र्दलभयकस्थानीय 
नीनत, रणनीनत, ढाँचा, योजना, ननरे्दलिका, 
मापर्दण्डहरू ववकास र अद्यावगधक गने । 

सम्बन्न्धत नीनत, रणानीनत, ढाँचा, 
योजना,ननरे्दलिका, मापर्दण्डअनुसार स्वास््य 
क्षेत्रका सूचना उत्पार्दन, संकिन,व्यवस्थापन र 
प्रयोग भएकोसुननन्श्चत गने । 

संघीय तथा प्रारे्दलिक कानूनको पािना र स्थानीय 
तहमा कानून ननमायणका िागग आवश्यक ववधेयक 
तयार गने र ती कानूनहरू स्थानीय तहमा  पािना 
भएको सुननन्श्चतता गने  

सम्बन्न्धतकानूनको पािनाभएको सुननन्श्चत 
गने । 
 

प्रणािी तथा मापर्दण्ड  
आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहका सूचकहरू र  
नतनका िागग आवश्यक पने त्याङ्क सङ्किन, 
प्रिोधन, बबश्िेषण तथा प्रयोग ववगध पररभावषत गने 
। 

पररभावषत सूचकहरूको त्याङ्कसङ्किन, 
प्रिोधन, बबश्िेषण तथाप्रयोग ववगधको 
कायायन्वयनसुननन्श्चतता गने । 

स्वास््यसम्बन्धी सबै सूचना प्रणािीका िागग रान्टिय 
तथा प्रारे्दलिक मापर्दण्ड तथा ननरे्दलिकाहरूको 
अविम्बन गन⁄े गराउने । 

स्वास््य सम्बन्धी सबैसूचना प्रणािीका 
िागगरान्टिय, प्ररे्दलिक मापर्दण्ड तथा 
ननरे्दलिकाहरूको अविम्बन गने । 

सूचनाको सहज पहँुच र आर्दान प्रर्दानको िागग 
अन्तरक्रक्रयात्मक ढाँचा 
सुननन्श्चत गने । 

सूचनाको सहज आर्दान प्रर्दानको िागग 
स्थाननय तहको अन्तरक्रक्रयात्मक ढाँचा 
प्रयोगमा ल्याउने । 

समन्वय  
स्थानीय  स्तरमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन 
सम्बन्धी क्रक्रयाकिापहरूको  
समन्वय तथा नेततृ्व गन े। 

स्वास््य संसथा स्तर बाट गररने अनुगमन 
तथामूल्याङ्कनसम्बन्धी क्रक्रयाकिापहरू 
कायायन्वयन भएको सुननन्श्चत गने । 

संघीय तथा प्रारे्दलिक तहसँगसमन्वय गने । अनुगमन तथामूल्याङ्कनकासबै 
क्रक्रयाकिापहरूमा आवश्यकता 
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स्थानीय तह  स्वास््य संस्था स्तर 
अनुसारसम्बन्न्धत तहगतसरकारसँग समन्वय 
गने । 

स्वास््यसंग सम्बन्न्धत त्याङ्क प्रान्ततको स्थानीय 
तह लभत्रका लिक्षा, महहिा बािबालिका तथा िागग 
अन्य ववषयगत िािासँगस्थानीय तहमा समन्वय 
गन े 

ववषयगत अन्यसंस्थाहरूसँग समन्वय गने । 
 

योजना र ववधधहरू  
स्थानीय तहमा स्वास््य क्षेत्रको ननतजा िाका 
ववकास गने । 

ननतजा िाका काययवनयन गने । 

नीनत तथा मापर्दण्डको कायायन्वयनसुननन्श्चतताको 
िागग स्थानीय तहमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन 
योजना (Tracking, Validating, Verifying Result 
समेत) बनाउने । 

नीनत तथा मापर्दण्डको कायायन्वयन सम्बन्धी 
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजना बनाउने । 

स्थानीय तहमा सूचना सङ्किन तथा समायोजन 
गन,े सूचना प्रणािीमा प्रववटठ भएको सुननन्श्चत गने 
(स्वास््य संस्थाबाट प्रववटठ हुनु नपने थप 
त्यांकसमेत प्रववटठ गन,े जस्तैैः स्वास््य क्षेत्रको 
िचय आहर्द) र योजना अनुसार अनुगमन तथा 
मूल्याङ्कन क्रक्रयाकिाप सञ्चािन गने⁄ गराउने । 

स्वास््य संस्थामा सूचना सङ्किन तथा  
समायोजन गने, सूचना प्रणािीमा प्रववटठ गने 
र योजना अनुसार अनुगमन तथा मूल्याङ्कन 
क्रक्रयाकिाप सञ्चािनगन े।  

त्याङ्कको गुणस्तर अनुगमन गने । संकिन तथा उत्पार्दन भएका 
त्याङ्कहरूकोगुणस्तर कायम गने ।  

अनुसन्धान तथा ववश्िेषण   
संघीय तथा प्रारे्दलिक तहबाट सञ्चािन हुने 
अनुसन्धान तथा सवेक्षणकाययमा आवश्यकता अनुसार 
समन्वय गने र सहभागग हुने । 

अनुसन्धान तथा 
सवेक्षणमाआवश्यकताअनुसारसहभागग हुने र 
सहयोग गने। 

स्थानीय तहमा सञ्चालितस्वास््य काययक्रमको 
प्रभावकाररता मूल्याङ्कनको  िागग अनुसन्धान, 
त्याङ्क ववश्िेषण र वविषे अध्ययन गने । 

अनुसन्धान तथा सवेक्षणमासहभागग हुने र 
सहयोग गने। । 
 

सूचना आर्दान प्रर्दान  
नीनत ननमायता, काययक्रम व्यवस्थापक तथा अन्य 
सरोकारवािाहरूिाई  गुणस्तरीय सूचना सम्प्रेषण गने 
। 

व्यन्ततगत सूचनाको गोपननयतािाई 
अननवाययरूपमा संरक्षण गरै्द सेवाग्राही तथा 
अन्यसरोकारवािाहरूिाई गुणस्तरीय  सूचना 
सम्प्रेषण गने । 

स्थानीय तहको मञ्चहरू (जस्तैैः वावषयक सलमक्षा तथा रान्टिय, प्रारे्दलिक रस्थानीय तहमा प्रातत 
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स्थानीय तह  स्वास््य संस्था स्तर 
मूल्याङ्कन आहर्द) मा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, 
अनुसन्धान र अन्य आंकिनबाट प्रातत त्य तथा 
ननटकषय सम्प्रेषण गने । 

त्य तथा ननटकषयहरू स्थाननय तहसंगको 
समन्वयमा सेवा प्रवाहसुधारको िागग उपयोग 
गने⁄प्रयोगमा ल्याउने । 

स्थानीय तहअन्तगयतका स्वास््यसंस्थाहरूिाई 
पटृठपोषण हर्दने । 

रान्टिय, प्रारे्दलिक र स्थानीय तहबाट प्रातत 
पटृठपोषणिाई कायायन्वयन गने । 

सूचना प्रयोगमा सहजीकरण  
स्थानीय तहमा सूचनाकोप्रयोगमा सहजीकरण गनय 
संघीय तथा प्रारे्दलिक ननरे्दलिका तथा ववगधहरूको 
अनुकुिन गने । 

ननरे्दलिका तथा ववगध अनुरुपस्वास््य संस्थामा 
सूचना प्रयोगगने । 

श्रोत व्यवस्थापन   
अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको िागग आवश्यक मानव 
संसाधन, भौनतक पूवायधार, वववत्तय िगायत अन्य 
श्रोतको िेिाजोिा गरी व्यवस्थापन गने । 

स्थाननय तहसंगसमन्वय गरी अनुगमन  तथा 
मूल्याङ्कनको िागग आवश्यक मानव 
संसाधन, भौनतक पूवायधार, वववत्तय िगायत 
अन्य श्रोतको िेिाजोिा गरी व्यवस्थापन 
गने । 

क्षमता ववकास  
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन काययका िागग रान्टिय 
तथा प्रारे्दलिकननरे्दलिका अनुरुप मानव संसाधन 
क्षमता िेिाजोिा गने र क्षमता ववकासको िागग 
स्थानीय स्तरको योजना बनाउने । 

क्षमता  ववकास क्रक्रयाकिापहरूको योजना 
बनाउने । 

 
अनुगमन, मूल्याङ्कन र सुपररवेक्षण संरचना 

यस नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने स्वास््य सेवाहरुको प्रभावकारी अनुगमन, मूल्याकन तथा सुपररक्षण 
रे्दहाय बमोन्जमको संरचना अनुसार गररनेछ । 

अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षणको िाधग सलमनत ⁄ उपसलमनतको व्यवस्था 
यस नगरपालिकाको स्वास््य ऐन २०७४ िे नगरपालिका सामान्जक ववकास सलमनतको मातहतमा 
रहने गरी स्वास््य अनगुमन उपसलमनत रहन े व्यवस्था गरेको छ । नगरपालिकाका उपप्रमुिको 
संयोजकत्वमा रहने स्वास््य अनुगमन उप-सलमनतमा रे्दहाय अनुसारको पर्दागधकारीहरु रहने व्यवस्था 
छ । 

ननरे्दलिका बनाउनको िाधग नोटः ननरे्दलिका तयार गर्दाय अनुगमन, मूल्याकंन तथा सुपररवेक्षण गने सलमनतको व्यवस्था 
कुन र्दस्तावेजमा राखिएको छ त्यसिार्य राखु्न पछय । यदर्द र्दस्तावेजमा अनुगमन मात्र भननएको छ भने पनन मूल्याकंन 
र सुपररवेक्षण सम्बन्न्ध काम गनय सक्नेछ भनी उल्िेि गनुय पनेछ ।  



 

स्वास््य क्षेत्रको अनुगमन मूल्याङ्कन तथासुपररवेक्षण ननरे्दलिका – २०७७ पाना नं. 6 

तालिका १: स्थानीय तहको स्वास््य अनुगमनमूल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षण  उप-सलमनत 
नगरपालिकाैः उप-प्रमुि संयोजक 
सामान्जक ववकास सलमनतको संयोजक सर्दस्य 
कायपालिकाका सर्दस्यहरू मध्येबाट प्रमुििे तोकेको १ जना महहिा सर्दस्य सर्दस्य 
सरकारी/सामुर्दानयक स्वास््य संस्थाका प्रनतननगध मध्येबाट नगरपालिकािे 
तोकेको एक जना   

सर्दस्य   

नगरपालिका लभत्रका स्वास््य व्यवसायी संघहरु मध्येबाट प्रमुििे मनोननत गने 
प्रमुि वा प्रनतननगध एक जना  

सर्दस्य   

स्थानीय उपभोतता हहत संरक्षण मञ्चको प्रमुि वा प्रनतननगध एक जना    सर्दस्य   
नगरपालिका स्वास््य िािा प्रमुि सर्दस्य सगचव   

उतत सलमनतको िाई सहयोग गनय तथा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन काययहरुको व्यवस्थापन गनयको 
िागग नगरपालिका अन्तगयतको स्वास््य िािाका कमयचारीहरूिे गनेछन ्।  

काम, कतयव्य र अगधकार: 
नगरपालिकामा रहेको  स्वास््य अनुगमन उप-सलमनतको काम, कतयव्य र अगधकार रे्दहाय बमोन्जम 
हुनेछ: 

 स्वास््य काययक्रमको ववलभन्न चरणमा गनुयपन े अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको काययववगध 
ननधायरण गन,ेसो बमोन्जम नगरपालिका र मातहतका ननकायहरूबाट कायय गने/गराउने । 

 स्वास््य क्षेत्रको काययक्रम कायायन्वयन तथा सञ्चािनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका 
सूचाङ्क तथा सो सम्बन्न्ध फारमहरू आवश्यकताननधायरण गरी िागू गने । 

 नगरपालिकाअन्तगयतका काययक्रमहरुको ननयलमत अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गने र रे्दिापरेका 
समस्याबारे नगरकाययपालिकामा पेिगरी यथा समयमा समाधान गने/गराउने । 

 ननन्ज क्षेत्रबाट संचालित काययक्रमहरुको अनुगमन गरीनगरपालिकामामाफय त सुधारात्मक कायय 
गन/े गराउने। 

 अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका िागग उपकरण, ववषयका वविषेज्ञ तथा संस्थाहरूको सेवा 
आवश्यकता अनुसार उपिब्ध गने/ गराउने ।  

 अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षण सम्बन्न्ध काययिाई व्यवन्स्थत र नछटो छररतो बनाउन 
स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणािीको ववकास र बबस्तार गरी ववद्युतीय माध्यमबाट 
आधारभूत वववरण तथा प्रगनत प्रनतवेर्दनको संचार गने व्यवस्था लमिाउने । 

 स्वास््य क्षेत्रको अनुगमन, मूल्यांकन तथा सुपररवेक्षण सम्बन्न्ध अन्य समसामनयक 
गनतववगधहरु गने, गराउने। 

नोटैःस्वास््य अनगुमन उप-सलमनतको बठैक प्रत्येक चौमालसकमा कम्तीमा एक पटक वस्ने छ  र बठैकमा 
आवश्यकता अनसुार सम्बन्न्धत पर्दागधकारी, बबिषेज्ञ वा साझेर्दार ससं्थाको प्रनतननगधहरूिाई आमन्त्रण गनय 
सक्रकने छ । 

नोटैः ववषय वविषेज्ञता र क्षेत्रगत हहसाविे आवश्यकता महससु भएमा सलमनतिे ववषय वविषेज्ञ 
आमन्न्त्रतको रूपमा राख्नछे । 



 

स्वास््य क्षेत्रको अनुगमन मूल्याङ्कन तथासुपररवेक्षण ननरे्दलिका – २०७७ पाना नं. 7 

अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षणका मुख्य ववधधहरु 

स्वास््य क्षेत्रको योजना, नीनत तथा काययक्रमहरुको कायायन्वयन के-कसरी भइरहेको छ र अपेक्षक्षत 
ननतजा के-कनत हाँलसि भैरहेको छ भनन िेिाजोिा गनयको िागग नगरपालिकािे बबलभन्न ववगधहरुबाट 
ननरन्तर रुपमा सूचनाको संकिन र बबश्िेषण गनेछ ।  उतत काययको िागग नगरपालिकािे रे्दहाय 
बमोन्जमको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षणका ववगधहरु अविम्बन गनेछ: 

 स्वास््य संस्था र नगरपालिका स्तररय बैठक 
 नगरपालिका स्तररय गोटठी 
 स्वास््य संस्थाको स्थिगत भ्रमण 
 स्वास््य संस्था र नगरपालिकाको ननयलमत त्याङ्कगुणस्तर िेिाजोिा (RDQA) 
 स्वास््य सूचना प्रणािी 
 सवेक्षण तथा अनुसन्धान 

 

 

नोटैःयी ववगधहरू यस अगाडीका पररच्छेर्दमा ववस्ततृ रूपमा वणयन गररएको छ । 



 

      
    

चौरजहारी नगरपालिका स्वास््य क्षेत्रको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षण ननरे्दलिका – २०७८  पाना नं. 1 
 

पररच्छेर्द र्दईु: ननतजा िाका 
स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रािय हर्दगो ववकास िक्ष्य ३ को सब ैउद्रे्दश्य र िक्ष्य २ को उद्रे्दश्य २.२ मा प्रनतवेर्दन हर्दनको िागग न्जम्मेवार 
छ। यसका साथै सबै तहका सरकारिे आ–आफनो प्राथलमकताको आधारमा थप सूचकहरूमा अनुगमन गनुय आवश्यक हुन्छ। संघीय स्वास््य तथा 
जनसंख्या मन्त्राियिे प्ररे्दि तथा स्थानीय तहवाट गुणस्तरीय त्याङ्क प्रातत गरे पनछ मात्र नेपाि स्वास््य क्षेत्र र णनीनत ननतजा िाका, 
हर्दगो ववकास िक्ष्य र थप सूचकहरूको अनुगमन प्रभावकारी हुन्छ। 
 
रान्टिय स्वास््य प्रणािीको कायय सम्पार्दन अनुगमन कायय नेपाि स्वास््य क्षेत्ररण नीनतको ननतजा िाका र हर्दगो ववकास िक्ष्य अनुरुप गनयका 
िागग प्ररे्दि तथा स्थानीय सरकारिे तर्द अनुसार आवश्यक त्याङ्क ररपोटय गने कुरा सुननन्श्चत गनुय पर्दयछ। तसथय, यस ननरे्दलिकािे नेपाि 
स्वास््य क्षेत्र रणनीनतर हर्दगो ववकास िक्ष्यको रान्टिय िक्ष्य सँग मेि िानेगरी तथा कणायिी प्ररे्दिका अन्य सुचकहरुबाट (जस्त,ै प्ररे्दि पञ्च 
वषीय योजनािे समेटेका सुचकहरु) आधार रेिा र िक्ष्य स्थावपत गरै्द ननतजािाकाववकासगरीप्रस्तुतगरेकोछ। 
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नेपाि स्वास््य क्षेत्र रणनीनत ननतजा ढााँचमको िक्ष्य तहका सूचकहरू 

 सडक र्दघुयटनाको कारण हुने मतृ्यु र्दर (प्रनत १ 
िाि जनसंख्यामा)* 

G7 3.6.1   स्वास््य 
व्यवस्थापन 
सूचना प्रणािी 

वावषय
क 

स्वास््य 
सेवा ववभाग 

√ √ 

 आत्महत्या मतृ्यु र्दर (प्रनत १ िाि जनसंख्यामा) 
* 

G8 3.4.2   

पुनयःननमायण तथा स्वास््य प्रणािीको सुदृदढकरण, भौनतक संरचना, स्वास््य क्षेत्रको िाधग जनिन्क्त, िररर्द र आपूनत य व्यवस्थापन (ननतजा १) 
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चौरजहारी नगरपालिका स्तरीय अनुगमन तथा मुल्यांकन मापर्दण्ड २०७८     

 पूवायधार मापर्दण्ड पूरा गरेका स्वास््य संस्थाहरूको 
प्रनतित (स्वास््य चौकी, प्राथलमक स्वास््य केन्र, 
अस्पताि) * 

OC1.1    

स्वास््य 
पूवायधार सूचना 
प्रणािी 

वावषय
क 

स्वास््य 
सेवा ववभाग 

√ √ 

 योजना अनुसार ननमायण सम्पन्न भएका स्वास््य 
संस्थाका भवनहरू (स्वास््य चौकी, प्राथलमक 
स्वास््य केन्र, अस्पताि, आयुवेर्द स्वास््य संस्था 
र अन्य स्वास््य संस्था)को प्रनतित* 

OP1a1.1    √  

 भत्केको स्वास््य संस्था भवनहरू मध्य 
पुनैःननमाण भएका भवनहरूको  प्रनतित* 

OP1a2.1 
 

  √ 
 

 वावषयक भवन ममयत योजना अनुसार ममयत 
सम्पन्न भएका भवनहरूको प्रनतित* 

 
 

  √ 
 

 न्स्वकृत र्दरबन्र्दी अनुसार स्वास््य कमीहरूको 
पर्दपूनतका प्रनतित (स्वास््य संस्थाका प्रकार 
अनुसारMDGP, मेडडकि अक्रफसर, नसय, 
तयारामेडडकहरू) * 

OP1b1.1    स्वास््यको 
िागग  मानव 
संिाधन 
त्याङ्क 

 

स्वास््य 
तथा 
जनसंख्या 
मन्त्रािय 

√  

 र्दरबन्र्दी अनुसार आफनो कायय क्षेत्रमा काम 
गरररहेको स्वास््यकमीको प्रनतित* 

OP1b1.2    मानव संिाधन 
सूचना प्रणािी 

वावषय
क 

√  

 एकीकृत िररर्द योजना अनुसार  समयमै सम्पन्न 
गररएका िररर्दको प्रनतित* 

OC1.3 
 

  

िररर्द सम्पन्न 
प्रनतवेर्दन 

वावषय
क 

 

सबै तहका 
सरकार 

√ 
 

 एक्रककृत बावषयक िररर्द योजना अनुसारकायायरे्दि 
(Awarded) हर्दएको क्रक्रयाकिापको  प्रनतित* 

OP1c1.1 
 

  स्वास््य 
सेवा ववभाग 

√ 
 

 अत्यावश्यक औषगधहरू मौज्र्दात िून्य नभएका 
सरकारी स्वास््य संस्थाहरूको प्रनतित 

OC1.4 
 

  आपूनतय 
व्यवस्थापन 

वावषय
क 

स्वास््य 
सेवा ववभाग 

√ √ 
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 माग फारम पेि गरेको २ हतता लभत्र अत्यावश्यक 
सामाग्रीहरू tracer commodities प्रातत गने स्वास््य 
संस्थाहरूको प्रनतित 

OP1c2.1    सूचना प्रणािी 
 

 

 औषगध भण्डारको िागग उपयूतत भण्डार अभ्यास 
गने स्वास््य संस्थाहरूको प्रनतित* 

OP1c2.2 
 

  

स्वास््य सेवा प्रर्दान गने स्थानमा नै सेवाको गुणस्तर अलभबदृ्धध ( नेपाि स्वास््य क्षेत्र रणनीनत ननतजा २) 
 भनाय भएका (अन्तरंग) ववरामीको मतृ्यु र्दर 

(अस्पतािको तह अनुसार (ववलिटटीकृत, क्षेत्रीय 
तथा न्जल्िा अस्पताि) 

OC2.3 

 

  

स्वास््य 
व्यवस्थापन 
सूचना प्रणािी 

वावषय
क 

 

स्वास््य 
सेवा ववभाग 

√ √ 

 िल्यक्रक्रया गररएका बबरामीहरूमध्ये संक्रमणको र्दर 
प्रनतित 

OC2.5    

 √ 

 मापर्दण्ड अनुसार तोक्रकएका प्रयोगिािा सेवाहरू 
हर्दन सतने स्वास््य संस्थाहरूको प्रनतित 

OP2.1.3 

 

  

स्वास््य 
संस्था रन्जटटर 

स्वास््य 
तथा 
जनसंख्या 
मन्त्रािय 

√ √ 

 मातमृतृ्यू ननगरानी गररन ेअस्पतािहरुको प्रनतित OP2.2.1    मात ृतथा 
नवजात लििु 
मतृ्यू ननगरानी 
तथा प्रनतकायय 
प्रणािी 

स्वास््य 
सेवा ववभाग 

  √ 

स्वास््य  सेवाको समतामूिक उपभोग (नेपाि स्वास््य क्षेत्र रणनीनत ननतजा ३) 
 रान्टिय काययक्रममा समावेि गररएका सबै िािे  

िोप  पाउने  िक्षक्षत  जनसंख्याको अनुपात 

OC3.2     स्वास््य 
व्यवस्थापन 

वावषय
स्वास््य 
सेवा ववभाग 

√ √ 
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 संस्थागत सुत्करीको प्रनतित OC3.3     सूचना प्रणािी क  √ √ 

 अस्पतािको बहहरङ सेवा लिने   नयाँ बबरामीको 
संख्या ९प्रनत १००० जनसंख्यामा) 

OC3.5 3.8.1b     √ 

 एन्न्ट रेिोभाइरि थेरापी पाउन योग्य बबरामी मध्ये 
थेरापी पाइरहेका बबरामीको प्रनतित (वयस्क तथा 
बािबालिका) 

OC3.6 3.7.1     √ 

 र्दक्ष स्वास््यकमीबाट सुत्केरी गराउने महहिाको 
अनुपात (प्रनतित) 

  3.1.2   √ √ 

 १५ रे्दखि ४९  वषय  उमेर  समूहमा  नयाँ 
एचआइलभको संक्रमण संख्या (प्रनत १००० 
असंक्रलमत जनसंख्यामा) 

  3.3.1a   √ √ 

 क्षयरोगको  घटना  र्दर  (प्रनत  एक  िाि 
जनसंख्यामा) 

  3.3.2   √ √ 

 औिोरोगको  घटना  र्दर  (प्रनत  एक  िाि 
जनसंख्यामा)  

  3.3.3   √ √ 

 हेपाटाइहटस बब प्रकोप र्दर (प्रनत एक िाि 
जनसंख्यामा)  

  3.3.4   √ √ 

 पररवार ननयोजन साधनको प्रयोग र्दर (आधनुनक 
ववगध) (प्रनतित) 

  3.7.1a   √ √ 

 प्रोटोकि  अनुसार  कन्म्तमा  ४  पटक स्वास््य  
संस्थामा  स्वास््य  जाँच  गराएका गभयवती 
महहिाको प्रनतित 

  3.8.1a   √ √ 

 प्रोटोकि अनुसार कम्तीमा ३ पटक स्वास््य   3.8.1c   √ √ 
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संस्थामा  स्वास््य  जाँच  गराएका सुत्केरी 
महहिाको प्रनतित 

 ३ डोज हेपाटाइहटस बब िोप पाएकालििूको प्रनतित   3.8.1d   √ √ 

 एचआईलभ संक्रलमत मध्ये एन्न्टरेिोभाइरि थेरापी 
सेवा पाइरहेका व्यन्ततहरूको अनुपात 

  3.8.1f   √ √ 

 तह अनुसार सबै िािे आधारभूत स्वास््य सेवाहरू 
हर्दइरहेका स्वास््य संस्थाहरूको प्रनतित 

OP3.1.1 
  

  

स्वास््य 
संस्था रन्जटटर 
 

वावषय
क
  

स्वास््य 
तथा 
जनसंख्या 
मन्त्रािय 

√ √ 

 सामुर्दानयक स्वास््य इकाइहरूको संख्या OP3.2.1     √ √ 

 रेफर गरेको ववरामीिाई र्दुर्त सेवा हर्दइरहेका 
अस्पतािहरूको प्रनतित 

OP3.2.2 
  

  √ √ 

 आधनुनक र आयुवेर्द र्दवुै सेवा हर्दइरहेका सरकारी  
स्वास््य संस्थाहरूको प्रनतित 

OP3.2.3     √ √ 

 आफनै फामेसी सञ्चािन गरररहेका सरकारी 
अस्पतािहरूको प्रनतित 

OP3.2.4     √ √ 

 प्रयोगिािाबाट प्रमाखणत इन्फिुन्जाको संख्या 
(एच१एन१) 

  3.3.6b   ननगरानी 
प्रनतकायय 
प्रणािी 

वावषय
क 

स्वास््य 
सेवा ववभाग 

√ √ 

 िागू औषधी सेवन गने (hard drug users) मध्ये 
पुनयैःस्थापना 
केन्रमाफय तववस्ततृसेवा(Comprehensive Services) 
लिनेको प्रनतित* 

  3.5.1   रान्टिय एच 
आई लभ तथा 
यौन रोग 
ननयन्त्रण केन्र 
सवेक्षण 

स्थानीय 
सरकार 

√   

स्वास््य के्षत्र व्यवस्थापन र सुिासन सुदृदढकरण (नेपाि स्वास््य क्षेत्र रणनीनत ननतजा ५) 
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 बजेट उपयोग र्दर (बजेटको िचय) प्रनतित* OC5.1     आगथयक 
व्यवस्थापन 
प्रनतवेर्दन 

वावषय
क 

 

स्वास््य 
तथा 
जनसंख्या 
मन्त्रािय 

√   

 अननयलमनतता (बेरुजु) रुजु  भएको प्रनतित OC5.2 
  

  √ 

  

 प्रयोगिािा सेवा भएका स्वास््य चौकीहरूको 
प्रनतित 

OP5.1.2 
  

  स्वास््य 
संस्था रन्जटटर 

√ √ 

स्वास््य के्षत्र िगानीमा दर्दगो सुधार (नेपाि स्वास््य क्षेत्र रणनीनत ननतजा ६) 
 स्थानीय सरकारको कूि बजेटमा स्वास््य क्षेत्रको 

बजेट प्रनतित 

OP6.1.2 

  

  स्थानीय 
सरकार वावषयक 
योजना तथा 
बजेट 

वावषय
क 

 

स्वास््य 
तथा 
जनसंख्या 
मन्त्रािय 

√ 

  

जनस्वास््य ववपर्दव्यवस्थापन सुदृदढकरण (नेपाि स्वास््य क्षेत्र रणनीनत ननतजा ८) 
 जनस्वास््य ववपर्द÷महामारी संकटको कारण प्रनत 

१००० मा भएको मतृ्यु र्दर* 

OC8.1     

स्वास््य तथा 
जनसंख्या 
मन्त्रािय 
अलभिेि 

वावषय
क 

 

स्वास््य 
तथा 
जनसंख्या 
मन्त्रािय 

 

√   

 प्राकृनतक प्रकोप÷रोग प्रकोप भएका घटना मध्ये ४८ 
घण्टा लभत्र प्रनतकायय गररएका घटनाको प्रनतित* 

OC8.2 
  

  √ 

  

 जनस्वास््य ववपर्द÷महामारी भएका घटना मध्ये  
२४  घण्टा  लभत्र  सूगचत  गररएका घटनाको 
प्रनतित* 

OP8.2.1 

  

  √ 

  

 आघात   व्यवस्थापन   क्षमता   भएका 
अस्पतािको संख्या* 

OP8.1.2 
  

  स्वास््य 
संस्था रन्जटटर 

√ √ 

सबै तहका ननणयय प्रकियामा प्रमाणको उपिब्धता र प्रयोगको ववकास (नेपाि स्वास््य क्षेत्र रणनीनत ननतजा ९) 
 रान्टिय स्वास््य प्रनतवेर्दन प्रणािीमा ववद्युतीय 

माध्यमबाट प्रनतवेर्दन गने स्वास््य संस्थाहरूको 
OC9.1     स्वास््य 

व्यवस्थापन 
वावषय
क 

 

स्वास््य 
सेवा ववभाग 

√ √ 
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प्रनतित (स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणािी, 
आपूनतय व्यवस्थापन सूचना प्रणािी) 

सूचना प्रणािी 

नोट:* िे अहहिेको अवस्थामा यो त्याँक संकिन गनयको िागग सुचना प्रणािी नभएको जनाउर्दछ र उतत प्रणािी नबनेसम्म स्थाननय तहिे वावषयक 
रूपमा संकिन र प्रनतवेर्दनको व्यवस्था गनेछ । 



 

      
    

चौरजहारी नगरपालिका स्वास््य क्षेत्रको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षण ननरे्दलिका – २०७८  पाना नं. 1 
 

पररच्छेर्द तीन: अनुगमन 

अनुगमनको पररचय 

अनुगमन भन्नािे नीनत, योजना तथा काययक्रमहरूमा िगानी तथा साधनको प्रवाह उगचत ढंगिे भए, 
नभएको वा अपेक्षक्षत ननतजा हाँलसि भए, नभएको सम्बन्धमा कायायन्वयन गने ननकाय वा कानून 
बमोन्जम अन्ख्तयार प्रातत ननकायिे तोकेको व्यन्तत वा संस्थाबाट ननरन्तर रुपमा गररन े
ननगरानी,सूचना संकिन, ववश्िेषण तथा सुधारात्मक काययिाई बुखझन्छ ।  
यस पररच्छेर्द अन्तगयत नगरपालिका तहमा अनुगमनको संस्थागत व्यवस्था,ववगधतथा प्रक्रक्रयािाई 
संके्षपमा प्रस्तुत गररएको छ। 

अनुगमनका ववधधहरु 
स्वास््य क्षेत्रको योजना, नीनत तथा काययक्रमहरुको कायायन्वयन के-कसरी भइरहेको छ र अपेक्षक्षत 
ननतजा के-कनत हाँलसि भैरहेको छ भनन िेिाजोिा गनयको िागग नगरपालिकािे बबलभन्न ववगधहरुबाट 
ननरन्तर रुपमा सूचनाको संकिन र बबश्िेषण गनेछ । उतत काययको िागग नगरपालिकािे ननम्न 
बमोन्जमको अनुगमन ववगधहरु अविम्बन गनेछ: 
क. मालसक बैठक 

नगरपालिका अन्तगयत स्वास््य सम्बन्धी गनतववगधहरु संचािन गनें सामुर्दानयक महहिा स्वास््य 
स्वयंसेववका, स्वास््य संस्था र स्वास््य िािािे प्रत्येक महहनाको अन्त्यमा वा महहना सम्पन्न 
भएपनछ िगत्त ैमालसक बैठक आयोजना गरी महहनाभर गररएका गनतववगध तथा प्रनतफि बारे छिफि 
गनुयपर्दयछ । उतत बठैकिे स्वास््य क्षेत्रको समग्र गनतववगधहरुको सलमक्षा गरै्द रे्दखिएका समस्याहरुको 
समयमा नै पहहचान गरी काययक्रम संचािनिाई अझ व्यवन्स्थत गनय मद्र्दत गर्दयछ । ववलभन्न तहमा 
संचािन गररने मालसक बैठकको समय तालिका ननम्न बमोन्जमको हुनेछ| अन्य बबटततृ वववरण सबै 
समुहको मालसक बैठक संचािन काययववगध बमोन्जम हुने छ | 

तालिका २: ववलभन्न तहमा  गररने मालसक बैठकको समय तालिका 

तह 
बैठक* समय 

तालिका 
सहभागी 

सहजीकरण तथा 
अविोकन 

बैठक 
व्यवस्थापन 
न्जम्मेवारी** 

मदहिा स्वास््य 
स्वयंसेववका  

हरेक महहनाको 
२६ गते रे्दखि 
मसान्त सम्ममा 

सम्पूणय महहिा 
स्वास््य 
स्वयंसेववकाहरु 

स्वास््य संस्था प्रमुि 
तथा अन्य 
कमयचारीहरु  

स्वास््य 
संस्था प्रमुि  

स्वास््य संस्था  
(स्वा.चौकी, 

हरेक महहनाको २  
गते रे्दखि ४ गते 

स्वास््य संस्थाका 
कमयचारीहरु  

स्वास््य िािा प्रमुि, 
वा प्रनतननगध, 

स्वास््य 
संस्था प्रमुि 

https://chaurjaharimun.gov.np/ne/node/3
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तह 
बैठक* समय 

तालिका 
सहभागी 

सहजीकरण तथा 
अविोकन 

बैठक 
व्यवस्थापन 
न्जम्मेवारी** 

ि.स्वा.के,.आ.स्वा. 
सेवा केन्र) 

लभत्र स्वास््य संस्था 
सञ्चािन तथा 
व्यवस्थापन सलमनत, 

स्वास््य संस्था 
संचािन तथा 
व्यवस्थापन सलमनत 
र गुणस्तर सुधार 
टोिीको बैठक 

हरेक महहनाको ३  
गते रे्दखि ५ गते 
लभत्र 

स्वास््य संस्थाका 
कमयचारीहरु  

स्वास््य िािा प्रमुि, 
वा प्रनतननगध,स्वास््य 
संस्था सञ्चािन तथा 
व्यवस्थापन सलमनत, 

स्वास््य 
संस्था प्रमुि 

नगरपालिका हरेक महहनाको ७ 
गते रे्दखि ९ गते 
लभत्र  

स्वास््य संस्था 
प्रमुि 

नगर प्रमुि,उप 
प्रमुि,प्रमुि 
प्रिासकीय 
अगधकृत,स्वास््य 
िािा प्रमुि, नलसयङ 
अगधकृत, तथा अन्य 
स्वास््य िािाका 
कमयचारी   

स्वास््य    
िािा प्रमुि  

     

 
मालसक बैठकमा गनुयपने कियाकिापहरु  

नगरपालिका,स्वास््य संस्था तथा सामुर्दानयक महहिा स्वास््य स्वयं सेववका स्तरमा वस्ने मालसक 
बैठक रे्दहाय बमोन्जमका क्रक्रयाकिापहरू गररनेछ ।   

सामुर्दानयक मदहिा स्वास््य स्वयंसेववकाहरुको मालसक बैठक  
 वाडय रन्जस्टर पुनराविोकन गरी सामुर्दानयक महहिा स्वास््य स्वयंसेववकाहरुको मालसक 

प्रनतवेर्दन संकिन गने, सम्पाहर्दत काययको सलमक्षा गने, रे्दखिएका समस्याको पहहचान र 
समाधान गन े| 

 सामुर्दानयक महहिा स्वास््य स्वयंसेववका कोषको अलभबदृ्हर्द तथा पररचािन बारे छिफि गन े
| 

नोटैः सबै तहको मालसक बैठकमा साझरे्दार संघ सँस्थाका प्रनतननगधहरूिाइय पनन सहभागी गराउन सक्रकने छ । 
*आगामी महहनाको बैठक लमनत पहहिो बैठकिे तय गनुय पर्दयछ । 
** बैठकको व्यवस्थापन तथा भएका ननणययहरूको अलभिेि समेत गनुय पनेछ । 
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 स्वास््य संस्थाबाट न्जम्मेवार प्रातत व्यन्ततिे हरेक बैठकमा समसामनयक स्वास््य काययक्रम/ 
गनतववगधको बारेमा छिफि गराई महहिा स्वास््य स्वयंसेववकाहरुको क्षमता अलभबदृ्गध गने  

स्वास््य संस्थाको मालसक बैठक  
 गत महहनाको मालसक बैठकका ननणयय कायायन्वयनको अवस्था बारे छिफि गने  
 हरेक महहना नगरपालिकामा पेि गने मालसक प्रनतवेर्दनमा छिफि गरी गुणस्तर सुननन्श्चतता 

पश्चात बैठकबाट पाररत गने  
 सम्बन्न्धत महहनामा संचालित क्रक्रयाकिापहरुको िक्ष्य अनुसार प्रगनत भए-नभएको सलमक्षा 

गन,े रे्दखिएका समस्याहरु समाधानको िागग योजना बनाउने  
 स्वास््य संस्थाको सेवा प्रवाह बारे स्व:मूल्यांकन गरी वास्तववक अवस्था पहहचान गने र 

समाधानको िागग योजना बनाउने  
 स्वास््य संस्थाको ववलभन्न सेवा रन्जस्टर, आगन्तुक पुन्स्तका, अनुगमन पुन्स्तका तथा 

अनुगमनकतायबाट प्रातत पटृठपोषणको बारेमा छिफि गरी आवश्यकता अनुसार कायायन्वयन 
गने  

 स्वास््य संस्थाको सुझाब पेहटका िोल्ने र प्रातत सुझावहरु वारे छिफि गरी आवश्यक 
ननणयय लिने  

 अन्य समसामनयक ववषयमा छिफि गरी ननणयय गने  

नगरपालिका स्तररय मालसक तथा चौमालसक बैठक 
 गत महहनाको मालसक बैठकका ननणयय कायायन्वयनको अवस्था बारे छिफि गने  
 स्वास््य संस्थाहरुको मालसक प्रगनत प्रनतवेर्दनको गुणस्तरीयता बारे छिफि गरी रे्दखिएका 

त्रहुटहरु सुधार गनयको िागग आवश्यक पटृठपोषण गने । 
 संचालित काययक्रमहरुको िक्ष्य अनुसार प्रगनत भए-नभएको सलमक्षा गरी रे्दखिएका समस्याहरु 

समाधानको िागग योजना बनाउने  
 पररवार ननयोजन सेवा काडय (पहेंिो), आमा सुरक्षा काययक्रमको अनुसूगच तथा अन्य फारमहरु 

बारे छिफि गरी नगरपालिकािाई बुझाउने  
 नगरपालिका तथा स्वास््य संस्थाको बावषयक योजना अन्तगयतका क्रक्रयाकिापको कायायन्वयनको 

अवस्था बारे छिफि गने  
 स्वास््य संस्थाको िागग आवश्यक औषगध, उपकरण, स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणािीका 

टुल्सहरूको उपिब्धताको एक्रकन गने ।  
 स्वास््य क्षेत्रका अन्य समसामनयक बबषयमा छिफि गने  

ि. ननयलमत त्याङ्क गुणस्तर िेिाजोिा प्रणािी 
ननयलमत त्याकं गुणस्तर िेिाजोिा प्रणािी स्वास््य क्षेत्रको त्याङ्कहरूको संग्रह वा प्रस्तुत गने 
प्रणािीको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गरी रे्दखिएका कलमकमजोरीहरुिाई सुधार गरै्द त्याङ्कको 

नोटैः नगरपालिकािे आवश्यकता महससु गरेमा अधयवावषयक सलमक्षा गनय सतने छ । 
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गुणस्तर सुननन्श्चत गन ेएउटा सरि प्रणािी तथा ववगध हो । यस प्रणािीिे नगरपालिकाको समग्र 
स्वास््य के्षत्रको त्याङ्क व्यवस्थापन एवं प्रनतवेर्दन प्रवाह गन े प्रणािीका अन्तरहरू पहहचान गरै्द 
गुणस्तरीय त्याङ्क उत्पार्दन र त्यसको प्रयोगमा सुधार ल्याउनका िागग महत्वपूणय भुलमका िेल्ने 
छ । यसका िागग कणायिी प्ररे्दि सामान्जक ववकास मन्त्रािय,स्वास््य सेवा ननरे्दिनाियिे तयार 
गरेको ननयलमत त्याङ्क गुणस्तर िेिाजोिा फारमको प्रयोग गररनेछ भने नगरपालिका स्तरमा 
रे्दहाय बमोन्जमको ननयलमत त्याङ्क गुणस्तर िेिाजोिा टोिी गठन गनेछ । 

प्रमुि प्रिासक्रकय अगधकृत वा ननजिे तोकेको अगधकृत संयोजक 
नगरपालिकाको स्वास््य िािा उप-प्रमुि (नलसयङ्ग स्टाफ)  सर्दस्य 
नगरपालिकाको स्वास्थ िािा प्रमुि सर्दस्य सगचव 
स्वास््य सेवा कायाियका त्यांक हेन े १ जना र नगरपालिका स्तरमा 
स्वास््य क्षेत्रमा काययरत रान्टिय तथा अन्तरायहिय गैरसरकारी संस्थाका 
प्रनतननगधहरूमध्ये १ जना गरी २ जना (स्वास््य सुचना प्रणािीमा काययक्रम 
गरररहेका संस्थािाई प्राथालमकता हर्दइनेछ ।) 

आमन्न्त्रत सर्दस्यहरू 

 

नगरपालिकाको स्वास््य तथा सामान्जक िािा माफय त ववलभन्न ववकास साझरे्दार संघ संस्था तथा 
अन्य ननकायहरुको समन्वय तथा सहकाययमा नगरपालिका लभत्रका सम्पुणय स्वास््य संस्थाहरुमा 
बषयको कन्म्तमा एक पटक ननयलमत त्याकं गुणस्तर िेिाजोिा गनयका िागगमागथ उल्िेखित 
बमोन्जम गहठत टोिीको बैठकिे हरेक आ.ब. को सुरुमा नै रे्दहाय बमोन्जमका ववषयवस्तुहरुिाई 
आधार मानन स्वास््य संस्थाहरुको छनौट तथा प्राथालमकीकरण गरी चौमालसक रुपमा कायय सम्पन्न 
गरै्द जाने छ भने यसका िागगआवश्यक पने बजेटको व्यवस्थापन नगरपालिकािे वावषयक बजेट तथा 
काययक्रमबाट गने छ ।  

स्वास््य संस्थाहरुको छनौट तथा प्राथालमकीकरणका आधारहरुः  
 गित प्रनतवेर्दनहरू पठाउने, गित बुझाई भएका वा लम्याङ्क पठाउने स्वास््य संस्था 
 मालसक, चौमालसक, अधयबावषयक तथा बावषयक सलमक्षा बैठकहरुमा ननयलमत उपन्स्थत नहुन,े 

ननयलमत समयमा प्रनतवरे्दन प्रेषण नगने स्वास््य संस्था 
 र्दगुयममा रहेका स्वास््य संस्थाहरू 
 स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणािी वा डड.एच.आइ.एस.–२ सम्बन्न्ध तालिम नपाएका 

स्वास््य संस्था  

ननयलमत त्याङ्क गुणस्तर िेिाजोिा काययको कायायन्यवन प्रकियाः  
नगरपालिकािे प्राथलमकतामा रािेको स्वास््य संस्थाहरूमा गुणस्तर िेिाजोिा गर्दाय रे्दहाय बमोन्जम 
गनेछ ।  

 अनुगमन टोलिको व्यवस्थापन तथा िबर गनुय पने भएमा अगग्रम व्यवस्थापन गन े
 आवश्यक फारमहरूको व्यवस्था गने (ल्यापटप, अध्यावगधक फारम,कायय योजना फाराम) 
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 कायय ववभाजन गने र िेिाजोिा गने ।  

त्याङ्क प्रस्तुनत, कायय योजना तथा फिो-अप 
स्वास््य संस्था स्तरमा यस िेिाजोिाबाट प्रातत ननतजाहरुिाई सम्बन्न्धत संस्थाका सम्पुणय 
कमयचारीहरु र सम्भव भएसम्म व्यवस्थापन सलमनतको उपन्स्थनतमा छिफि गरी समस्या तथा सुधार 
गनुयपने के्षत्रहरु पहहचान गनुयका साथ ैसमस्या समाधानका िागग तोक्रकएको ढाँचा अनुसार आवश्यक 
कायययोजना तयार गररनछे । छनौट गररएका सब ैस्वास््य संस्थाहरुमा यो क्रक्रयाकिाप सम्पन्न भए 
प्रश्चात सोबाट प्रातत ननतजाहरुिाई चौमालसक  रुपमा पालिका स्तरमा सबै सरोकारवािाहरुको 
उपन्स्थनतमा छिफि तथा प्रस्तुनत गरी स्वास््य संस्था स्तरबाट समाधान नभएका समस्याहरुको 
समाधानका िागग आवश्यक योजना बनाई कायय गररने छ भने ननधायररत गररएका कायययोजना तथा 
सुधार गनुयपने क्षेत्रहरुमा सुधार भए नभएको तथा अन्य समस्या तथा चनुौनतहरुको पहहचानका िागग 
चौमालसक रुपमा सम्बन्न्धत संस्थामा ननयलमत त्याङ्क गुणस्तर िेिाजोिा टोलिबाट फ्िोअप 
गनवे्यवस्था गररने छ । 

ग. स्वास््य सचूना प्रणािी 
स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणािी (HMIS) 
नेपािको स्वास््य क्षेत्रमा स्थानीय वडा स्तरका महहिा स्वास््य स्वयंसेववका रे्दखि केन्रस्तर सम्मका 
स्वास््य संस्थाहरूिे आफूिे रै्दननक रूपमा प्रवाह गरेका स्वास््य सेवाहरूको अलभिेि तथा 
प्रनतवेर्दनका िागग प्रयोग गररने फारम हरू स्वास््य सुचना व्यवस्थापन प्रणािीको औजार हुन । यस 
सूचना प्रणािीमा सरकारी स्वास््य संस्थाका अनतररतत ननजी तथा गैह्रसरकारी क्षेत्रवाट संचािनमा 
रहेका स्वास््य संस्थाहरुिाई समेत समेहटएको छ । स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणािीबाट प्रातत 
सूचनािे स्वास््यकमीहरू, काययक्रम व्यवस्थापक, नीनत ननमायताहरू र स्थानीय तहिाइय समते 
त्यपरक ननणयय लिई काययक्रम व्यवस्थापन गनय मालसक रूपमा सूचना उपिब्ध गराउँछ ।  
 
यस प्रणािी अन्तगयत ववलभन्न सेवाहरूसँग सम्बन्न्धत अलभिेि फारमहरूिाइ छुट्टाछुट्टै आठ वटा 
िण्डहरुमा र प्रनतवेर्दन फारमहरूिाई १ छुट्टै िण्डमा ववभतत गरी हाि जम्मा ५० क्रकलसमका 
रन्जटटर तथा फारामहरूको व्यवस्था छ । साथ ैस्वास््य संस्थाहरूिे गरेको प्रनतवेर्दनको अनुगमनको 
सहजताको िागग मालसक अनुगमन पुन्स्तकाको समेत व्यवस्था गररएको छ । स्वास््य संस्थाहरूिे 
प्रर्दान गरेका सेवाहरूको वास्तववक त्यांक यस सुचना व्यवस्थापन प्रणािीबाट हुने भएकोिे यसिाई 
अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षणको प्रमुि औजारको रूपमा प्रयोग गररनेछ । त्यसैिे यस 
नगरपालिकािेपनन स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणािीिाई प्रभावकारी रूपमा संचािन गनयका िागग 
तपलिि बमोन्जमका कायय गनेछ ।  

 स्वास््य संस्थाहरूिाइ वषयभररको िागग आवश्यकफारमहरूको यक्रकन गरी नगरपालिकािे 
कम्तीमा १० हर्दन अगावै सन्म्बन्धत स्वास््य संस्थामा आपूनत य गने ।  
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 हाि स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्राियिे ननरे्दलित गरेको अलभिेि तथा प्रनतवेर्दन 
फारमहरूिाइय नै प्रयोग गररनेछ । समय सापेक्ष तीफारमहरूअध्द्वावगधक तथा पररमाजयन 
भएमा सोही अनुसार तत्काि पररमान्जयत टुल्सहरूनै प्रयोग गनेछ ।  

 हाि प्रयोगमा रहेको टुल्सहरू बाहेक अन्य वविषे स्वास््य सेवाको अलभिेि तथा प्रनतवेर्दन 
गनय पने भएमा स्थानीय स्तरमा तयार गरीप्रयोग गने ।  

 यहर्द कुनै सेवा प्रर्दायक स्वास््य संस्थाको अलभिेि तथा प्रनतवेर्दनको ढाँचा तयार नभएको 
अवस्थामा नगरपालिकािे स्वयं तयार गरी प्रयोगमा ल्याउनेछ ।  

 यस पालिका अन्तरगतका सम्पूणय ननजी तथा सरकारी स्वास््य सँस्थाहरूिे यी फारमहरूको 
प्रयोग ननरे्दलिकािे तोके बमोन्जम अलभिेि तथा प्रनतवेर्दन भएको सुननन्श्चत गने। 

 स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणािीका िागग पालिका र स्वास््य संस्थामा फोकि पसयनको 
व्यवस्था गने ।  

 समय समयमा स्थानीय तहबाटनगरपालिका अलभिेि तथा प्रनतवेर्दनको अनुगमन सुपररवेक्षण 
गने र आवश्यक पटृठपोषण हर्दने । 

 अलभिेि गररएका रन्जस्टर तथा मालसक प्रनतवरे्दनहरूस्वास््य सँस्था र नगरपालिकामा 
सुरक्षक्षत राख्न ेव्यवस्था लमिाउने । 

 स्वास््य सूचना प्रणािीको सुदृढीकरणको िागग नगरपालिकािे स्वास््य कमयचारीहरूिाइय 
तालिम िगायतका  आवश्यक  स्रोत साधनहरूको व्यवस्था गनेछ ।स्वास््य व्यवस्थापन 
सूचना प्रणािी सुदृढ गनय स्वास््य सेवा कायायिय, प्ररे्दि स्वास््य सेवा ननरे्दिानािय, संघीय 
स्तर, तथा स्वास््यको क्षेत्रमा काम गने ववकास साझरे्दार संघ सँस्थाहरू सँग आवश्यक 
समन्वय गने । 

स्वास््य संस्थाको भूलमकाः  
 ननरे्दलिका अनुसार अलभिेि राख्ने तथा सो अलभिेि चुस्त र्दरुूस्त र भए नभएको एक्रकन 

गन(ेकन्म्तमाहतताको एक पटक) । 
 मालसक प्रनतवेर्दन तयार गर्दाय Tally Sheet प्रयोग गने, प्रनतवेर्दन र्दरुुस्त भए नभएकोएक्रकन 

गने ।  
 मालसक प्रनतवेर्दन तयार हुनासाथ अनुगमन पुन्स्तका अद्यावगधक गने । 
 चौमालसक रुपमा कमयचारी तथा व्यवस्थापनसलमनत सर्दस्यहरुसंग सेवाको त्याङ्क ववश्िेषण 

तथा सलमक्षा गने 
 गाँउघर न्तिननक र िोप न्तिननकको प्रनतवेर्दन चाँडो भन्र्दा चाँडो स्वास््य संस्थाको मूि 

रन्जस्टरमा अद्धावगधक गने  
 स्वास््य संस्थाहरूिे मालसक प्रनतवेर्दनको र्दइुय प्रनत तयार गरी एक प्रनत पालिकामा अको 

महहनाको ७ गते लभत्रमा अननवायय पठाउने र एक प्रनत आफ्नो स्वास््य संस्थामा सुररक्षत 
राख्न े। 
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 हरेकमहहना ७ गते लभत्र पालिकास्तरमा मालसक बैठक बलस स्वास््य संस्थाद्वारा प्रर्दान 
गररएको सेवा सम्बन्न्ध छिफि गने र प्रनतवेर्दनमा सुधारगनुयपने भएमा सुधार गरी सकेसम्म 
स्वास््य संस्थािेनै आफ्नो प्रनतवेर्दन DHIS2 मा इन्िीगने व्यवस्था लमिाउने। 

DHIS2 
DHIS2 वविषे गरी स्वास््य सेवा त्याङ्कहरू एक्रककृत रूपमा प्रववटठ, प्रमाखणकरण, ववश्िेषण तथा 
प्रस्तुनतकरणको िागग ववकास गररएको प्रभावकारी अनिाइयन प्रणािी हो ।यसमा ववलभन्न तहका 
सरकारी तथा ननजी स्वास््य संस्थाहरुिे प्रर्दान गने सेवा अनुसारका  प्रनतवेर्दन फारमहरू समेहटएको 
छ । बबलभन्न स्वास््य संस्थाबाट प्रवाह गररएका सेवाहरुको बबश्िेषण गने तथा सूचनाको आधारमा 
ननणययमा पूग्ने प्रकृयामा DHIS-2िे सहयोग पुयायउँछ । यसिे हरेक तहमा नछटो छररतो क्रकलसमिे 
सूचना उपिब्ध  गराई स्वास््यकमीहरू, काययक्रम व्यवस्थापक, नीनत ननमायताहरूिाई त्यपरक 
ननणययगरीस्वास््य प्रणािीिाइय सुदृढीकरण गनय मद्र्दत गर्दयछ । यसमा हरेक स्वास््य संस्थाहरूिे 
अको महहनाको ७ गते लभत्रमा मालसक प्रनतवेर्दन प्रववटठ गरी १५ गत ेलभत्रमा मागथल्िो ननकायबाट 
आवश्यक पटृठपोषण हर्दइय सतने र सोही अनुसार आवश्यक पररमाजयन गरीमसान्त  लभत्रमा सच्याइय 
सतनु पने छ।  

नगरपालिकाको भूलमका  
 यस  नगरपालिकाका हरेक स्वास््य संस्थामा DHIS2 िागू गने र सो को िागग आवश्यक 

स्रोत र साधन (इयन्टरनेट, कम्तयुटर, कमयचारीिाइय तालिम) को व्यवस्था स्थानीय तहिे गने । 
 नगरपालिका स्तरमा DHIS2 को कायय गनय न्जम्मेवार व्यन्तत तोतने ।   
 सबै स्वास््य संस्थाहरुबाट ननयलमत रुपमा प्रनतवरे्दन भए नभएको सुननन्श्चत गरी पटृठपोषण 

हर्दने । 
 स्थानीय तह अन्तगयतका स्वास््य सँस्थाहरूबाट अनिाईन इन्न्ि गने व्यवस्था नभएमा वा 

कुनै कारणिे इयन्टरनेट तथा अन्य सुववधा नहँुर्दाको अवस्थामा उतत प्रनतवेर्दन नगरपालिकािे 
अनिाईन प्रववटट गने ब्यवस्था लमिाउने । 

 त्य परक ननणययको िागग आवश्यक सूचनाहरू उपिब्ध गराउने । 
 त्याङ्कको प्रयोगमा वदृ्गध ल्याउन हरेक स्वास््य संस्थाको मालसक बैठक तथा सलमक्षामा 

त्यांकको पुनरावोिकन, ववश्िेषण प्रस्तुनतकरणको अभ्यास गराउने । 
 स्थानीय तहमा DHIS2 सुदृढ गनय स्वस््य सेवा कायायिय, प्ररे्दि स्वास््य सेवा ननरे्दिानािय, 

संघीय स्तर, तथा स्वास््यको क्षेत्रमा काम गने ववकास साझेर्दार संघ सँस्थाहरू सँग आवश्यक 
समन्वय गन े। 

आपूनतय व्यवस्थापन सूचना प्रणािी 
एक ननन्श्चत अवगधमा प्रातत भएका, ननकासा र िचय गररएका तथा बाँकी रहेका औषगध, औजार, 
उपकरण, साधनहरू िगायतका स्रोतहरुको सूचना मागथल्िो तहिाई योजना तजुयमा, अनुगमन तथा 
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मूल्यांकनको िागग उपिब्ध गराउनु तथा प्रातत सूचनाको ववश्िेषण तल्िो तहसम्म उपिब्ध गराउन ु
नै आपूनत य व्यवस्थापन सूचना प्रणािी हो ।यो प्रणािीको िक्ष्य आपूनत य व्यवस्थापनिाइय व्यवन्स्थत 
गरी स्वास््य संस्थाहरुमा आवश्यक  पने साधन, औषगधहरु, औजार, उपकरणहरूको उपिब्धता 
बाहै्रमहहना कायम गराउनु हो । 

स्थानीयतहको भूलमका  
 यस  नगरपालिकाका हरेक स्वास््य संस्थामा आपूनत य व्यवस्थापन सूचना प्रणािी सञ्चािन 

गनयको िागग आवश्यक स्रोत र साधन (फारम, रन्जटटरहरू, कमयचारीिाइय तालिम) को व्यवस्था 
गने । 

 पालिका स्तरमा आपूनत य व्यवस्थापन सूचना प्रणािीको कायय गनय न्जम्मेवार व्यन्तत तोतने ।   
 स्वास््य सँस्थाहरूबाट ननयलमत अलभिेि तथा त्रमैालसक प्रनतवेर्दन गरेको सुननन्श्चत गरी 

पटृठपोषण गने ।  
 सेवा प्रर्दान गने संस्थामा आपूनत य व्यवस्थापन सूचना प्रणािीको ननयलमत अनुगमन गने, 

आपूनतय व्यवस्थापनको प्रवाहमा ववद्यमान रहेका समस्याहरू पहहचान तथा ननराकरण गने । 
 आपूनतय व्यवस्थापन सूचना प्रणािी सुदृढ गनय स्वस््य सेवा कायायिय, प्ररे्दि स्वास््य सेवा 

ननरे्दिानािय, संघीय स्तर, तथा स्वास््यको क्षेत्रमा काम गने ववकास साझरे्दार संघ सँस्थाहरू 
सँग आवश्यक समन्वय गने । 

ववद्युतीय आपूनत य व्यवस्थापन सूचना प्रणािी (eLMIS) 
आपूनतय व्यवस्थापनका महत्वपूणय ६ वटा लसद्धान्तहरू ठीक सामान, ठीक पररमाणमा, ठीक स्थानमा, 
ठीक समयमा, ठीक मूल्यमा र ठीक अवस्थामा हुनुपर्दयछ भन्ने त्यिाई आत्मसाथगरै्द स्वास््य सेवा 
ववभाग, व्यवस्थापन महािािािे ववगतमा भएका आपूनत य व्यवस्थापन सूचना प्रणािीका कलम 
कमजोरीहरूिाई पररमान्जयत गरै्द कम भन्र्दा कम समयमा कुनै पनन औषगध, िोप तथा सामग्रीहरूको 
महत्वपूणय त्यांकहरू Real Time Data को रुपमा प्रातत हुने गरी तयार गररएको वेबमा आधाररत 
एन्तिकेसन (सफ्टवेयर)नै ववद्युतीय आपूनत य व्यवस्थापन सूचना प्रणािी (eLMIS) हो । 
यसै सूचना प्रणािी प्रयोग गरी स्वास््य सामगग्रको प्रक्षेपण, बजेट व्यवस्थापन, िररर्द योजना ननमायण 
उपिब्धताको सुननन्श्चता (मौज्र्दात, स्वीकृत मौज्र्दात पररमाण, आकन्स्मक मागबबन्र्द,ु माग पररमाण 
ननधायरण, ववतरण व्यवस्था (माग, हस्तान्तरण, र्दाखििा प्रनतवेर्दन), अनुगमन को साथ ैत्याङ्कको 
गुणस्तरीयताको सुननन्श्चतता जस्ता सम्पूणय आपूनतय िङृ्ििाको काययसञ्चािन, अनुगमन तथा 
रेिरे्दि गने ।  

स्थानीय तहको भूलमकाः  
 ववद्युतीय आपूनत य व्यवस्थापन सूचना प्रणािीिाइ पालिका र स्वास््य संस्थासम्म िागू  गन े

र सो का िागग आवश्यक पूवायधार (कम्तयुटर, इन्टरनेट, मोबाइि) र तालिम प्रातत व्यन्ततको 
व्यवस्था नगरपालिकािे गने । 
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 नगरपालिका तथा स्वास््य संस्थाहरूबाट ननयलमत रूपमा त्याङ्क eLMIS मा प्रववटठ भए-
नभएको एक्रकन गने ।  

 ववद्युतीय आपूनत य व्यवस्थापन सूचना प्रणािीको संचािन भै सके पनछ यस बाट प्रातत हुन े
सुचनाको आधारमा स्वास््य सामग्री (औषगध, िोप तथा अन्य सामाग्रीहरु) को िपत एवं 
मौज्र्दात न्स्थनतको अनुगमन गने । 

 ववद्युतीय आपूनत य व्यवस्थापन सूचना प्रणािी सुदृढगनय स्वस््य सेवा कायायिय, प्ररे्दि स्वास््य 
सेवा ननरे्दिनािय, संघीय स्तर तथा स्वास््यको क्षेत्रमा काम गने ववकास साझरे्दार संघ 
सँस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय गने । 

स्वास््य संस्थाको भूलमकाः  
 स्वास््य संस्थामा प्रातत भएका तथा माग गनुय पने सामग्रीहरूको Software मा प्रववटठ गने। 
 अनिाइयन त्यांक पररववटठ गने । 

EWARS र्यवासय तथा िोज पड्ताि सम्बन्धी अन्य सूचना प्रणािीहरूः 
स्थानीय तह तथा स्वास््य संस्थाबाट गनुयपन े िुन्य प्रनतवेर्दन साथ ै िोज पड्ताि 
सम्बन्धीसुचनाहरूिाइय व्यवन्स्थत रूपमा ननयलमत गररनेछ । केन्र तथा प्ररे्दिबाट ननरे्दिन भएको 
सूचना प्रणािीहरूिाइय िागू गनेछ । केन्र तथा प्ररे्दििे पररपत्र गरेको, ववषेिपररन्स्थनत जस्तैैः 
महामारी, रै्दवी तथा प्राकृनतक प्रकोप तथा ववपद्को समयमा गनुय पने सचूनाप्रभावकारी रूपमा गन े
व्यवस्था लमिाइयनेछ ।  

स्वास््य सुचनाहरुको भण्डारण,प्रस्तुनतकरण तथा प्रयोग  
 

स्वास््य सुचनाहरुको भण्डारण 

स्वास््य संस्था तह 
स्वास््य संस्थामा रहेका सम्पूणय स्वास््य सूचनाहरु अद्यावगधक गनय चाहहने अलभिेि फारामहरु र 
मालसक तथा त्रमैालसक प्रनतवेर्दन बनाई सके पनछ स्वास््य संस्थाबाट सम्बन्न्धत मागथल्िो ननकायमा 
पठाएपनछ एक प्रनत सम्बन्न्धत स्वास््य संस्थामा कन्म्तमा ५ वषयसम्म सुरक्षक्षत राख्न ु पने छ । 
DHIS2, eLMIS तथा अन्य अनिाइयन प्रणािीबाट प्रनतवेर्दन गररसकेको त्यांकिाई कम्तयूटरमा 
आवगधक रूपमा व्याकअप सुरक्षक्षत राख्न ुपर्दयछ । ववद्युनतय सूचनाहरु माग अनुरूप उपिब्ध गराउँर्दा 
वा बावषयक प्रनतवेर्दन बनाउँर्दा, पररवतयन तथा स्थगगत गर्दाय म.िे.प. फारम नं.९०१ (सफ्टवेयरको 
प्रयोगकताय वववरण, पररवतयन र स्थगगत माग फारम) को अननवायय प्रयोग गनुयपर्दयछ । उतत फारामहरू 
र प्रनतवेर्दन भण्डारणको न्जम्मेवारी लिएको व्यन्ततिे स्वास््य सुचनाहरुको सुरक्षाको न्जम्मा लिनेछ । 
स्वास््य सूचना सम्वन्धी न्जम्मेवारप्रातत कमयचारी स्थानान्तरण, पर्दस्थापन भई रमाना भएमा वा 
अवकास प्रातत गरेमा सम्पूणय स्वास््य सूचनाहरु सम्बन्न्धत संस्थामा काययरत कमयचारीिाई 
ननयमानुसार बरबुझारथ गनुपने छ । उतत कमयचारीको  मतृ्यु भएको िण्डमा सो कमयचारीसंग रहेका 
सम्पूणय जानकारी स्वास््य संस्थामा रहेको सुननन्श्चत गने काम मागथल्िो तहको कमयचारीको हुनेछ । 
सेवाग्राहीका सम्वेर्दनिीि जानकारी रहेका अलभिेिहरु जो कोहीिाई हेनय, प्रनतलिवप गनय तथा साववक 
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स्थानबाट िैजान पाइनेछैन । यस्ता व्यन्ततगत जानकारी हेनय सम्बन्न्धत स्वास््य संस्थाका 
सेवाप्रर्दायक कमयचारीिाई पनन आफ्नो तजववजिे जो कसैिाई सेवाग्राहीको अनुमनतबबना हर्दन 
पाइनेछैन तथा संग्रहहत र समायोन्जत जानकारी समेत स्वास््यकमीिे गाउँपालिकाका सम्बन्न्धत फाँट 
प्रमुिको अनुमनतमा आगधकारीक पत्रका आधारमा मात्र प्रनतलिवप उतार गररहर्दन सक्रकने छ ।  

स्थानीय तह 

 नगरपालिकािे स्वास््य संस्थाहरुबाट संकलित प्रनतबेर्दन संग्रहहत गने र आवश्यक अनुसार प्ररे्दि 
तथा संघमा प्रनतवेर्दन प्रेषण गररसकेपनछ सोको कायायिय प्रनत र डडन्जटि प्रनत कन्म्तमा ५ वषय सम्म 
सुरक्षक्षत तररकािे राख्न ु पने छ । स्थानीय तहिे स्वास््य संस्थािाइ अलभिेि फारामहरु र 
प्रनतवेर्दनहरू सुरक्षक्षत तररकािे भण्डारण गनयको िागग चाहहने र्दराज, तािा, चाबब आहर्द पालिकािे 
स्वास््य संस्थािाइ आवश्यकता अनुसार प्रर्दान गने छ र सुरक्षक्षत र गोपननयता रािे-नरािेको 
चौमालसक रूपमा अनुगमन गनेछ । 

त्याङ्क प्रस्तुनत तथा प्रर्दयिनी  

सूचना चक्र अनुसार त्यांकको प्रिोधन तथा ववश्िेषण पश्चात त्याङ्कको प्रस्तुनतकरण गररन्छ । 
त्याङ्क प्रस्तुनतकरण भन्नािे सवयसाधारण, स्वास््यकमीहरु, काययक्रम व्यवस्थापकहरु तथा 
सरोकारवािाहरु वा जसको िागग त्याङ्क प्रस्तुत गनय िोन्जएको हो, उसिे बुझ्ने गरी त्याङ्क र 
सूचनाहरुको सही प्रस्तुनत वा प्रर्दियनी गनुय हो । ववषयवस्तु र िक्षक्षत सहभागीहरुअनुसार त्याङ्कको 
प्रस्तुनतकरण गने तररका र माध्यम फरक–फरक हुन सतछन ् । तालिका, ग्राफ, चाटय, नतसा र 
गचत्रहरुको सहह प्रयोगबाट कुनै पनन त्याङ्क र सूचनािाई सङ्क्षेपमा प्रभावकारीरुपिे सम्प्रेषण गनय 
सक्रकन्छ ।   

नगरपालिका स्तरमा  
स्वास््य सूचना प्रणािीको त्यांकहरू स्थानीय तहमा रे्दहाय अनुसार प्रस्तुनत, प्रर्दियनी तथा छिफि 
गररनेछ ।   

 स्थानीय तहको मालसक तथा ववषयगत बैठक 
 मालसक, चौमालसक, र बावषयक सलमक्षा 
 सावयजननक सुनुवाइ तथा सामान्जक पररक्षण  
 मालसक, चौमालसक, र बावषयक प्रगनत वववरणिाइय ग्राफ, चाटय, तालिका आहर्द माफय त प्रर्दियनी  
 अद्यावगधक सामान्जक नतसांकन 
 नगरपालिका स्तररय स्वास््य पार्श्रवयगचत्र ननमायण तथा बावषयक अद्यावगधक 

स्वास््य संस्था स्तरमा  
स्वास््य सूचना प्रणािीको त्याङ्कहरू स्वास््य संस्था तहमा रे्दहाय अनुसार प्रस्तुती, प्रर्दियनी तथा 
छिफि गररनेछ ।   

 स्वास््य संस्थाको तथा स्वास््य संस्था व्यवस्थापन सलमनतको मालसक बैठक  
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 सावयजननक सुनुवाइ तथा सामान्जक पररक्षण  
 मालसक, चौमालसक, र बावषयक प्रगनत ग्राफ, चाटय, तालिका आहर्द माफय त प्रर्दियनी  
 अद्यावगधक सामान्जक नतसांकन 
 स्वास््य संस्था स्तररय पार्श्रवगचत्र ननमायण तथा बावषयक अद्यावगधक 

 

 

 

 

त्याङ्कको प्रयोग 

स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणािीको त्याकंहरू ववलभन्न ठाउँहरूमा प्रयोग गनय सक्रकन्छ । यस 
स्थानीय तहमा रहेका स्वास््य संस्थाहरूको सुचना तथा त्याङ्कहरू रे्दहायका स्थान तथा 
प्रक्रक्रयाहरूमा प्रयोग गररनेछ ।   
 
नगरपालिका र स्वास््य संस्था स्तरमा 

 जानकारी प्रर्दान गनय  
 ननणयय प्रक्रक्रयामा (Discussions, Special program development , Service site 

expansion ) 
 वडा पररषर्दमा   
 पालिका योजना छनौटका प्रक्रक्रयाहरुमा  
 सरोकारवािाहरुिाई सुझावहरु प्रर्दान गनयमा 

 
स्वास््य सेवा प्रणािीमा सङ्किन गररएका सूचनाहरु काययक्रम व्यवस्थापनमा प्रयोग नभएसम्म 
व्यवस्थापन सूचना प्रणािीको उद्वेश्य पूरा हुन सतरै्दन । काययक्रम व्यवस्थापकहरुिे 
काययक्रमसम्बन्धी कुनै पनन ननणयय लिर्दा त्यमा आधाररत ननणयय गररनेछ । यसका िागग 
त्याङ्कबाट सूचना र सूचनाबाट ज्ञान बनाउन सतने लसप काययक्रम व्यवस्थापकहरुिाइ तालिम 
वा स्थिगत कोगचगंमाफय त गररनेछयसको िागग अवश्यक व्यवस्थापन पालिकािे गनेछ।  

 

घ. अप्रत्यालसत घटनाहरूको अवस्था पूवय तयारी तथा प्रनतकाययको अनुगमनः 
प्राकृनतक तथा मानव श्रनृ्जतघटनाहरू जस्तै महामारी, प्रकोप, र्दघुयटनाजस्ता ववपद्को समयमा 
स्थानीय तहमा तयार भएको प्रकोप पूवय तयारी तथा प्रनतकायय योजनामा भएको अनुगमन फारम 
प्रयोग गनेछ यहर्द त्यस्तो व्यवस्था नभएको िण्डमा नगरपालिकामा रहेको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा 
सुपररवेक्षण सलमनतिे ननधायरणगरेको समय सापेक्ष चकेलिटटको तयारी गरी प्रयोग गनय सतनेछ । 

नोटैः यसरी नगरपालिका र स्वास््य ससं्था तहमा स्वास््यसँग सम्बन्न्धत प्रस्तनुतकरणका िागग आवश्यक 
ववषय/सचुकहरू वषयको सरुूमा नगरपालिकािे ननधायरण गनेछ र सोही अनसुार तयारी तथा प्रस्तनुत गररनेछ 
। यहर्द आवश्यकता महससु गरेको िण्डमा ववषय/सचुकहरू पालिकािे जुनसकैु समयमा थपघट गनेछ । 
त्यसको िागग आवश्यक स्रोत तथा साधनहरूको व्यवस्था नगरपालिकािे गनेछ । 
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ननजी स्वास््य सेवा प्रर्दायकहरुको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन 

नगरपालिका अन्तरगत सञ्चालित ननजी स्वास््य सेवा प्रर्दायक संस्थाहरुको सम्बन्धमा 
नगरपालिकािे आवश्यकता अनुसार अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गनेछ। यस प्रयोजनको िागी 
नगरपालिकािे आवश्यकता अनुसारको चकेलिटट तयार गरर प्रयोग गनेछ। अथवा अनुसुगच ३ (तीन) 

अनुसारको चकेलिटटको प्रयोग गररने छ ।  
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पररच्छेर्दचार: मूल्याङ्कन 

मुल्याङ्कनको पररचय 

यस नगर पालिका लभत्र संचािन भएका स्वास््यका काययक्रम तथा सेवाहरु हािको समयमा के कनत 
सान्र्दलभयक,िाभर्दायी,प्रभावकाररता र हर्दगोपना छ साथ ै के कस्ता उपिन्ब्ध एवमं प्रभावहरु हाँलसि 
भएका छन ्भन्ने कुराको आन्तररक र बाह्य मुल्याकंन कतायबाट उद्रे्दश्यपूणय र व्यवन्स्थत तररकािे 
िेिाजोिा गने काययिाई मूल्याङ्कन भननन्छ । स्वास््य काययक्रम कायायन्वयनका क्रममा भएका 
सबि तथा र्दबुयि पक्षहरूबाट पाठ लसकी भावी काययक्रम, योजना तजुयमा तथा कायायन्वयनमा आवश्यक 
सुधार गने तथा सम्बन्न्धत ननकायिाई त्यस्ता काययक्रमकोकायायन्वयन र ननतजाप्रनत जवाफरे्दहह 
बनाउनु मूल्याङ्कनको उद्रे्दश्य हो । यस नगरपालिकािे कुनै ननन्श्चत समय लसमा लभत्र प्रर्दान गरेको 
स्वास््य सेवाको अवस्था, उपिन्ब्ध तथा प्रगनत कस्तो रह्यो भनी अनुसन्धान तथा बबश्िेषण गनेछ 
। मूल्याङ्कन गर्दाय बबिषेगरी सेवाप्रवाह गनुयभन्र्दा पहहिे, सेवा प्रवाह गरै्दगर्दाय, मध्ये समयमा र सवेा 
प्रवाह गरीसकेपनछको अवस्था बबचको तुिना गने काम गररन्छ ।  

मुल्याङ्कनका ववधधहरु 

 सवेक्षण तथा अनुसन्धान  
-पररमाणात्मक ववगध (प्रश्नाविी र सवेक्षण ववगधर ववद्यमान आधारभूत आँकडाहरू) 
-गुणात्मक ववगध (प्रत्यक्ष अविोकन ववगध, िक्षक्षत समूह ववगध, अन्तरवाताय ववगध, सबि, र्दबुयि, 
अवसर र  
चनुौती ववश्िेषण गने ववगध, र र्दस्तावेज अध्ययन) 

 सलमक्षा (वावषयक सलमक्षा र अधयवावषयक सलमक्षा) 
 कायय सम्पार्दन मूल्याकंन(स्वास््य संस्था र स्वास््य कमीहरू) 
 

क. सवेक्षण तथा अनुसन्धान 

यस नगरपालिकामा सञ्चािन भएका स्वास््य सस्थाहरुबाट प्रर्दान गररएको सेवासँग सम्बन्न्धत 
सुचना तथा सूचकहरूिाइय यथाथयपरक र प्रभावकारी वनाउन आवश्यक सवेक्षण तथा अनुसन्धान गन े
व्यवस्था लमिाइयनेछ ।  
रान्टिय, प्रारे्दलिक, तथा अन्य र्दात ृसंघ सँस्थाहरूबाट हुने ववलभन्न सवेक्षणहरूमा यस नगरपालिकाबाट 
सवेक्षणका क्रममा गनुय पने त्याङ्क संकिनका काययहरूमा सहयोग गनेछ । जुन संघ सँस्था तथा 
ननकायबाट सवेक्षण गनय िागगएको हो त्यसबाट नगरपालिकासँग आवश्यक समन्वय गनुय पनेछ । 
त्यस्तो काययिाइय थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग नगरपालिकािे गनेछ ।यस नगरपालिकािे 
आफ्नो क्षेत्र लभत्रको स्वास््य अवस्था बुझ्न,कायायन्वयन गररएका काययक्रमको मुल्याङ्कन गनयतथा 
त्याङ्क अनुरुप प्रमाण उपिब्ध गराइ योजना तजुयमा गनय बबलभन्न सवेक्षण र अनुसन्धान गनेछ । 
स्थानीय तहमा सरकारी, गैर सरकारी तथा ननजी क्षेत्रबाट सम्बन्न्धत नगरपालिकामा छुट्टै सवेक्षण 
गनुय परेमा नगरपालिकामा रहेको अनुगमन मूल्याकंन तथा सुपररवेक्षण सलमनतको अनुमनत प्रातत 
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भइसकेपनछ मात्र सवेक्षण सुरु गनय सतनेछन ्। यस्ता सवेक्षणमा पालिकाको भूलमका रे्दहाय बमोन्जम 
हुनेछैः 

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

कायययोजना 
स्वास््य सवेक्षणको ववषय वस्तु छनौट भइय सकेपनछ आवश्यकता अनुसार परामियर्दाता ननयुतत गरी 
सवेक्षणको कायययोजना बनाइय िागू गररनेछ । 

र्धथकि न्स्वकृनत 
बबषय छनौट गरी कायययोजना ननमायण पश्चात ् नेपाि स्वास््य अनुसन्धान पररषर्दमा इगथकि 
अनुमनतका िागग आवेर्दन पेि गनुय पनेछ । यो अनुमनत प्रातत भइसकेपनछ मात्र त्याङ्क संकिन 
गनुयपनेछ । नगरपालिका स्तरको सवेक्षणका िागग पनन यो बुँर्दा िागु हुनेछ ।  

मानव स्रोत व्यवस्थापन 
सवेक्षणको िागग आवश्यक र्दक्ष जनिन्ततव्यवस्थापन गन,े सवेक्षक तथा गणकहरूको िागग आवश्यक 
तालिम हर्दने कायय गररनेछ ।  

सवेक्षण तथा अनुसान्धान व्यवस्थापन 
नगरपालिकाको सवेक्षण व्यवस्थापनमा सवेक्षणको प्रकृनत हेरेर कुन कुन सवेक्षणमा र सवेक्षणको कुन 
ववधामा परामियर्दाता आवश्यकपनेहो त्यसको पहचान गरी व्यवस्था लमिाइयने छ ।  

अनुगमन  
नगरपालिकामा उपप्रमुिको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन मूल्याकंन तथा सुपररवेक्षण सलमनतिे 
योजना अनुसार ननयलमत अनुगमन गनेछ र आवश्यक ननयमन गनय सतनछे । 

ननतजाको प्रस्तुनतकरणः 
सवेक्षणको सम्पूणय ववगध सकेपनछ,सवेक्षणको ननतजा स्वास््य अनुगमन सलमनतको उपन्स्थनतमा 
परामियर्दातािे प्रस्तुनतकरण गनेछ । सवेक्षणको प्रनतवेर्दन प्रनतलिवप पालिकािाई बुझाउनुपनेछ। 
सवेक्षणबाट प्रातत ननतजा तथा लसफाररसहरूिाई नगपालिकाको स्वास््य न्स्थनत सुधार गनय प्रयोगमा 
ल्याउन सतनेछ।  
ि. सलमक्षा 
नगरपालिका अन्तगयतका स्वास््य काययक्रमहरूको कायायन्वयनको अवस्था के कस्तो छ भनेर ववलभन्न 
समयमा छिफि गने प्रक्रक्रयािाइय सलमक्षा भननन्छ । यस नगरपालिकामा अधय बावषयक र वावषयक गरी 
र्दइुयपटक सलमक्षा गररने छ ।  
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सलमक्षाको उद्रे्दश्य  
 नगरपालिका लभत्र रहेका स्वास््य संस्थाहरूको प्रगनतको तुिनात्मक ववश्िेषण गने । 
 काययक्रम सञ्चािनमा रे्दखिएका कमी कमजोरी पहहचान गने र सुधार गनुय पने क्षेत्रहरू पत्ता 

िगाइय िक्ष्य प्रान्ततसम्म पुग्ने मागय पहहचान गने ।  
 सञ्चालित काययक्रमिे सम्बन्न्धत क्षेत्रको वालसन्र्दा र वविषे गरी महहिा,बािबालिका, जेटठ 

नागरीक तथा वन्ञ्चनतमा परेका समूर्दायहरूमा उपिब्ध स्वास््य सेवाको उपभोगको अवस्था 
उनीहरूिे सेवा उपभोग गनय भोग्नु परेका बाधा अवरोधहरू पत्ता िगाइय सम्बोधनको िागग 
रणनीनत तयार गने ।  

 स्थानीय स्तरमा स्वास््यका नीनत तथा रणनीनत ववकास गनय र योजना तजुयमाका िागग 
प्राथलमकता क्षेत्र पहहचान गने ।  

 स्वास््य क्षेत्रमा काम गने सरकारी गैरसरकारी तथा ननजी क्षेत्रहरूको ववचमा समन्वय सहकायय 
गरी काययक्रम कायायन्वयनका क्रममा हुन सतने र्दोहोरोपना कम गने । 

बावषयक तथा अधयवावषयक सलमक्षा 
नगरपालिका अन्तगयतका स्वास््य संस्थाहरूको बावषयक तथा अधय बावषयक सलमक्षा गने व्यवस्था 
लमिाइयने छ। सलमक्षा काययक्रममा स्थानीय तहका पर्दागधकारीहरू,स्थानीय तह मातहतका स्वास््य 
संस्थाहरू,स्वास््यको क्षेत्रमा काययरत सरकारी,गैर सरकारी तथा ननजी क्षेत्रहरूको सहभागगता हुनेछ । 
सलमक्षामा स्थानीय तह अन्तगयतका सरकारी तथा गैरसरकारी स्वास््य संस्थाहरूको सक्रक्रय 
सहभागगतामा रे्दहाय बमोन्जमका ववषयवस्तुहरूमा छिफि तथा प्रस्तुनत गरी ननश्कषयमा पुग्नेछ ।   

 अधयवावषयक सलमक्षामा गत ६ महहनामा नगरपालिका अन्तरगतका स्वास््य संस्थाहरूबाट प्रवाह 
भएका स्वास््य सेवाहरूको कायायन्वयनको अवस्थावारेमा छिफि गररनेछ भने बावषयक 
सलमक्षामा वषय भररको प्रगनतको बारेमा छिफि हुनेछ । 

 स्वास््य संस्थाहरुको प्रगनत प्रनतबेर्दनको गुणस्तरीयता र रे्दखिएका त्रहुटहरूको सुधार । 
 संचालित काययक्रमहरुको प्रगनत बावषयकिक्ष्यअनुसार भए-नभएको सलमक्षा गरी िक्ष्य प्रातत 

गनयको िागग कायययोजना बनाउने तथा आगामी बषयको वावषयक योजना बनाउने। 
 स्वास््य संस्थाको िागग आवश्यक औषधी, उपकरण, स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणािीका 

टुल्सहरूको उपिब्धता। 
 िक्ष्य अनुसार वववत्तय प्रगनतको अवस्था।  
 िक्षक्षत समूर्दायको सेवा पहँुच र सेवा उपभोगको अवस्था । 
 महामारी तथा प्रकृनतक प्रकोपको अवस्था, पूवय तयारी तथा प्रनतकाययको िागग आवश्यक 

छिफि । 
 स्थानीय तहमा ननमायण भएका नीनत ननरे्दलिका वा स्वास््य सँग सम्बन्न्धतकुनै र्दस्तावेजहरू 

ननमायणको क्रममा छन ् भने त्यसको बारेमा जानकारी  तथा छिफिका साथ ै सोको 
कायायन्वयनको बारेमा छिफि ।  

 स्वास््य क्षेत्रका अन्य समसामनयक बबषयमा छिफि । 
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ग. कायय सम्पार्दन तथा मूल्याङ्कन 

स्वास््य संस्थाहरुको कायय सम्पार्दन मूल्याङ्कन 
नगरपालिकामा रहेका स्वास््य संस्थाहरुिे ननन्श्चत समय लभत्र तोक्रकएको िक्ष्य अनुसार के कनत 
काम पुरा गरे नगरेको यक्रकन गरी स्वास््य संस्थाहरुको कायय सम्पार्दन मूल्याङ्कन गररनेछ। जसिे 
स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रर्दान गने सेवाहरुमा थप गुणस्तरीयता र प्रभावकारीता बनाउन मद्र्दत गनेछ। 
रे्दहाय बमोन्जमका उद्रे्दश्यहरू प्रातत गनय स्वास््य संस्थाहरूको कायय सम्पार्दन मूल्याङ्कन गररनेछ  

 स्वास््य सस्थाहरुिे हर्दएको  िक्ष्य के कनत पुरा गरे भनी पत्ता िगाउन े
 स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रर्दान गने सेवाको गुणस्तरमा बदृ्गध गने ।  
 कायय सम्पार्दनको मूल्याङ्कन गरी सवोत्कृटट काम गने स्वास््य संस्थािाई पुरस्कृत र 

प्रोत्साहन गने।  
 तोक्रकएको िक्ष्य तथा उद्रे्दश्य हालसि गनय नसतन ेसंस्थाहरुको कारक तत्वहरुको ववश्िेषण 

गरी सुधारका िागग वविेष काययक्रमहरुको कायय योजना बनाई कायायन्वयन गने। 

कायय सम्पार्दनको मापन ववधध 

o कायय सम्पार्दानको प्रगनत मूल्याङकन गर्दाय प्रत्येक स्वास््य संस्थामा कन्म्तमा र्दइुय पटक 
सहयोगात्मक सुपररवेक्षण (व्यवस्थापक्रकय र प्राववगधक सुपररवेक्षण) गररनेछ ।  

o कायय सम्पार्दनको प्रगनत हेर्दाय ननधायरण गररएका अगधकतम ्िक्ष्यको सीमाहरुिाई आधार मानेर 
सयंुतत रुपमा मुल्याङ्कन गररनेछ ।  

o स्थानीय तहमा रहेको अनुगमन मूल्याङ्कन सुपररवेक्षण सलमनतिे स्थानीय पररवेिमा 
सूचकहरू ननधायरणगरी तयार गरेको मूल्याङ्कन चेकलिटट प्रयोग गररनेछ ।  

o स्वास््य संस्थाको मालसक प्रनतवेर्दनका आधारमा सो संस्थाका िागग ननन्श्चत गररएका 
अगधकतम ्लसमाको िक्ष्य सलमक्षा गरी पूरा हुन सतने नसतने ननन्श्चत गररनेछ ।  

o अनुगमन वा सुपररवेक्षणका बेिा स्वास््य संस्थाको काययक्षेत्र लभत्रका समुर्दाय वा सम्बन्न्धत 
स्वास््य संस्था सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सलमनतसँग स्वास््य संस्थाको बारेमा अगधकतम ्
धारणा बुझ्ने र सो अनुसार स्वास््य संस्थाको मुल्याँकन गररने छ ।  

कायय सम्पार्दन योजना तयार गने बेिामा स्थानीय तहको  वस्तुन्स्थनत र स्वास््य संस्थाहरूमा 
उपिब्ध साधन पहँुचको अवस्था, मानव स्रोतको उपिव्धता र गत वषय गरेको प्रगनतका आधारमा 
स्थानीय तह लभत्रका स्वास््य संस्थािाई ववलभन्न समूहमा ववभाजन गररनेछ । स्वास््य संस्थाहरूको 
मुल्याङ्कन गर्दाय  रे्दहायको मापर्दण्ड अनुसार वगीकरण गरी उत्कृटट स्वास््य संस्था तय गररनेछ।   

(क) ९० % भन्र्दा बढी  = सवोत्कृटट  (ि) ७५-८९ %  = उत्कृटट 
(ग) ६०–७४%   = सन्तोषजनक  (घ) ६० % भन्र्दा कम = न्युन 



 

चौरजहारी नगरपालिका स्तरीय अनुगमन तथा मुल्यांकन मापर्दण्ड २०७८  
   

स्वा्यकमीहरुको काययसम्पार्दन मुल्याङ्कन 
कुनै पनन कमयचारीिाई तोक्रकएको न्जम्मेवारी के कनत र कस्तो रुपमा पूरा भयो भनेर मापन गन े
ववगध कायय सम्पार्दन मूल्याङ्कन हो । स्वास््य संस्थामा काययरत स्वास््यकमीहरुिे आफ्नो पर्दीय 
र्दानयत्व (काम कतयव्य र अगधकार) अनुसार हर्दइएको न्जम्मेवारीिाई िक्ष्य अनुसार योजना बनाइय पुरा 
गरे नगरेको हेनय ननन्श्चत मापर्दण्ड बनाएर यक्रकन गनुय पनेछ । जस अनुसार हरेक स्वास््यकमीिे 
ननन्श्चत समय लभत्र गनुयपने कामको िक्ष्य ननधायरण गने,िक्ष्य अनुसार योजना तयार गने र 
कायायन्वयन गने जस्ता काययहरू पर्दयछन ्।  

उद्रे्दश्य 
 कमयचारीिाई हर्दइएको िक्ष्य अनुसार के कनत कायय सम्पन्न गरे अनगुमन गरी समयमा 

पटृठपोषण हर्दने र लसतने लसकाउने काययिाई व्यवन्स्थत गने  
 कायय सम्पार्दनको मुल्याङ्कन गरी अनत उत्तम कायय गने कमयचारीिाई पुरस्कृत र प्रोत्साहन 

गनुयका साथ ै ननन्श्चत समयमा काम सम्पन्न नगने, कामप्रनत िापरवाही गने जस्ता पर्दीय 
र्दानयत्व पुरा नगने कमयचारीहरुिाई र्दन्ण्डत गने   

 कमयचारीको ननरन्तर लसकाई र वनृत ववकासमा सहयोग पुराई उनीहरुको काययर्दक्षता अलभबदृ्गध 
गन े

 कमयचारीको काम गने मनवोि बढाउने 
 कमयचारीमा स्वास््य संस्थाको व्यवस्थापन सम्बन्न्ध उत्तरर्दानयत्व बहन गने पक्षिाई सुदृढ 

गने  

कायय सम्पार्दन मूल्याङ्कन प्रकिया (ववधध र योजना) 
स्थानीय तह स्वास््य संस्था स्तर (स्वास््यकमी ) 

स्थानीय तहिे िक्ष्य तय गने छ। 

स्थानीय तहिे हर्दएको िक्ष्य अनुसार स्वास््य 
संस्थािे मालसक वावषयक योजना बनाई सोही अनुसार 
स्वास््यकमीिे आफ्नो कायय योजना तय गने छन ्र 
नगरपालिकाको स्वास््य िािामा पेि गनेछन।् 

कायय सम्पार्दन मुल्याङ्कन गनय प्रमुि ननतजा 
तथा प्रनतफि क्षेत्रहरु र मापन गने ववगध र 
मापर्दण्ड ननधायरण गने छ। 

योजना अनुसार समयमा कायय सम्पार्दन गने 

कायय सम्पार्दन मुल्याङ्कन कहहिे कसिे  र 
कसरी गने योजना तयार गने छ। 

स्थानीय तहबाट तोक्रकएको समय  वावषयक र 
अधयवावषयक रुपमा कायय सम्पार्दन मुल्याङ्कन भरी 
पेि गन े

पुरस्कृत तथा कयय सम्पार्दनमा सुधार गने 
योजना बनाउने  

वावषयक रुपमा तोक्रकएको िक्ष्य अनुसारका उपिन्ब्धहरु 
प्रातत हुन सके नसकेको बारेमा उल्िेि गरी पेि गने 

कायय सम्पार्दन सम्बन्धमा पटृठपोषण हर्दने ।  
प्रातत आरे्दि तथा ननरे्दिनहरु समयमै सम्पन्न 
गनयका िागग अग्रसर रहने 
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कायय सम्पार्दन मुल्याङ्कन हरेक आगथयक वषयको अन्त्यमा मुल्याङ्कन सलमनतद्बारा गररन े छ। 
स्वास््यकमोको सुपररवेक्षण ननयलमत गररन ेछ। स्वास््य कमयचारीहरुको कायय सम्पार्दन मुल्याङ्ककन 
गनयको िागग रे्दहायका ववगधहरु र मापर्दण्ड प्रयोग गररनेछ। 

प्रश्नोतरः कायय सम्पार्दन मुल्याङ्कन फारममा तय गरीएका प्रश्नहरु कमयचारीिाई सोगधने छ। जसमा 
कमयचारी स्वयम ् तथा अन्य कमयचारी र स्वास््य ससं्था संचािन तथा व्यवस्थापन सलमनतहरुिाई 
पनन प्रश्न गरी राय बुखझने छ। 

छिफिः स्वास््य संस्थाको कमयचारी र स्वास््य संस्था संचािन तथा व्यवस्थापन सलमनतहरु संग 
छिफि गररनेछ। 

अविोकनः कमयचारीिे ववलभन्न स्थानमा रे्दिाएको आचरण, व्यवहार तथा क्रक्रयालििताहरु साथ ैकायय 
सम्पार्दन गरेको काययहरू, सेवा रन्जटटरहरूको ननयलमत अविोकन गररनेछ। साथ ैकायय सम्पार्दन गर्दाय 
पनन अविोकन गररने छ। 

मुल्याङ्कन गनयको िागग रे्दहायको मापर्दण्ड अनुसार वगीकरण गररने छ र उत्कृटट कमयचारी तय 
गररने छ।   

(क) ९० % भन्र्दा बढी  =सवोत्कृटट  (ि) ७५-८९ %  =उत्कृटट 
(ग) ६०–७४%  =सन्तोषजनक  (घ) ६० % भन्र्दा कम =न्युन 

कायय सम्पार्दन तथा मुल्याङ्कन फारम 
स्वास््यकमीहरुको कायय सम्पार्दन मुल्याङ्कन गर्दाय नेपाि सरकार स्वास््य सेवा ननयमाविी, २०५५ 
को ननयम १२९ को उपननयम २ बमोन्जमको का.स.मु फारम प्रयोग गनेछ । स्थानीय तहको 
अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षण सलमनतिे आवश्यकता महससु गरेमा समय सान्र्दलभयक 
मूल्याङ्कन फारम बनाई प्रयोग गनेछ ।  

पुरस्कृत र र्दन्ण्डत प्रकृया 
 मुल्याङ्कनको ननतजा अनुसार उत्कृटट कायय सम्पार्दन गने कमयचारीिाई प्रिंसा र पुरस्कृत 

गरी प्रोत्साहहत गने। 
 सन्तोषजनक कायय गने कमयचारीिाई सुधार गनुयपने पक्षहरुको वारेमा पटृठपोषण हर्दने र 

सुधारको िागग योजना बनाई कायायन्वयन गनय िगाउने।  
 कमजोर कायय सम्पार्दन गने कमयचारीिाई ननजको कमी कमजोरी वारेमा लिखित जानकारी 

हर्दने। सुधारको िागग योजनाबनाउन र कायायन्यवन गनय चाहहने सहयोग गने। 
 ननधायररत समयमा काम सम्पन्न नगन,े कामप्रनत िापरवाही गने जस्ता पर्दीय र्दानयत्व 

पुरा नगने कमयचारीहरुिाई मापर्दण्ड बनाई र्दन्ण्डत गने । 
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पररच्छेर्द पााँच: सुपररवेक्षण 

सुपररवेक्षणको पररचय 
सुपररवेक्षण भन्नािे काययक्रम वा पररयोजनाको न्जम्वेवार व्यन्तत, सुपरभाइजर अथवा व्यवस्थापक 
मागथल्िो तहिे कुनै पनन काययक्रम वा पररयोजनामा काययरत कमचायरीहरू /स्वास््यकमीहरूिे उतत 
कायक्रम वा पररयोजनाको िक्ष्य तथा उद्वेश्य अनुसार कायक्रमहरू कसरी संचािन गरररहेका छन, 

उनीहरूको गनतववगधहरू तथा कायय सम्पार्दनको अवस्था कस्तो छ, राम्रो गरे नगरेको  ननररक्षण गने, 
अनुगमन गन े र आवश्यकता अनुसार ननरे्दिन हर्दने, उनीहरूिाई उत्प्रेररत गन,े काययक्रम  
कायायन्वयनमा सहयोग तथा सहन्जकरण जस्ता काययहरू पर्दयछन ् । स्वास््यकमीहरूिे आफ्नो 
न्जम्मेवारी राम्रोसंग वहन गरे नगरेको, उनीहरूका गनतववगधहरूको  रेिरे्दि तथा उनीहरूिाइ लसकाउने, 
उत्प्रेरणा जगाउने र काययसम्पार्दनमा सुधार ल्याउने  कायय नै सुपररवेक्षण हो र यो एक ननयलमत 
प्रकृया हो । स्थानीय सरकारिे घोषणा गरेका नीनत तथा काययक्रमहरू स्थानीय स्वास््य संस्थाहरू 
(अस्पताि, स्वास््य चौकी, आधारभुत स्वास्थय सेवा केन्र, िहरी स्वास््य केन्द्,  गाउँघर तथा िोप 
न्तिननक र सामुर्दानयक महहिा स्वास््य स्वयंसेववकाहरू) माफय त कायायन्वयन भइरािेका छन।्  

सुपररवेक्षण योजनाः 
नगरपालिका मातहतका स्वास््य संस्थाहरूमा सहभागगतात्मक सुपररवेक्षणको िागग वषयको सुरूमा नै 
क्षेत्र तथा कायययोजना तयार गरीव्यवन्स्थत तरीकािे सुपररवेक्षण गने व्यवस्था लमिाइयनेछ ।  

कायययोजना तालिका  

काययवववरण कहााँ गने 
कसिे गने 
न्जम्मेवारी 

कदहिे गने 
वषयमा कनत पटक 

गने 
कैकफयत 

प्राववगधक 
अनुगमन 
तथा 
सुपररवेक्षण 

सरकारी, गैर 
सरकारी तथा ननन्ज 
स्वास््य संस्था 

स्थानीय तह 
स्वास््य िािा 

चौमालसक  
प्रत्येक स्वास््य 
संस्था कम्तीमा 
एक पटक 

 

व्यवस्थापकीय 
सुपररवेक्षण 

सरकारी तथा 
सामुर्दानयक 
स्वास््य संस्थाहरू 

अनुगमन 
मूल्याकंन तथा 
सुपरीवेक्षण 
सलमनत, 
व्यवस्थापन 
सलमनत 

चौमालसक 
प्रत्येक स्वास््य 
संस्था कम्तीमा 
एक पटक 

 

गैर सरकारी तथा 
ननजी स्वास््य 
संस्थाहरू 

वावषयक 
रूपमा  

नमूना छनौट 
अनूसार 

 

काययक्रम समुर्दाय स्तरमा स्वास््य िािा, अलभयान ननयलमत रूपमा  

नोटः कायय योजना अनसुार फेरबर्दि गनय सककने 
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काययवववरण कहााँ गने 
कसिे गने 
न्जम्मेवारी 

कदहिे गने 
वषयमा कनत पटक 

गने 
कैकफयत 

सुररवेक्षण संचालित अलभयान 
तथा काययक्रमहरू,  

स्वास््य 
संस्थाका 
कमयचारीहरू,  

तथा वविषे 
हर्दनहरूमा 

गाउँघर न्तिननक, 
िोप न्तिननक,   

स्वास््य संस्था 
प्रमुि, 
व्यवस्थापन 
सलमनत 

मालसक 
रूपमा  

प्रत्येक न्तिननक 
कम्तीमा एक 
पटक 

 

स्वास््य 
कमयचारीहरू 

स्थानीय स्वास््य 
िािा  

अनुगमन 
मूल्याकंन तथा 
सुपरीवेक्षण 
सलमनत, 

वावषयक 
रूपमा 

कम्तीमा एक 
पटक 

 

स्थानीय स्वास््य 
संस्थाहरू, 

स्वास््य िािा 
वावषयक 
रूपमा 

प्रत्येक स्वास््य 
कमीको एक 
पटक 

 

महहिा 
स्वास््य स्वयं 
सववका 

महहिा स्वास््य 
स्वयं सेववका, आमा 
समूह आहर्द  

स्वास््य 
संस्थाका 
कमयचारीहरू 

मालसक 
रूपमा 

प्रत्येक स्वयं 
सेववका संग 
कम्तीमा एक 
पटक 

 

नगरपालिका रे्दखि स्वास््य संस्था 
१. व्यवस्थापकीय सुपररवेक्षण 
स्वास््य संस्थाको व्यवस्थापकीय पक्षहरूिाइय ध्यानमा रािी मागथल्िो ननकायबाट गररन े
सुपररवेक्षणिाइय व्यवस्थापन सुपररवेक्षण जनाउँर्दछ । ननवायगचत जन प्रनतननगधहरूिे ननयलमत रूपमा 
आफ्नो पालिका अन्तगयतका स्वास््य संस्थाहरूको सुपररवेक्षण गनय जरूरी हुन्छ । यसको मुख्य 
उद्रे्दश्य भनेको स्वास््य संस्थाको व्यवस्थापनको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिइय आगामी हर्दनमा 
गनुयपने सुधारका पक्षको जानकारी लिनु हो । आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह भए नभएको यकीन 
गनय तथा रान्टिय अलभयान तथा योजना अनुरूप क्रक्रयाकिापहरू रूपमा कायायन्वयन भएको सुननन्श्चत 
गनुय नै यसको मुख्य उद्रे्दश्य हो । पालिका रे्दखि स्वास््य संस्थाको व्यवस्थापन सुपररवेक्षण 
अधयवावषयक रूपमा गनय सक्रकनेछ । अधयवावषयक तथा वावषयक सलमक्षा गोन्टठमा व्यवस्थापक्रकय रूपमा 
कमजोर रहेको स्वास््य संस्थाको छनौट गनय सक्रकनेछ । 

छनौटका आधारहरू: 
मानव संसाधन, भौनतक पुवायधार तथा श्रोत व्यवस्थापनको आधारमा कमजोर रहेको स्वास््य 
संस्थािाइय छनौटको आधार बनाउन सक्रकनेछ र स्वास््य संस्थाहरूको सुररवेक्षणका िागग उपाध्यक्षको 
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संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षण सलमनतिे आवश्यक महसुस गरेमा छुट्टै 
टोिी बनाइय गनय सतनेछ ।संघीय, प्रारे्दलिक, तथा अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थािे गन े
सुपररवेक्षणमा यस नगरपालिकािे समन्वय गनेछ र अवश्यकता अनुसार सहभागगता पनन जनाउनेछ 
।  

सुपररवेक्षण योजनाः 
क्षेत्र छनौटको आधारमा योजना गररएका स्वास््य संस्थाहरूमा माथी सुपररवेक्षण योजना तालिकामा 
उल्िेि गररएको योजना अनुरूप गररनेछ ।  

अलभिेि तथा प्रनतवेर्दन गनय र सुपररवेक्षणको िाधग फारमहरूको प्रयोग  
सरकारी स्वास््य संस्था सुपररवेक्षणको अलभिेि तथा प्रनतवेर्दन फारम चकेलिटट (१)अनुसुची १ को 
िण्ड क अनुसारको हुनेछ  

२. प्राववधधक सुपररवेक्षण 
स्वास््य संस्थाको प्राववगधक पक्षहरूिाइय ध्यानमा रािी मागथल्िो ननकायबाट गररने सुपररवेक्षणिाइय 
प्राववगधक सुपररवेक्षण जनाउँर्दछ ।यसको मुख्य उद्रे्दश्य भनेको स्वास््य संस्थाको प्राववगधक 
अवस्थाको बारेमा जानकारी लिइय आगामी हर्दनमा गनुयपने सुधारका पक्षको जानकारी लिनु हो ।पालिका 
रे्दखि स्वास््य संस्थाको प्राववगधक सुपररवेक्षण चौमालसक गररनेछ । चौमालसक, अधयवावषयक तथा 
वावषयक सलमक्षा गोन्टठमा प्राववगधक रूपमा कमजोर रहेको स्वास््य संस्थाको छनौट गररनेछ ।  

छनौटका आधारहरू:  
ववलभन्न स्वास््य सूचकहरूको आधारमा कमजोर रहेको स्वास््य संस्थािाइय छनौटको आधार 
बनाइनेछ ।   

टोिी गठन  
स्वास््य संस्थाहरूको प्राववगधक सुपररवेक्षणका िागग उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन 
मूल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षण सलमनतिे आवश्यकता महसुस गरेमा छुट्टै टोिी बनाइय गनय सतनेछ 
।संघीय, प्रारे्दलिक, तथा अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थािे गने सुपररवेक्षणमा यस नगर 
पालिकािे समन्वय गनेछ र अवश्यकता अनुसार सहभागगता पनन जनाउनेछ । 

अलभिेि तथा प्रनतवेर्दन फारम 
सरकारी स्वास््य संस्था सुपररवेक्षणको अलभिेि तथा प्रनतवेर्दन फारम अनुसुची १ को िण्ड क र ि 
प्रयोग हुनेछ। 

३. सामुर्दानयक मदहिा स्वास््य स्वयं सेववका स्तर सुपररवेक्षण 
यस नगरपालिका अन्तगयतका महहिा स्वास््य स्वयं सेववकािे िक्ष्य  तथा काययवववरण अनुसार काम 
गरे-नगरेको एक्रकन गरी व्यवस्थापक्रकय तथा प्राववगधक समस्या अइपरेमा आवस्यक सहयोग गने 
सुपरीवेक्षणको मुख्य उद्रे्दश्य हो । यस सुपररवेक्षणिे महहिा स्वास््य स्वयं सेववकाबाट प्रर्दान 
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गररएका स्वास््य सेवाको गुणस्तर र ननयलमत अलभिेि तथा प्रनतबेर्दनको िागग सहयोग गनेछ । 
स्वास््य संस्थाका प्राववगधक कमयचारीहरूिे मालसक रूपमा सामुर्दानयक महहिा स्वास््य स्वय ं
सेववकाहरुको सुपररवेक्षण गनेछन ्र सुपररवेक्षण पश्चात स्वास््य संस्थाका प्रमुि माफय त पालिकामा 
मालसक रूपमा प्रनतवेर्दन गनुयपनेछ । सुपररवेक्षण गनय जार्दाँ स्वास््यकमी सामुर्दानयक महहिा स्वास््य 
स्वयम सेववकाको घर अथवा आमा समूहहरुको मालसक बैठकमा जानेछन ्।  

सामुर्दानयक मदहिा स्वास््य स्वयं सेववका सुपररवेक्षण योजना  
स्वास््य संस्थाका कमयचारीहरू प्रत्येक महहिा स्वास््य स्वयं सेववकाहरूमा कम्तीमा बषयमा एक पटक 
पुग्नेछन ् । कायय सम्पार्दनमा समस्या भएका, स्वास््य संस्थाको पहँुचबाट टाढा रहेका,सेवा हर्दनुपन े
क्षेत्र अगधक रहेका सामुर्दानयक महहिा स्वास््य स्वयं सेववकाहरू िाइय प्रथलमकतामा राखि सुपररवेक्षण 
योजना स्वास््य संस्थािे वषयको सुरूमा नै  तयार गने छ ।   

अलभिेि तथा प्रनतवेर्दन फाराम 
सुपररवेक्षण गनय जार्दाँ महहिा स्वास््य स्वयम सेववकाकाययक्रमिे तोके बमोन्जमको फाराम प्रयोग 
गनेछन ्।  

४. कायिय म सुपररवेक्षण 
नगरपालिकामा संघ तथा प्ररे्दि सरकारवाट सञ्चालित काययक्रमहरु तथा स्थानीय तह मातहतका 
स्वास््य संस्थाहरूिे प्रर्दान गरेका सेवाहरू कायायन्वयनको अवस्था समयमानै पत्ता िगाइय सेवा 
प्रवाहको प्रभावकाररतामा बदृ्गध  ल्याउनका िागग काययक्रम सुपररवेक्षण गररन्छ । काययक्रमहरूको 
सुपररवेक्षण गर्दाय ववद्यमान संघ, प्ररे्दि तथा स्थानीय सरकारको नीनत तथा कायक्रम, स्वास््य ऐन 
ननरे्दलिकाहरू बमोन्जम कायायन्वयन भए-नभएको सुननन्श्चत गररनेछ ।  

काययिम सुपररवेक्षण प्रकिया  
संघ,प्ररे्दि तथा स्थानीय तहका काययक्रमहरूको प्राववगधक तथा व्यवथापक्रकय समुहिे (आवश्यकता 
अनुसार) संग संगै वा छुट्टा छुट्टै रूपमा काययक्रमको सुपररवेक्षण गर्दाय काययक्रमिे तोकेको व्यवस्था 
अनुसार गररने छ । सुपररवेक्षण गररने समय र अवगध काययक्रम कायायन्वयन ननरे्दलिकामा तोक्रकएको 
व्यवस्था अनुसार हुनेछ। आवश्यकता भएमा समय र अवगध थप घट गनय सतनेछ र सोको 
न्जम्मेवारी सलमनतको हुनेछ । सुपररवेक्षण गन े ननकायिे काययक्रम सुपररवेक्षण गर्दाय अगधल्िो वषय 
न्यून प्रगनत भएको काययक्रम,स्वास््य संस्था वा क्षेत्रिाइय  ग्राह्यता  हर्दइने छ । सुपररवेक्षण गनय 
जाँर्दा सम्बन्न्धत काययक्रमिे ननहर्दयटट गरेबमोन्जम अनुगमन तथा सुपररवेक्षण फारमहरू सुपररवेक्षण 
टोिीिे प्रयोग गनेछ । यहर्द नगरपालिकािे नयाँ काययक्रम काययन्वयन गरेकोछ भने पालिकािे न ै
काययक्रमको सुपररवेक्षण फारम बनाइ सुपररवेक्षण गनेछ । 

घ. बजेट व्यवस्थापन 
अनुगमन, सुपररवेक्षण तथा मुल्याङ्कन गनयको िागग चाहहने स्रोत साधनको व्यवस्था नगरपालिकािे 
गनेछ । यो ननरे्दलिकामा उल्िेखित क्रक्रयाकिापहरुनगरपालिकाको बावषयक काययक्रम तथा बजेटसंग 
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तािमेि लमिाइ कायायन्वयन गररनेछ । साथ ैनगरपालिकामा काययरत साझरे्दार संस्थाहरुसंग समन्वय 
र सहकायय गरी स्रोत व्यवस्थापन गनय सक्रकनेछ । 

ङ. ननरे्दलिकाको कायायन्वयन 
यो ननरे्दलिका िागू भए पश्चात तत्काि नगरपालिकािे पूणय रूपमा कायायन्वयन ल्याउनछे। 
ननरे्दलिकाको कायायन्वयनभए/नभएको यक्रकन गने न्जम्मा नगरपालिकाको स्वास््य िािाको हुनेछ । 

च. ननरे्दलिकाको पररमाजयन 
यो ननरे्दलिका नगरपालिकािे अवश्यकता अनुसार पररमाजयन गनेछ ।  
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अनुसूची तथा चकेलिष्टहरू 

अनुसुची १. स्वास््य संस्था स्तरको अनुगमन चकेलिष्ट नमुना(१) 
 

 चौरजहारी नगरपालिका 

नगर कायपालिकाको कायायिय 

रूकुम (पन्श्चम) 

कणािी प्ररे्दि, नेपाि 

 

अनुगमन गरेको लमनत .................. 
स्वास््य संस्थाको नामैः ..........................................   
नगरपालिका तथा वडा नं. . ........ ....... ....................... 
स्वास््य संस्थािे सेवा पुयायउनु पने कुि जनसंख्याैः 
स्वास््य संस्था प्रमुिको नाम र 
पर्दैः.................................. 

िण्ड क 

लस.नं
. 

मुल्याङ्कनका बुाँर्दाहरु पुस््याईका आधारहरु 

मापर्दण्ड 
अवस्था 
(%) 

सुधारका 
कर्दमहरू 

१ 
स्वास््य संस्था भवन र आवासको 
अवस्थाैःसेवाग्राही मैत्री, ननयलमत ममयत 
संभारअवस्था 

अविोकन, छिफि   

२ बबरामीहरुको िागग प्रनतक्षाियको अवस्था अविोकन, छिफि   

३ 
स्वास््य संस्थामा िौचाियको अवस्था 
(महहिा, पुरुष, अपाङ्गता मैत्री) 

अविोकन, छिफि   

४ 
जनिन्ततको उपिब्धता, पयायततता तथा 
क्षमता अलभवदृ्गध 

पर्दपूनत य तथा 
पर्दपूनत यका िागग 
गररएको पत्राचार, 
तालिम, अविोकन 

  

५ 
औषगध, उपकरण तथा सामाग्री 
भण्डारणको अवस्था 

न्जन्सी रन्जटटर र 
भौनतक गणना, 
मापर्दण्ड बमोन्जमको 
स्टोर कोठा, 
अविोकन 
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६ फोहर व्यवस्थापनको अवस्था अविोकन, छिफि   

७ 
िानेपानी,धारा तथा ढि ननकासको 
अवस्था 

अविोकन, छिफि   

८ बबजुिी अथवा सोिारको अवस्था अविोकन, छिफि   

९ 
कम्तयुटर तथा इन्टरनेट जडानको 
अवस्था 

अविोकन, छिफि   

१० 
स्वास््य संस्था संचािन तथा 
व्यवस्थापन सलमनतको सकृयता 

माइन्यूट, छिफि   

११ नागररक बडापत्र उपयुतत स्थानमा भएको अविोकन, छिफि   

१२ 
गाउँघर तथा िोप न्तिननक संचािन 
तालिकासवैिे रे्दख्न ेस्थानमा रािेको  

अविोकन, छिफि   

१३ 
स्वास््य संस्थामा व्यवस्थापन सलमनतको  
नामाविी सवैिे रे्दख्न ेस्थानमा रािेको 

अविोकन, छिफि 
  

१४ 
महहिा स्वास््य स्वायं सेववकाको 
नामाविी सवैिे रे्दख्न ेस्थानमा रािेको  

अविोकन, छिफि 
  

१५ 
आकन्स्मक प्रसूती सेवाका िागग प्रेषण 
कोषको व्यवस्था 

प्रेषण न्स्िप तथा 
रन्जटटर 

  

१६ सावयजननक िेिा पररक्षणको अभ्यास छिफि, माइन्यूट   

१७ 

स्वास््य लिक्षा सम्वन्धी पोस्टर, न्फ्िप 
चाटय सवैिे रे्दख्न ेस्थानमा रािेको तथा 
प्रयोग गरेको 

अविोकन, अलभिेि   

१८ 
स्वास््य संस्थाको वावषयक कायययोजना 
तयार गरी टाँसेको 

अविोकन   

१९ 

सेवा कभरेज चाटय मालसक रुपमा 
अध्यावगधक गरी सवैिे रे्दख्न ेठाउँमा 
रािेको 

अविोकन, छिफि 

  

२० 
स्वास््यका सुचकहरूको प्रगनत सम्बन्न्ध 
चाटय बनाइय रे्दखिने ठाउँमा टास्ने गरेको 

अविोकन, छिफि 
  

२१ 
स्वास््य संस्थाको गनतववधी, सुधारको 
िागग न.पा.बाट आगथयक स्रोत जुटाएको 

लमटीङ  माइन्युट 
अविोकन 

  

२२ 
स्वास््य संस्थाको वावषयक प्रनतवेर्दनको 
उपिब्धता 

अविोकन, छिफि   

 

 िण्ड ि  
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ि.सं
. 

सुपररवेक्षणका बुंर्दाहरू 
पुष््यार्यका 
आधारहरू 

मापर्दण्ड 
अवस्था 
(%) 

सुधारका कर्दमहरू 

२. बाि स्वास््य काययिम 

क 
िोप तालिका अनुसार सेवा 
सन्चािन 

िोप रन्जटटर, 
मोननटररङ्ग लसट 

  

ग 
िोप कभरेज (डड.वप.हट.–हेपबब–
हहव३)को अवस्था 

िोप रन्जटटर, 
मोननटररङ्ग लसट 

  

घ 
पूणय िोप सेवाको त्यांक्रकय 
अवस्था 

िोप रन्जटटर, 
मोननटररङ्ग लसट 

  

ङ 

२ महहना रे्दखि ५ वषय उमेरका 
झाडापिािा िागेका नयाँ 
ववरामीहरु मध्ये जिववयोजन 
भएकाको सेवाको त्यांक्रकय 
अवस्था 

छिफि, 
मोननटररङ्ग लसट 

  

च 

२ महहना रे्दखि ५ वषय सम्मका 
स्वास प्रश्वास सम्बन्धी नयाँ 
ववरामीहरु मध्ये ननमोननया 
भएकाको सेवाको त्यांक्रकय 
अवस्था 

 

  

छ 
आइयएमएनलसआइय अनुसार केि 
वगगयकरण तथा व्यवस्थापन 

आइयएमलसआइय 
रन्जटटर, प्रोटोकि 

  

ज 

पाँच वषय मुननका 
बािबालिकाहरुको बदृ्गध 
अनुगमन सेवाको त्यांक्रकय 
अवस्था 

पोषणा रन्जटटर 
अविोकन 

  

३. पररवार स्वास््य काययिम 

क 
सबै ५ प्रकारका प.नन. साधन 
तथासेवाको उपिब्धता 

न्जन्न्स रन्जटटर 
तथा प्रनतवेर्दन 

  

ि 
गभयवती सेवाको ननयलमत 
उपिब्धता र औषगध ववतरण 

पररवार ननयोजन 
रन्जटटर, 
मोननटररङ्ग लसट 

  

ग 
स्वास््य संस्थामा गोपननयता 
सहहत गभयजाँच गराउने छुट्टै 
कोठाको व्यवस्था 

अविोकन 
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 िण्ड ि  

ि.सं
. 

सुपररवेक्षणका बुंर्दाहरू 
पुष््यार्यका 
आधारहरू 

मापर्दण्ड 
अवस्था 
(%) 

सुधारका कर्दमहरू 

घ 
सुरक्षक्षत प्रसूनत सेवाको 
उपिब्धता र गोपननयता 

अविोकन 
  

ङ 
आकन्स्मक प्रसूनत सेवाकािागग 
प्रेषण ब्यवस्था 

प्रसुनत सेवा 
रन्जटटर 

  

च 
तालिका अनुसार गांउघर 
न्तिननक सञ्चािन 

गाउँघर न्तिननक 
रन्जटटर 

  

छ 

प्रोटोकि अनुसार चार पटक 
गभयवनत जाँच सेवाको त्यांक्रकय 
अवस्था 

 

  

ज 
स्वास््य संस्थामा प्रसूनतसेवाको 
त्यांक्रकय अवस्था  

  

झ 

पररवार ननयोजनको अस्थायी 
साधन वपल्स,  डडपोप्रोभेरा, 
इन्म्तिान्ट र 
आ.इ.यू.लस.डी.कोसेवाको 
त्यांक्रकय अवस्था 

 

  

४. रोग ननयन्त्रण काययिम 

क 
औिोको रतत नमूना संकिन, 
पररक्षण तथा उपचार 

प्रयोगिािा अलभिेि 
  

ि 
क्षयरोगका ववरामीहरुको पहहचान 
तथा उपचारसेवाको त्यांक्रकय 
अवस्था 

मोननटररङ्ग लसट 
  

ग 
क्षयरोगका ववरामीहरुको उपचार 
सफिताको अवस्था  

  

घ 
क्षयरोगीको डडफल्टर िेलसङ्गको 
अवस्था 

कायय योजना, 
माइन्यूट 

  

ङ 
स्वास््य संस्थाबाट बहहरगं 
त्यांक्रकय अवस्था  

  

५. व्यवस्थापन काययिम 

क 
स्वास््य संस्थाबाट संचालित 
सेवाको अलभिेि तथा 

एचएमआइयएस ९.३ 
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 िण्ड ि  

ि.सं
. 

सुपररवेक्षणका बुंर्दाहरू 
पुष््यार्यका 
आधारहरू 

मापर्दण्ड 
अवस्था 
(%) 

सुधारका कर्दमहरू 

प्रनतवेर्दनको अवस्था 

ि 
मालसक प्रनतवेर्दन डडएचआइयएस२ 
मा इयन्िी गररएको 

अविोकन 
  

ग 
मोननटररङ्ग लसट अद्यावगधक 
गररएको 

अविोकन 
  

घ 
गुणस्तर सुधार गनतववगधको 
अवस्था 

गुणस्तर सुधार 
सलमनतको वैठक 
पुन्स्तका 

  

ङ 
काययक्रम वविषे ननरे्दलिका, 
मापर्दण्ड तथा सेवा प्रोटोकिको 
उपिब्धता 

अविोकन 
  

च अगथयक व्यवस्थापनको अवस्था अविोकन   
६. रान्ष्िय ननःिुल्क स्वास््य सेवा काययिम 
क सूगचकृत औषगधको पयायततता स्टोर ननरीक्षण   

ि 
सावयजननक िेिा परीक्षणको 
अभ्यास 

छिफि, माइन्यूट 
  

७. आपूनतय ब्यवस्थापन 

क औषगधहरुको भण्डारणको अवस्था 
अविोकन, 
अलभिेि 

  

ि 
न्जन्सी अलभिेि अद्यावगधक 
गररएको 

माग फाराम, िररर्द 
आरे्दि, ह. फाराम, 
र्दाखििा ररपोट 
आहर्द 

  

ग 
एिएमआइयएस प्रनतवेर्दन 
ननयलमत गररएको 

अविोकन, 
अलभिेि 

  

घ 
सूगचकृत औषधीहरुको स्टक 
आउटको अवस्था  

  

८. स्वास््य संस्था ब्यवस्थापन सलमनत 

क 
स्वास््य संस्था ब्यवस्थापन 
सलमनतको गठन (नयाँ ननरे्दलिका 
२०७५ अनुसार) 

छिफि, अलभिेि 
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 िण्ड ि  

ि.सं
. 

सुपररवेक्षणका बुंर्दाहरू 
पुष््यार्यका 
आधारहरू 

मापर्दण्ड 
अवस्था 
(%) 

सुधारका कर्दमहरू 

ि 
स्वास््य संस्था संचािन तथा 
व्यवस्थपन सलमनतको   मालसक 
वैठक वस्ने गरेको 

माइन्यूट वैठक 
पुन्स्तका हेने 

  

९ उपचारात्मक सेवा    

क 
स्वास््य संस्थाबाट रै्दननक 
बहहरंग  सेवा सन्चािन भएको 

ओ.वप.डड. सेवा 
रन्जटटर 

  

१० गुणस्तर व्यवस्थापन 

ि 
औजार तथा उपकरणहरु उमािेर 
(ननमयिीकरण गरी) मात्र प्रयोग 
गने गरेको 

छिफि, अलभिेि 
  

ग 
स्वास््य संस्थावाट ननस्केको 
फोहर मैिा िाल्टोमा व्यवस्थीत 
रुपमा ववसजयन गने गरेको 

अविोकन गने 
  

घ 

स्थानीय स्तरमा काययरत 
स्वास््य संग सम्बन्न्धत 
सरकारी,गैर सरकारी,ननजी 
संस्थाहरुसंग समन्वयको न्स्थती 

छिफि, माइन्यूट 

  

 

स्वास््य संस्थािे आफ्नै पहिमा गरेका सजृनात्मक काययक्रमहरु  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________ 

स्वास््य संस्थाबाट आएको वविषे सुझावहरू 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________ 

सुपररवेक्षकहरूकोनोटैः 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________ 

सुपररवेक्षकहरू 
कं्र.स.ं नाम थर पर्द कायायिय वा संिग्नता 
१    
२    
३    

 

अनुसूची–२. स्वास््य संस्थाको कायय सम्पार्दनको मापन गने 
काययववधध र मापर्दण्ड 

प्रमुि प्रनतफि 
क्षेत्र र सूचक 

मापनसुचक(अविोकन गने, रुजु 
गने) 

मापर्दण्ड 

(१) योजना तथा व्यवस्थापन 
(१.१) वावषयक 
कायय योजना 
तयार गरेको 

स्वास््य संस्थाको चािु आ.व.को. 
वावषयक कायय योजना तयार गरी 
नगरपालिकामा श्रावण १ गते लभत्र 
पठाएको र १ प्रनत स्वास््य 
संस्थामा रािेको वा टाँस गरेको  । 

वावषयक कायय योजना तयार गरी 
नगरपालिकामा समयमै प्रातत भएको = 
१००  
वावषयक कायय योजना पहहिो त्रमैालसक लभत्र 
नगरपालिकामा प्रातत = ५०  

(१.२) मालसक 
प्रगनत प्रनतवेर्दन 
फारम पूरा भरेर 
समयमा बुझाएको 

प्रत्येक महहनाको प्रगनत प्रनतवेर्दन 
(DHIS2, HMIS9.3)७ गत े लभत्र 
नगरपालिकामा पठाएको ।मालसक 
अनुगमन पुन्स्तका, सेवा रन्जटटरहरु 
र मालसक प्रनतवेर्दन तयार गनय 
प्रयोग गरेको ट्यािी लसटहरु । 

पूरा त्याङ्क भरेको हरेक महहनाको 
मालसक प्रनतवेर्दन समय लभत्र 
नगरपालिकामा प्रातत = १०० /१२ 
पूरा त्याङ्क भरेको हरेक महहनाको 
मालसक प्रनतवेर्दन अको महहनाको 
अन्त्यसम्म नगरपालिकामा प्रातत = ५० 
/१२ 

(१.३) मालसक 
अनुगमन 
पुन्स्तका समयमा 
पूरा भरेर 
अध्यावगधक 
गरको 

प्रत्येक महहनको सबै 
प्रगनत/गनतववगध मालसक अनुगमन 
पुन्स्तकामा अध्यावगधक गरे नगरेको 
। 

हरेक महहनाको पूणय प्रगनत/गनतववगध 
मालसक अनुगमन पुन्स्तकामा अध्यावगधक 
गरेको = १०० /१२ 
मालसक अनुगमन पुन्स्तका आँलिक रुपमा 
अध्यावगधक गरेको = ५० /१२ 
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प्रमुि प्रनतफि 
क्षेत्र र सूचक 

मापनसुचक(अविोकन गने, रुजु 
गने) 

मापर्दण्ड 

(१.४) स्वास््य 
संस्थाको वावषयक 
प्रगनत प्रनतवेर्दन 
तयार गरेर 
बुझाएको 

स्वास््य संस्थाको गत आ.व.को. 
वावषयक प्रगनत प्रनतवेर्दन तयार गरी 
श्रावण मसान्त लभत्र १ प्रनत 
नगरपालिकामा पठाएको र १ प्रनत 
स्वा.सं.मा रहेको 

वावषयक प्रगनत प्रनतवेर्दनसमय लभत्र 
नगरपालिकामा प्रातत = १००  
वावषयक प्रगनत प्रनतवेर्दन पहहिो त्रमैालसक 
लभत्र नगपालिकामा प्रातत = ५०  

(१.५) स्वास््य 
संस्थाको 
गनतववगध, 
सुधारको िागग 
न.पा.बाट आगथयक 
स्रोत जुटाएको 

स्वास््य संस्थाको िागग 
नगरपालिकाको स्रोतको बजेट प्रातत 
सम्बन्धी कागजात (माइन्यूट, बैंक 
चके) र उतत स्रोतबाट स्वा.सं.को 
ववकास/सुधार गररएको वा बजेट 
जुटाउने प्रयास गरेको 

नगरपालिकाको स्रोतबाट स्वास्थय संस्था  
ववकास/सुधारमा उल्िेिनीय कायय गररएको 
= १००  
स्थानीय नगरपालिकाको स्रोत प्रातत भई 
सर्दयुोग गनय प्रयत्नलसि भएको तर 
कायायन्वयन गनय नसक्रकएको = ५०   
जुटाउने प्रयास गररएको तर प्रातत नभएको 
= २५  

(१.६) आगथयक 
कारोवारको 
अलभिेि 
अध्यावगधक 
गरेको र वावषयक 
रुपमा सामान्जक  
परीक्षण गराएको 

स्वास््य संस्थाको रै्दननक आम्र्दानी 
िचयको हहसाब–क्रकताब र्दरुुस्त 
रािेको 
सावयजननक सुनुवाई, सामान्जक 
परीक्षण प्रनतवेर्दन र िेिा पररक्षण 
प्रनतवेर्दन 

आगथयक कारेबार सम्बन्धी सबै अलभिेि 
अध्यावगधक गरेको र वावषयक रुपमा 
सावयजननक सुनुवाई, सामान्जक पररक्षण र 
वावषयक िेिा 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 
सलमनतको मालसक 
बैठक बसेको  

स्थानीय स्वास््य संस्था सञ्चािन 
तथा व्यवस्थापन सलमनतको मालसक 
बैठक हरेक महहना सम्पन्न भएको, 
माइन्यूट राखिएको र मूख्य–मूख्य 
ननणयय कायायन्वयन गररएको 

व्यवस्थापन सलमनतको मालसक बैठक 
सम्पन्न भएको,  माइन्यूट राखिएको र 
मूख्य–मूख्य ननणयय कायायन्वयन गररएको = 
१०० /१२ 
कहहिेकाँही आवश्यकता पर्दाय मात्र बैठक 
गने गरेको (६वटा सम्म बसेको) = ५०  
वावषयक ३ वटा मात्र बैठक बसेको = २५  

(२) मात ृतथा नवलििु स्वास््य सेवा र पररवार ननयोजन सेवा 
(२.१) चार पटक 
गभयवती जाँच 
गराउने 
महहिाहरुको 

स्वास््य संस्थाको वावषयक प्रगनत 
प्रनतवेर्दन  
मालसक अनुगमन पुन्स्तका 
मालसक प्रगनत प्रनतवेर्दन (DHIS2, 

९० % भन्र्दा बढी प्रगनत = १००  
७०–८९ % प्रगनत = ७५  
५०–६९ % प्रगनत = ५०   
५० % भन्र्दा कम = २५  
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प्रमुि प्रनतफि 
क्षेत्र र सूचक 

मापनसुचक(अविोकन गने, रुजु 
गने) 

मापर्दण्ड 

प्रनतित (प्रथम 
पटक जाँच 
गराउने महहिाको 
तुिनामा) 

HMIS 9.3) 
गभयवती जाँच रन्जटटर 

(२.१) स्वास््य 
संस्थामा प्रसूनत 
गराएको 
संख्या/प्रनतित 

स्वास््य संस्थाको वावषयक प्रगनत 
प्रनतवेर्दन  
मालसक अनुगमन पुन्स्तका 
मालसक प्रगनत प्रनतवेर्दन (DHIS2, 
HMIS 9.3) 
गभयवती जाँच रन्जटटर 

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

(२.३) पररवार 
ननयोजनको 
अस्थायी साधन 
वपल्स,  
डडपोप्रोभेरा, 
इन्म्तिान्ट र 
आ.इ.यू.लस.डी.को 
हाि प्रयोगकताय 
र्दर 

स्वास््य संस्थाको वावषयक प्रगनत 
प्रनतवेर्दन  
मालसक अनुगमन पुन्स्तका 
मालसक प्रगनत प्रनतवेर्दन (DHIS2, 
HMIS 9.3) 
पररवार ननयोजन सेवा रन्जटटर 

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

(२.४) गाउँघर 
न्तिननक मालसक 
रुपमा सञ्चािन 
भएको संख्या  

स्वास््य संस्थाको वावषयक प्रगनत 
प्रनतवेर्दन  
मालसक अनुगमन पुन्स्तका 
मालसक प्रगनत प्रनतवेर्दन (DHIS2, 
HMIS 9.3) 

बाहै्र महहना सबै गाउँघर न्तिननक 
सञ्चािन गरेको = १००  
(जनत प्रनतित सञ्चािन गरेको छ त्यती 
नै प्रनतित पाउनेछ । जस्तै महहनामा ५ 
वटा गनुय छ भने वषयमा ६० हुन्छ । यसमा 
६० वटा नै सञ्चािन भएमा १००  पाउनेछ 
यसै गरी सञ्चािन गनुयपन े न्तिननकको 
सँख्या सँग तुिना गरी गणना गने । 

(२.४) िोप 
न्तिननक मालसक 
रुपमा सञ्चािन 
भएको संख्या  

स्वास््य संस्थाको वावषयक प्रगनत 
प्रनतवेर्दन  
मालसक अनुगमन पुन्स्तका 
मालसक प्रगनत प्रनतवेर्दन (DHIS2, 
HMIS 9.3) 

बाहै्र महहना सबै िोप न्तिननक सञ्चािन 
गरको = १००  
(जनत प्रनतित सञ्चािन गरेको छ त्यती 
नै प्रनतित पाउनेछ । जस्तै महहनामा ५ 
वटा गनुय छ भने वषयमा ६० हुन्छ । यसमा 
६० वटा नै सञ्चािन भएमा १०० पाउने छ 
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प्रमुि प्रनतफि 
क्षेत्र र सूचक 

मापनसुचक(अविोकन गने, रुजु 
गने) 

मापर्दण्ड 

यसै गरर सञ्चािन गनुयपने न्तिननकको 
सँख्या सँग तुिना गरी गणना गने । 

(३) बाि स्वास््य सेवा 
(३.१) िोप 
सेवाको प्रगनत 
प्रनतित 
(डड.वप.हट.–हेपबब–
हहव३) 

स्वास््य संस्थाको वावषयक प्रगनत 
प्रनतवेर्दन  
मालसक अनुगमन पुन्स्तका 
मालसक प्रगनत प्रनतवेर्दन (DHIS2, 
HMIS 9.3) 
िोप रन्जटटर 

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

(३.२) पूणय िोप 
पाउने 
बािबालिकाको 
प्रनतित  

स्वास््य संस्थाको वावषयक प्रगनत 
प्रनतवेर्दन  
मालसक अनुगमन पुन्स्तका 
मालसक प्रगनत प्रनतवेर्दन (DHIS2, 
HMIS 9.3) 
िोप रन्जटटर 

पूणय िोप पाउनु पने बािबालिकाहरुको 
अनुपातमा  
९० % भन्र्दा बढी प्रगनत = १००  
८०–९० % प्रगनत = ७५  
७०–७९ % प्रगनत = ५०   
७० % भन्र्दा कम = २५  

(३.३) २ महहना 
रे्दखि ५ वषय 
उमेरका 
झाडापिािा 
िागेका नयाँ 
ववरामीहरु मध्ये 
जिववयोजन 
भएका ववरामीको 
अनुपात 

स्वास््य संस्थाको वावषयक प्रगनत 
प्रनतवेर्दन  
मालसक अनुगमन पुन्स्तका 
मालसक प्रगनत प्रनतवेर्दन  
(DHIS2, HMIS 9.3) रन्जटटर 

जिववयोजनका ववरामीको अनुपात घटाउने 
िक्ष्यको तुिनामा 
९० % भन्र्दा बढी प्रगनत = १००  
८०–९० % प्रगनत = ७५   
७०–७९ % प्रगनत = ५०  
७० % भन्र्दा कम = २५  

(३.४) २ महहना 
रे्दखि ५ वषय 
सम्मका स्वास 
प्रश्वास सम्बन्धी 
नयाँ ववरामीहरु 
मध्ये ननमोननया 
भएका ववरामीको 
अनुपात 

स्वास््य संस्थाको वावषयक प्रगनत 
प्रनतवेर्दन  
मालसक अनुगमन पुन्स्तका 
मालसक प्रगनत प्रनतवेर्दन  
(DHIS2, HMIS 9.3) रन्जटटर 

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

(३.५) पाँच वषय स्वास््य संस्थाको वावषयक प्रगनत ७० % भन्र्दा बढी प्रगनत = १००  
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प्रमुि प्रनतफि 
क्षेत्र र सूचक 

मापनसुचक(अविोकन गने, रुजु 
गने) 

मापर्दण्ड 

मुननका 
बािबालिकाहरुको 
बदृ्गध अनुगमन 
कभरेज प्रनतित 

प्रनतवेर्दन  
मालसक अनुगमन पुन्स्तका 
मालसक प्रगनत प्रनतवेर्दन  
(DHIS2, HMIS 9.3) रन्जटटर 

६०–७० % प्रगनत = ७५  
५०–६९ % प्रगनत = ५०   
५० % भन्र्दा कम = २५  

(४) सरुवा रोगहरुको रोकथाम र ननयन्त्रण सम्बन्धी सेवा 
(४.१) क्षयरोगका 
ववरामीहरुको पत्ता 
िगाएको र्दर 

स्वास््य संस्थाको वावषयक प्रगनत 
प्रनतवेर्दन  
मालसक अनुगमन पुन्स्तका 
मालसक प्रगनत प्रनतवेर्दन 
(DHIS2, HMIS 9.3)  रन्जटटर 
प्रयोगिािा रन्जटटर (वैकल्पीक) 

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

(४.२) क्षयरोगका 
ववरामीहरुको 
उपचार सफि 
भएको र्दर 

स्वास््य संस्थाको वावषयक प्रगनत 
प्रनतवेर्दन  
मालसक अनुगमन पुन्स्तका 
मालसक प्रगनत प्रनतवेर्दन (DHIS2, 
HMIS 9.3)  रन्जटटर 
क्षयरोग उपचार रन्जटटर 

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

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

स्वास््य संस्थाको वावषयक प्रगनत 
प्रनतवेर्दन  
मालसक अनुगमन पुन्स्तका 
ओ.वप.डड. सेवा रन्जटटर 
मालसक प्रगनत प्रनतवेर्दन (DHIS2, 
HMIS 9.3)रन्जटटर 

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

(५.२) आपूनत य 
सूचना 
व्यवस्थापनको 
त्रमैालसक 
प्रनतवेर्दन पूरा 
भरेर समयमा 
बुझाएको 

स्वास््य संस्थाको वावषयक प्रगनत 
प्रनतवेर्दन  
आपूनतय सूचना व्यवस्थापन (LMIS) 
को त्रमैालसक प्रनतवेर्दन 
न्जन्सी िाता रन्जटटर 

पूरा त्याङ्क भरेको (LMIS)  त्रमैालसक 
प्रनतवेर्दन समय लभत्र 
गाउँ/नगरपालिकामामा प्रातत = १०० /४ 
पूरा त्याङ्क भरेको (LMIS)  त्रमैालसक 
प्रनतवेर्दन अको महहनाको अन्त्यसम्म 
गाउँ/नगरपालिकामामा प्रातत = ५० /४ 

(५.३) स्वास््य संस्थाको वावषयक प्रगनत सूगचकृत औषधीहरु कुनै पनन महहनामा 
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प्रमुि प्रनतफि 
क्षेत्र र सूचक 

मापनसुचक(अविोकन गने, रुजु 
गने) 

मापर्दण्ड 

अत्यावस्यक्रकय 
(Key 
Combodity) 
तथा सूगचकृत 
औषधीको स्टक 
आउट भए–
नभएको 

प्रनतवेर्दन  
आपूनतय सूचना व्यवस्थापनको 
त्रमैालसक (LMIS) प्रनतवेर्दन 
न्जन्सी रन्जटटर, प्रयोग गरेको माग 
फारम, र्दाखििा ररपोटय, हस्तान्तरण 
फारम 

स्टक आउट नभएको = १००  
सूगचकृत औषधीहरु मध्ये कुनै एउटा 
औषधी एक महहना मात्र स्टक आउट 
भएको = ५०   
र्दईु वा र्दईु भन्र्दा बढी औषधी स्टक आउट 
भएको = ०  

(६) स्वास््य प्रवद्र्धनात्मक सेवा 

(६.१) स्वास््य 
संस्था लभत्र र 
बाहहर  
सरसफाईको 
अवस्था 

स्वास््य संस्था लभत्रको सरसफाईको 
अवस्था अविोकनैः ववरामी जाँच 
कक्ष, उपचार कक्ष, घाउ सफा गने 
कक्ष, भण्डार कक्ष, बाहहरी वातावरण 
िौचािय, पानीको धारा र ववरामी 
प्रनतक्षािय आहर्द । 

ननरे्दलिका अनुसार पूणय रुपमा सरसफाई 
भएकोमा = १००  
सामान्य रुपमा मात्र सफा =५० र 
सर–सफाईमा धेरै ध्यान हर्दनुपने रे्दखिएमा 
=  २५  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 आज्ञाल,े  

शेरप्रसाद ढकाल 

नि.प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत 
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