
ऩाना नॊ. 0 

 

 

1.1.1 स्वास््म ऺेत्रको  

अनुगभन भूल्माङ्कन तथा सुऩयीवेऺण ननदेशिका 

शसभकोट गाउॉऩाशरका  

हुम्रा  

कणाारी प्रदेि, नेऩार 

मो ननदेशिका स्थानीम तह अन्तगातको स्वास््म िाखा, य स्वास््म सॊस्थाहरू साथै 
स्वास््मको ऺेत्रभा काभ गने सयकायी तथा गैय सयकायी सॊघ सॊस्थाहरूरे सन्दबा 

साभग्रिको रूऩभा प्रमोग गना सक्नेछन ्

 

MONITORING 

EVALUATION 

SUPERVISION 

 

२०७८ 



सॊऺीप्त शब्दावरीहरू 

गा.ऩा.    गाउॉऩाशरका 

स्थानीम तह  गाउॉऩाशरका, नगयऩाशरका, उऩभहानगयऩाशरका, भहानगयऩाशरका  

स्था.त.   स्थानीम तह 

स्वा.सॊ.   स्वास््म सॊस्था  

स्वा.चौ.   स्वास््म  चौकी  

सा.स्वा.इा.  साभदुानमक स्वास््म इाकााइ  

आ.स्वा. से. के.  आ धायबतू स्वास््म सेवा केन्र 

दद.वव.र.  ददगो ववकास रक्ष्म 

ने.स्वा.ऺे.य.  नेऩार स्वास््म ऺेत्र यणनीनत 

स्था.स.   स्थानीम सयकाय 

वा.मो.फ.   फावषाक मोजना तथा फजेट 

स्वा.व्म.स.ूप्र.  स्वास््म व्मवस्थाऩन सचूना प्रणारी 

स्वा.से.वव.  स्वास््म सेवा ववबाग 

आ.व्म.स.ूप्र.  आ ऩूनत ा व्मवस्थाऩन सचूना प्रणारी 

स्वा.ज.भॊ.  स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम 

भा.सॊ.स.ूप्र.  भानव सॊिाधन सचूना प्रणारी 

आ.व्म.प्र.  आ ग्रथाक व्मवस्थाऩन प्रनतवेदन 

स्वा.सॊ.य.  स्वास््म सॊस्था यजजष्टय 

ग.ुस.ुस.   गणुस्तय सधुाय सशभनत 

ह.पा.   हस्तान्तयण पायाभ 

दा.प्र.   दाखखरा प्रनतवेदन 

ख.आ.   खरयद आदेि 

भा.पा.   भाग पायाभ 

भा.सॊ.त.   भानव सॊिाधन त्माङ्क   



Table of Contents 
ऩरयच्छेद एक: ऩरयचम ............................................................................................................................................ 1 

1 ऩषृ्ठबूभी ....................................................................................................................................................... 1 

1.1 स्थानीम तहको ऩरयचम् ......................................................................................................................... 1 

1.2 ननदेशिका सम्फन्धी जानकायी् ................................................................................................................. 2 

1.3 स्थानीम तह तथा स्वास््म सॊस्थाको कामाहरू ........................................................................................... 2 

1.4 अनुगभन, भूल्माङ्कन य सुऩरयवेऺण सॊयचना ............................................................................................. 4 

1.4.1 अनुगभन भूल्माङ्कन तथा सुऩयीवेऺणको राग्रग सशभनतको व्मवस्था .................................................... 4 

1.4.2 काभ, कताव्म य अग्रधकाय: ................................................................................................................ 4 

1.4.3 अनुगभन भूल्माङ्कन तथा सुऩरयवेऺणका भुख्म ववग्रधहरु ................................................................... 5 

ऩरयच्छेद दईु: ननतजा खाका.................................................................................................................................... 6 

2 ननतजा खाकाको ऩरयचम ................................................................................................................................. 6 

ऩरयच्छेद नतन: अनुगभन ........................................................................................................................................ 9 

3 अनुगभनको ऩरयचम ....................................................................................................................................... 9 

3.1 अनुगभनका ववग्रधहरु .............................................................................................................................. 9 

3.1.1 भाशसक फैठक ................................................................................................................................ 9 

3.1.2 ननमशभत त्माङ्क गुणस्तय रेखाजोखा प्रणारी ............................................................................... 11 

3.1.3 स्वास््म सूचना प्रणारी ................................................................................................................ 12 

3.1.4 अप्रत्मासीत घटनाहरूको अवस्था ऩूवा तमायी तथा प्रनतकामाको अनुगभन् ........................................... 17 

3.1.5 ननजी स्वास््म सेवा प्रदामकहरुको अनुगभन तथा भुल्माङ्कन .......................................................... 18 

ऩरयच्छेद चाय् भूल्माङ्कन .................................................................................................................................... 19 

4 भुल्माङ्कनको ऩरयचम .................................................................................................................................. 19 

4.1 भुल्माङ्कनका ववग्रधहरु.......................................................................................................................... 19 

4.1.1 सवेऺण तथा अनुसन्धान .............................................................................................................. 19 

4.1.2 सशभऺा ....................................................................................................................................... 20 

4.1.3 कामा सम्ऩादन तथा भूल्माङ्कन ..................................................................................................... 21 

ऩरयच्छेद ऩाॉच् सुऩयीवेऺण .................................................................................................................................... 25 

5 सुऩयीवेऺणको ऩरयचम................................................................................................................................... 25 

ऩरयच्छेद छ् आग्रथाक व्मवस्थाऩन .......................................................................................................................... 28 

6 फजेट व्मवस्थाऩन ........................................................................................................................................ 28 



ऩरयच्छेद सात् कामाान्वमन ................................................................................................................................... 28 

7 ननदेशिकाको कामाान्वमन ............................................................................................................................... 28 

ऩरयच्छेद आठ् नननादेशिक ऩरयभाजानको व्मवस्था ................................................................................................... 28 

8 ननदेशिकाको ऩरयभाजान ................................................................................................................................. 28 

ऩरयच्छेद नौ् अनुसूची तथा आवस्मक चेकशरष्टहरू ................................................................................................. 29 

9 अनुसूची तथा चेकशरष्टहरू ........................................................................................................................... 29 

9.1 स्वास््म सॊस्था स्तयको अनुगभन चेकशरष्ट (१) ..................................................................................... 29 

9.2 स्वास््म सॊस्था स्तयभा सुऩयीवेऺण गदाा प्रमोग गरयने चेकशरष्ट (२) ........................................................ 30 

9.3 गाउॉ ऩाशरका अन्तगातका नीजी स्वास््म सॊस्थाहरूको अनुगभन चेकशरष्ट (३) ............................................. 34 

9.4 स्वास््म सॊस्थाको कामा सम्ऩादनको भाऩन गने कामा ववधी य भाऩदण्ड (अनुसूची–१) .................................. 35 

 



स्वास््म ऺेत्रको अनुगभन भूल्माङ्कन तथा सुऩयीवेऺण ननदेशिका – २०७७   ऩाना नॊ. 1 
 

ऩरयच्छेद एक: ऩरयचम 

2 ऩषृ्ठबूभी  

स्वास््म ऺेत्रको नननत मोजना  तथा कामाक्रभहरुको प्रबावकायी कामाान्वमनभा अनगुभन , भलू्माङ्कन य 
सऩुरयवेऺणको भहत्वऩुणा बशुभका यहन्छ । स्वास््म ऺेत्रभा गरयएको रगानीको प्रनतपर भाऩन गने य 
सेवािाहीको स्वास््म अवस्थाभा त्मसरे ऩायेको असय तथा प्रबाव आॉकरन गयी उत्तयदानमत्व य जवापदेदहता 
प्रवधान गना मसको थऩ भहत्व यहन्छ । भरुकु एकात्भक िासन प्रणारीफाट सॊघीम िासन प्रणारीभा प्रवेि 
गयेको सन्दबाभा सवासाधायण नागरयकसॉग प्रत्मऺ सयोकाय याख्ने आधायबतु स्वास््म य सयसपाई सम्फन्धी 
क्रक्रमाकराऩहरू स्थानीम सयकायरे अझ नजजकफाट कामाान्वमन गनुाऩने बएकोरे नतनीहरूको सपर 
कामाान्वमनको राग्रग स्थानीम तहको अनगुभन तथा भलू्माङ्कन प्रणारीराई सदुृढ एवभ ्सऺभ फनाउन 
आवश्मक छ । तसथा, गाउॉऩाशरका तहभा अनगुभन, भलू्माङ्कन य सऩुरयवेऺण कामाराई सॊस्थागत गने क्रभभा 
स्वास््म तथा सयसपाई ऐन २०७५ को ऩरयच्छेद २ को धाया ५ य ऩरयच्छेद ७ को धाया ३९ रे ददएको अग्रधकाय 
प्रमोग गरय मो ननदेशिका कामाान्वमनभा ल्माइएको छ ।  

मसरे अनगुभन तथा भलू्माङ्कनका अवधायणा , अऩनाउनऩुने ववग्रध तथा प्रक्रक्रमा , सचूक तथा सचूनाका 
स्रोतहरू, सॊस्थागत व्मवस्था य प्रनतवेदन प्रणारी एवभ ्सचूनाको प्रमोग सम्फन्धी ववषमराई सभेटेको छ । 
ननदेशिका ननभााणराई सहबाग्रगताभरूक फनाउन सो को ननभााण प्रक्रक्रमाभा वडा कामाारम , गाउॉऩाशरका 
अन्तगातका बफषमगत िाखा , स्वास््म सॊस्था तथा ववकासका साझेदायहरू सभेतको सझुाव साथै सहमोग 
शरइएको छ । 

2.1 स्थानीम तहको ऩरयचम् 
नेऩारको कणाारी प्रदेि अन्तगात ऩने हुम्रा जजल्राको उत्तय ऩजश्चसभ बाग भा शसभकोट गाउॉऩाशरका यहेको छ l 
मस गाउॉऩाशरकाको ऩूवा य दक्षऺणभा खाऩुानाथ गाउॉऩाशरका , ऩजश्चसभ य उत्तयभा नाम्खा गाउॉऩाशरका, यहेका छन ्
। साववकका ५ गा.वव.सहरु शसभकोट, वयगाउॉ , ठेहे, डाॉडापमा य स्माॉडा शभरेय फनेको मस गाउॉऩाशरकाभा हार ८ 
(आठ) वटा वडाहरु यहेका छन ् l याजष्िम जनगणन २०६८ अनसुाय मस गाउॉऩाशरकाभा ११५५७ जनसॊख्मा यहेको 
छ । सनु्दय प्रकृनतक वनोट , जैववक ववववधतारे बरयऩूणा य ववववधताऩूणा जानतम ऩदहचान यहेको मस 
गाउॉऩाशरकाको ऺेत्रपर ७८५.८९ वगा क्रक.भी यहेको छ l मो गाउॉऩाशरकारे प्रववग्रधभतै्री सेवाभा जोड ददई नछटो य 
छरयतो सेवा प्रदान गरययहेको छ l शसभकोट बफभान स्थरभा ववद्धुतीम सचुना फोडा याखेय हुम्रा आउने 
ऩमाटकहरूको राग्रग आवस्मक सचुनाहरू दददैं आईयहेकोछ । मस गाउॉऩाशरकाभा १ जजल्रा अस्ऩतार ४ वटा 
स्वास््म चौकीहरू, ३ वटा आधायबतू स्वास््म सेवा केन्रहरू य ५ वटा साभदुानमक स्वास््म इाकाइा गयी जम्भा 
१३ वटा स्वास््म सॊस्थाहरू यहेका छन ्।  
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2.2 ननदेशशका सम्फन्धी जानकायी् 
मस ननदेशिकारे अनगुभन तथा भलू्माङ्कनराई व्मवजस्थत , सयर, ननतजाभरूक, ववश्वसनीम य प्रबावकायी 
फनाई स्थानीम तहभा ननणाम प्रक्रक्रमाराई त्मऩयक (evidence-based) फनाउनकुा साथै  ऩायदशिाता य 
जवापदेदहता अशबवदृ्ग्रध गयी सिुासन प्रवधान गना सहमोग गने भरू उदेश्म शरएको  छ ।  मो ननदेशिकारे मस 
गाउॉ /नगय ऩाशरकारे अनगुभन, भलू्माङ्कन तथा सऩुरयवेऺण गना गाउॉ /नगय ऩाशरका तथा ऩाशरका अन्तयगतका 
स्वास््म सॊस्थाको बशूभका, अवरम्वन गने ववग्रध, मसको व्मवस्थाऩन तथा कामावनमनको फायेभा ववस्ततृ 
रूऩभा प्रस्तुत गयेको छ । मस गाउॉ /नगय ऩाशरकाभा स्वास््म सम्फन्धी गरयने सम्ऩूणा अनगुभन, भलू्माङ्कन 
तथा सऩुरयवेऺण सम्फन्धी कामाहरू मस ननदेशिकाभा आधारयत बएय गरयनेछ । 

2.3 स्थानीम तह तथा स्वास््म सॊस्थाको कामयहरू  
नेऩार सयकाय स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारमरे ननभााण गयेको सॊघीमताको सन्दबाभा अनगुभन तथा 
भलू्माङ्कन ननदेशिका २०७५ रे गाउॉऩाशरकाभा अनगुभन तथा भलू्माङ्कन कामा गना ननदेि गये फभोजजभ मस 
शसभकोट गाउॉऩाशरकारे  अनगुभन भलू्माङ्कन तथा सऩुयीवेऺणको राग्रग स्थानीम तह तथा स्वास््म सॊस्था 
स्तयभा देहाम फभोजजभका कामाहरू गनेछ ।     

स्थानीम तह  स्वास््म सॊस्था स्तय 
शासककम कामय  
स्वास््म ऺेत्रसॉग सम्फजन्धत सूचना उत्ऩादन, व्मवस्थाऩन 
य प्रमोगको राग्रग सॊघीम य प्रादेशिक भाऩदण्डसॉग शभल्ने गयी 
आवश्मकता अनुसाय सान्दशबाक स्थानीम नीनत, यणनीनत,  ढाॉचा, 
मोजना, ननदेशिका, भाऩदण्डहरू ववकास य अद्मावग्रधक गने । 

सम्फजन्धत नीनत, यणानीनत, ढाॉचा, मोजना, 
ननदेशिका, भाऩदण्ड अनुसाय स्वास््म ऺेत्रका सूचना 
उत्ऩादन, व्मवस्थाऩन य प्रमोग बएको सुननजश्चत गने 
। 

सॊघीम तथा प्रादेशिक कानूनको ऩारना य स्थानीम तहभा कानून 
ननभााणका राग्रग आवश्मक ववधेमक तमाय गने य ती कानूनहरू 
स्थानीम तहभा  ऩारना बएको सुननजश्चतता गने  

सम्फजन्धत कानूनको ऩारना सुननजश्चत गने । 
 

प्रणारी तथा भाऩदण्ड  
आवश्मकता अनुसाय स्थानीम तहका सूचकहरू य  नतनका राग्रग 
आवश्मक ऩने त्माङ्क सङ्करन, प्रिोधन, बफश्रेषण तथा 
प्रमोग ववग्रध ऩरयबावषत गने । 

ऩरयबावषत सूचकहरूको त्माङ्क सङ्करन, प्रिोधन, 
बफश्रेषण तथा प्रमोग ववग्रधको कामाान्वमन 
सुननजश्चतता गने । 

स्वास््मसम्फन्धी सफै सूचना प्रणारीका राग्रग याजष्िम तथा 
प्रादेशिक भाऩदण्ड तथा ननदेशिकाहरूको अवरम्फन गने । 

स्वास््मसम्फन्धी सफ ैसूचना प्रणारीका राग्रग 
याजष्िम, प्रदेशिक भाऩदण्ड तथा ननदेशिकाहरूको 
अवरम्फन गने । 

सूचनाको सहज आदान प्रदानको राग्रग अन्तयक्रक्रमात्भक ढाॉचा 
सुननजश्चत गने । 

सूचनाको   सहज आदान प्रदानको राग्रग 
अन्तयक्रक्रमात्भक ढाॉचा सुननजश्चत गने । 

सभन्वम  
अनुगभन तथा भूल्माङ्कन क्रक्रमाकराऩहरूको स्थानीम  स्तयभा 
सभन्वम तथा नेततृ्व गने । 

तहगत सभन्वमका अनुगभन तथा भूल्माङ्कन 
सम्फन्धी क्रक्रमाकराऩहरू कामाान्वमन बएको 
सुननजश्चत गने । 

सॊघीम तथा प्रादेशिक तहसॉग सभन्वम गने । अनुगभन तथा भूल्माङ्कनका सफै क्रक्रमाकराऩहरूभा 
आवश्मकता अनुसाय 
सम्फजन्धत तहगत सयकायसॉग सभन्वम गने । 
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स्थानीम तह  स्वास््म सॊस्था स्तय 
स्वास््मसॊग सम्फजन्धत स्थानीम तहको त्माङ्क प्राजततको राग्रग 
अन्म ववषमगत ननकामसॉग स्थानीम तहभा सभन्वम गने 

ववषमगत अन्म सॊस्थाहरूसॉग सभन्वम गने । 
 

मोजना य ववधधहरू  
स्थानीम तहभा स्वास््म ऺेत्रको ननतजा खाका ववकास गने । आवश्मकता अनुसाय ननतजा खाका ववकास गने । 
नीनत तथा भाऩदण्डको कामाान्वमन सुननजश्चतताको राग्रग 
स्थानीम तहभा अनुगभन तथा भूल्माङ्कन मोजना (Tracking, 
Validating, Verifying Result सभेत) फनाउने । 

नीनत तथा भाऩदण्डको कामाान्वमन सुननजश्चतताका 
राग्रग स्वास््म सॊस्था स्तयभा अनुगभन तथा 
भूल्माङ्कन मोजना (Tracking, Validating, 
Verifying Result सभेत) फनाउने । 

स्थानीम तहभा सूचना सङ्करन तथा सभामोजन गने, सूचना 
प्रणारीभा प्रववष्ठ बएको सुननजश्चत गने (स्वास््म सॊस्थाफाट 
प्रबफष्ठ हुनु नऩने थऩ त्माॊक सभेत प्रबफष्ठ गने, जस्तै् 
स्वास््म ऺेत्रको खचा आदद) य मोजना अनुसाय अनुगभन तथा 
भूल्माङ्कन क्रक्रमाकराऩ सञ्चारन गने । 

स्वास््म सॊस्थाभा सूचना सङ्करन तथा  सभामोजन 
गने, सूचना प्रणारीभा प्रववष्ठ गने य मोजना अनुसाय 
अनुगभन तथा भूल्माङ्कन क्रक्रमाकराऩ सञ्चान गने 
।  

त्माङ्कको गुणस्तय अनुगभन गने । त्माङ्कको गुणस्तय कामभ गने ।  
अनुसन्धान तथा ववश्रेषण   
सॊघीम तथा प्रादेिीक तहफाट सञ्चारन हुने अनुसन्धान तथा 
सबेऺण कामाभा आवश्मकता अनुसाय सभन्वम गने य सहबाग्रग 
हुने । 

अनुसन्धान तथा सवेऺणभा आवश्मकता अनुसाय 
सहबाग्रग हुने । 

स्थानीम तहभा सञ्चाशरत स्वास््म कामाक्रभको प्रबावकारयता 
भूल्माङ्कनको  राग्रग अनुसन्धान, त्माङ्क ववश्रेषण य वविेष 
अध्ममन गने । 

अनुसन्धान तथा सवेऺणभा सहबाग्रग हुने । 
 

सूचना आदान प्रदान  
नीनत ननभााता, कामाक्रभ व्मवस्थाऩक तथा अन्म 
सयोकायवाराहरूराई  गुणस्तयीम सूचना सम्पे्रषण गने । 

ब्मजक्तगत सूचनाको गोऩननमताराई सॊयऺण गदै 
सेवािाही तथा अन्म सयोकायवाराहरूराई गुणस्तयीम 
सूचना सम्पे्रषण गने । 

स्थानीम तहको भञ्चहरू (जस्तै् वावषाक सभीऺा तथा भूल्माङ्कन 
आदद) भा अनुगभन तथा भूल्माङ्कन, अनुसन्धान य अन्म 
आॊकरनफाट प्रातत त्म तथा ननष्कषा सम्पे्रषण गने । 

याजष्िम, प्रादेशिक य स्थानीम तहभा प्रातत त्म तथा 
ननष्कषाहरू सेवा प्रवाह सुधायको राग्रग उऩमोग गने । 

स्थानीम तहअन्तगातका स्वास््म सॊस्थाहरूराई ऩषृ्ठऩोषण ददने । याजष्िम, प्रादेशिक य स्थानीम तहफाट प्रातत 
ऩषृ्ठऩोषणराई कामाान्वमन गने । 

सूचना प्रमोगभा सहजीकयण  
स्थानीम तहभा सूचनाको प्रमोगभा सहजीकयण गना सॊघीम तथा 
प्रादेशिक ननदेशिका तथा ववग्रधहरूको अनुकुरन गने । 

ननदेशिका तथा ववग्रध अनुरुऩ स्वास््म सॊस्थाभा 
सूचना प्रमोग गने । 

श्रोत व्मवस्थाऩन   
अनुगभन तथा भूल्माङ्कनको राग्रग आवश्मक भानव सॊसाधन, 
बौनतक ऩूवााधाय, वववत्तम रगामत अन्म श्रोतको रेखाजोखा गयी 
व्मवस्थाऩन गने । 

सम्फजन्धत ननकाम सॊग सभन्वम गयी अनुगभन  
तथा भूल्माङ्कनको राग्रग आवश्मक भानव सॊसाधन, 
बौनतक ऩूवााधाय, वववत्तम रगामत अन्म श्रोतको 
रेखाजोखा गयी व्मव्स्थाऩन गने । 

ऺभता ववकास  
अनुगभन तथा भूल्माङ्कन कामाका राग्रग भानव सॊसाधन ऺभता 
रेखाजोखा गने य ऺभता ववकासको राग्रग स्थानीम स्तयको 

ऺभता  ववकास क्रक्रमाकराऩहरूको मोजना फनाउने । 
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स्थानीम तह  स्वास््म सॊस्था स्तय 
मोजना फनाउने । 
स्थानीम तहभा अनुगभन तथा भूल्माङ्कन ऺभता  ववकास गना 
याजष्िम तथा प्रादेशिक ननदेशिका अनुरुऩ ऺभता ववकास 
क्रक्रमाकराऩहरू सञ्चारन गने । 

ऺभता  ववकास क्रक्रमाकराऩहरूभा सहबागी हुने । 

2.4 अनुगभन, भूल्माङ्कन य सुऩरयवेऺण सॊयचना  
मस शसभकोट गाउॉऩाशरकाफाट प्रफाह हुने स्वास््म सेवाहरुको प्रबावकायी अनगुभन , भलू्माकन तथा सऩुयीवेऺण 
देहाम फभोजजभको सॊयचना अनसुाय गरयनेछ । 

2.4.1 अनुगभन भूल्माङ्कन तथा सुऩयीवेऺणको राधग सशभनतको व्मवस्था 
मस गाउॉऩाशरकाको स्वास््म तथा सयसपाई ऐन २०७ ७ रे गाउॉऩाशरका स्वास््म व्मवस्थाऩन सशभनतको 
भातहतभा यहने गरय स्वास््म अनगुभन उऩसशभनत यहने व्मवस्था गयेको छ । गाउॉऩाशरकाको उऩाध्मऺको 
सॊमोजकत्वभा यहने स्वास््म अनगुभन उऩ-सशभनतभा देहाम अनसुायको ऩदाग्रधकायीहरु यहने व्मवस्था छ ।  

ताशरका १: स्थानीम तहको स्वास््म अनगुभन भलू्माङ्कन तथा सऩुयीवेऺण उऩ-सशभनत 
ननदेशशका फनाउनको राधग नोट् ननदेशशका तमाय गदाय अनुगभन , भूल्माकॊ न तथा सुऩयीवेऺण गने सशभनतको व्मवस्था 
कुन दस्तावेजभा याखिएको छ त्मसराइय याखु्न ऩछय । मदद दस्तावेजभा अनुगभन भात्र बननएको छ बने ऩनी भूल्माकॊ न य 
सुऩरयवेऺण सम्फन्धी काभ गनय सक्नेछ बनी उल्रेि गनुय ऩनेछ ।  
आभजन्त्रतको रूऩभा याख्नेछ ।  

गाउॉऩाशरका/नगयऩाशरका् उऩाध्मऺ/उऩ-प्रभखु सॊमोजक 
साभाजजक बफकास सशभनतको सॊमोजक सदस्म 
गाउॉ /नगय सबाका सदस्महरू भध्मेफाट अध्मऺरे तोकेको १ जना भदहरा सदस्म सदस्म 
सयकायी/साभदुानमक स्वास््म सॊस्थाका प्रनतननग्रध भध्मेफाट गाउॉऩाशरका स्वास््म 
सशभनतरे तोकेको एक जना   

सदस्म   

गाउॉऩाशरका शबत्रका स्वास््म व्मवसामी सॊघहरु भध्मेफाट अध्मऺ/ उऩ-प्रभखुरे भनोननत 
गने प्रभखु वा प्रनतननग्रध एक जना  

सदस्म   

स्थानीम उऩबोक्ता दहत सॊयऺण भञ्चको प्रभखु वा प्रनतननग्रध एक जना    सदस्म   
गाउॉऩाशरका स्वास््म िाखा प्रभखु सदस्म सग्रचव   

नोट् ववषम विेषऻता य ऺेत्रगत दहसावरे आवस्मकता भहससु बएभा सशभनतरे ववषम वविेषऻ  आभजन्त्रतको 
रूऩभा याख्न सक्नेछ । 

उक्त सशभनतराई सहमोग गना तथा अनगुभन तथा भलू्माङ्कन कामाहरुको व्मवस्थाऩन गनाको राग्रग 
गाउॉऩाशरका अन्तगातको स्वास््म िाखाका कभाचायीहरू जजम्भेवाय हुनेछन ्।  
2.4.2 काभ, कताव्म य अग्रधकाय:  

मस शसभकोट गाउॉऩाशरकाभा यहेको  स्वास््म अनगुभन उऩ-सशभनतको काभ, कताव्म य अग्रधकाय देहाम 
फभोजजभ हुनेछ: 
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 स्वास््म कामाक्रभको ववशबन्न चयणभा गनुाऩने अनगुभन तथा भलू्माङ्कनको कामाववग्रध ननधाायण गने , 
सो फभोजजभ गाउॉऩाशरका य भातहतका ननकामहरूफाट कामा गने/गयाउने । 

 स्वास््म ऺेत्रको कामाक्रभ कामाान्वमन तथा सञ्चारनको अनगुभन तथा भलू्माङ्कनका सचूाङ्क तथा 
सो सम्फन्धी पायाभहरू ननधाायण गयी राग ूगने । 

 गाउॉऩाशरका अन्तगातका कामाक्रभहरुको ननमशभत अनगुभन एवॊ भलू्माङ्कन गने य देखाऩयेका 
सभस्माफाये गाउॉकामाऩाशरकाभा ऩेि गयी मथा सभमभा सभाधान गयाउने । 

 ननजज ऺेत्रफाट सॊचाशरत कामाक्रभहरुको अनगुभन गरय गाउॉऩाशरका भापा त सधुायात्भक कामा गने/ 
गयाउने। 

 अनगुभन तथा भलू्माङ्कनका राग्रग उऩकयण , ववषमका वविेषऻ तथा सॊस्थाहरूको सेवा आवश्मकता 
अनसुाय उऩरब्ध गने/ गयाउने ।  

 अनगुभन, भलू्माङ्कन तथा सऩुरयवेऺण सम्फजन्ध कामाराई व्मवजस्थत य नछटो छरयतो फनाउन 
स्वास््म व्मवस्थाऩन सचूना प्रणारीको ववकास य ववस्ताय गरय बफद्मनुतम भाध्मभफाट आधायबतू 
बफवयण तथा प्रगनत प्रनतफेदनको सॊचाय गने व्मवस्था शभराउने । 

 स्वास््म ऺेत्रको अनगुभन, भलू्माॊकन तथा सऩुरयवेऺण सम्फजन्ध अन्म सभसाभनमक गनतबफग्रधहरु गने, 
गयाउने। 

नोट् स्वास््म अनगुभन उऩ-सशभनतको फैठक प्रत्मेक चौभाशसकभा कम्तीभा एक ऩटक वस्नेछ  य फैठकभा 
आवश्मकता अनसुाय सम्फजन्धत ऩदाग्रधकायी, बफिेषऻ वा साझेदाय सॊस्थाको प्रनतननग्रधहरूराई आभन्त्रण गना 
2.4.3 अनुगभन भूल्माङ्कन तथा सुऩरयवेऺणका भुख्म ववधधहरु 

स्वास््म ऺेत्रको मोजना, नीनत तथा कामाक्रभहरुको कामाान्वमन के-कसरय बइयहेको छ य अऩेक्षऺत ननतजा के-
कनत हाॉशसर बयैहेको छ बनन रेखाजोखा गनाको राग्रग गाउॉऩाशरकारे बफशबन्न ववग्रधहरुफाट ननयन्तय रुऩभा 
सचूनाको सॊकरन य बफश्रेषण गनेछ । उक्त कामाको राग्रग गाउॉऩाशरकारे देहाम फभोजजभको अनगुभन, 
भलू्माङ्कन तथा सऩुरयवेऺणका ववग्रधहरु अवरम्फन गनेछ: 

 फैठक 
 गोष्ठी 
 स्थरगत भ्रभण 
 ननमशभत त्माङ्क गणुस्तय रेखाजोखा (RDQA) 
 स्वास््म सचूना प्रणारी 
 सवेऺण तथा अनिुन्धान 

 

नोटः  यी विवधहरू यस अगाडीका पररचे्छदमा विसृ्तत रूपमा िर्णन गररएको छ ॰ 
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ऩरयच्छेद दईु: ननतजा िाका 
3 ननतजा िाकाको ऩरयचम  
स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम ददगो ववकास रक्ष्म ३ को सफै उद्देश्म य रक्ष्म २ को उद्देश्म २.२ भा प्रनतवेदन गनाको राग्रग जजम्भेवाय छ । मसका साथै सफै 
तहका सयकायरे आ–आपनो प्राथशभकताको आधायभा थऩ सचूकहरूभा अनगुभन गनुा आवश्मक हुन्छ । सॊघीम स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारमरे प्रदेि तथा 
स्थानीम तहवाट गणुस्तयीम त्माङ्क प्रातत गयेऩनछ भात्र नेऩार स्वास््म ऺेत्र यणनीनत ननतजा खाका , ददगो ववकास रक्ष्म य थऩ सचूकहरूको अनगुभन प्रबावकायी 
हुन्छ । 

याजष्िम स्वास््म प्रणारीको कामा सम्ऩादन अनगुभन कामा नेऩार स्वास््म ऺेत्र यणनीनतको ननतजा खाका य ददगो ववकास रक्ष्म अनरुुऩ गनाका राग्रग प्रदेि तथा 
स्थानीम सयकायरे तदअनसुाय आवश्मक त्माङ्क रयऩोटा गने कुया सनुनजश्चत गनुाऩदाछ । तसथा , मस ननदेशिकारे नेऩार स्वास््म ऺेत्र यणनीनत य ददगो ववकास 
रक्ष्मको याजष्िम रक्ष्मसॉग भेर खाने गयी तथा कणाारी प्रदेिका अन्म सचुकहरुफाट (जस्तै , प्रदेि ऩञ्चवषॉम मोजनारे सभेटेका सचुकहरु) आधाययेखा य रक्ष्म 
स्थावऩत गदै ननतजा खाका ववकास गयी प्रस्तुत गयेको छ ।  मसकैो आधायभा यहेय मस शसभकोट गाउॉऩाशरकारे ऩनन महाॉको वस्तुस्थीत अनसुाय ननम्नानसुाय आ.व. 
२०७६।०७७ राइ आधाय भानेय अनगुभन खाका तमाय गयेको छ ।  

क्रॊ .सॊ. सूचक 
ने.स्वा.ऺे.य. 
ननतजा िाका  

दद. वव. 
र. 

आधाय 
येखा  

रऺम 
(अऩेक्षऺत 
ऩरयवतान)  

श्रोत  आववृि 
जजम्भेवाय 
ननकाम  

प्रनतवेदनको उत्ऩादन 
य रयऩोदटयङ्ग  

स्था. त.  स्वा.सॊ. 
१. नेपाल स्वास्थ्य के्षत्र रणनीतत नततजा ढााँचमको लक्ष्य तहका सूचकहरू  

१.१ सडक दुघणटनाको कारर् हुने मृतु्य दर (प्रवत १ लाख जनसंख्यामा)* G7 3.6.1   
वजल्ला प्रहरी 

कायाणलय  

िावषणक स्वास्थ्य सेिा 

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

२. पुननः तनमानण तथा स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृतढकरण, भौततक संरचना, स्वास्थ्य के्षत्रको लातग जनशक्ति, खररद र आपूततन व्यवस्थापन (नततजा १) 

२.१ पूिाणधार मापदण्ड पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रवतशत 

(स्वास्थ्य चौकी, प्राथवमक स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल) * 

OC1.1    

स्वास्थ्य 

पूिाणधार सूचना 

प्रर्ाली 

िावषणक 

स्वास्थ्य सेिा 

विभाग 

 

√ √ 

२.२ योजना अनुसार वनमाणर् सम्पन्न भएका स्वास्थ्य संस्थाका भिनहरू 

(स्वास्थ्य चौकी, प्राथवमक स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल, आयुिेद स्वास्थ्य 

संस्था र अन्य स्वास्थ्य संस्था)को प्रवतशत* 

OP1a1.1    

√  
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क्रॊ .सॊ. सूचक 
ने.स्वा.ऺे.य. 
ननतजा िाका  

दद. वव. 
र. 

आधाय 
येखा  

रऺम 
(अऩेक्षऺत 
ऩरयवतान)  

श्रोत  आववृि 
जजम्भेवाय 
ननकाम  

प्रनतवेदनको उत्ऩादन 
य रयऩोदटयङ्ग  

स्था. त.  स्वा.सॊ. 
२.३ भते्कको स्वास्थ्य संस्था भिनहरू मध्य पुनः वनमार् भएका 

भिनहरूको  प्रवतशत* 

OP1a2.1 
 

   
√  

२.५ िावषणक भिन ममणत योजना अनुसार ममणत सम्पन्न भएका 

भिनहरूको प्रवतशत* 

 
 

  
√  

२.६ स्वस्वकृत दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्य कमीहरूको पदपूवतका प्रवतशत 

(स्वास्थ्य संस्थाका प्रकार अनुसार MDGP, मेवडकल अविसर, नसण, 

प्यारामेवडकहरू) * 

OP1b1.1    स्वास्थ्यको 

लावग  मा.सं.त. 

 

स्वास्थ्य तथा 

जनसंख्या 

मन्त्रालय 

√  

२.७ दरबन्दी अनुसार आिनो कायण के्षत्रमा काम गरररहेको 

स्वास्थ्यकमीको प्रवतशत* 

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

२.८ एकीकृत खररद योजना अनुसार  समयमै सम्पन्न गररएका खररदको 

प्रवतशत* 

OC1.3 
 

  

खररद सम्पन्न 

प्रवतिेदन 

िावषणक 

 

सबै तहका 

सरकार 
√  

२.९ एवककृत बावषणक खररद योजना अनुसारकायाणदेश (Awarded) 

वदएको वियाकलापको  प्रवतशत* 

OP1c1.1 
 

  स्वास्थ्य सेिा 

विभाग 
√  

२.१० अत्यािश्यक औषवधहरू मौज्दात शून्य नभएका सरकारी स्वास्थ्य 

संस्थाहरूको प्रवतशत 

OC1.4 
 

  
आपूवतण 

व्यिस्थापन 

सूचना प्रर्ाली 

 

िावषणक 

 

स्वास्थ्य सेिा 

विभाग 
√ √ 

२.११ माग िारम पेश गरेको २ हप्ता वभत्र अत्यािश्यक सामाग्रीहरू 

tracer commodities प्राप्त गने स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रवतशत 

OP1c2.1    

२.१२ औषवध भण्डारको लावग उपयूक्त भण्डार अभ्यास गने स्वास्थ्य 

संस्थाहरूको प्रवतशत* 

OP1c2.2 
 

  

३. स्वास्थ्य सेवा प्रदान गने स्थानमा नै सेवाको गुणस्तर अतभबृक्ति ( नेपाल स्वास्थ्य के्षत्र रणनीतत नततजा २) 

३.१ भनाण भएका (अन्तरंग) विरामीको मृतु्य दर (अस्पतालको तह 

अनुसार (विवशष्टीकृत, के्षत्रीय तथा वजल्ला अस्पताल) 

OC2.3 
 

  
स्वा.व्य.सू.प्र.  

िावषणक 

 
स्वा.ज.मं. √ √ 

३.२ मापदण्ड अनुसार तोवकएका प्रयोगशाला सेिाहरू वदन सके्न 

स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रवतशत 

OP2.1.3 
 

  स्वास्थ्य संस्था 

रवजष्टर 
िावषणक स्वा.ज.मं. √ √ 

४. स्वास्थ्य  सेवाको समतामूलक उपभोग (नेपाल स्वास्थ्य के्षत्र रणनीतत नततजा ३) 

४.१ रावष्टि य कायणिममा समािेश गररएका सबै खाले  खोप  पाउने  

लवक्षत  जनसंख्याको अनुपात 

OC3.2     

स्वास्थ्य 

व्यिस्थापन 

सूचना प्रर्ाली 

िावषणक  स्वास्थ्य सेिा 

विभाग 

√ √ 

४.२ संस्थागत सुत्करीको प्रवतशत OC3.3   88.9  √ √ 

४.३ दक्ष स्वास्थ्यकमीबाट सुते्करी गराउने मवहलाको अनुपात (प्रवतशत)   3.1.2 81.9  √ √ 

४.४ १५ देस्वख ४९  िषण  उमेर  समूहमा  नयााँ एचआइवभको संिमर् 

संख्या (प्रवत १००० असंिवमत जनसंख्यामा) 

  3.3.1a   
√ √ 

४.५ क्षयरोगको  घटना  दर  (प्रवत  एक  लाख जनसंख्यामा)   3.3.2 176.7  √ √ 

४.६ औलोरोगको  घटना  दर  (प्रवत  एक  लाख जनसंख्यामा)    3.3.3   √ √ 

४.७ हेपाटाइवटस वब प्रकोप दर (प्रवत एक लाख जनसंख्यामा)    3.3.4   √ √ 
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क्रॊ .सॊ. सूचक 
ने.स्वा.ऺे.य. 
ननतजा िाका  

दद. वव. 
र. 

आधाय 
येखा  

रऺम 
(अऩेक्षऺत 
ऩरयवतान)  

श्रोत  आववृि 
जजम्भेवाय 
ननकाम  

प्रनतवेदनको उत्ऩादन 
य रयऩोदटयङ्ग  

स्था. त.  स्वा.सॊ. 
४.८ पररिार वनयोजन साधनको प्रयोग दर (आधुवनक विवध) (प्रवतशत)   3.7.1a 38.9  √ √ 

४.९ प्रोटोकल  अनुसार  कस्विमा  ४  पटक स्वास्थ्य  संस्थामा  स्वास्थ्य  

जााँच  गराएका गभणिती मवहलाको प्रवतशत 

  3.8.1a 47.6  
√ √ 

४.१० प्रोटोकल अनुसार किीमा ३ पटक स्वास्थ्य संस्थामा  स्वास्थ्य  जााँच  

गराएका सुते्करी मवहलाको प्रवतशत 

  3.8.1c 
39.6 

 
√ √ 

४.११ ३ डोज हेपाटाइवटस वब खोप पाएकावशशूको प्रवतशत   3.8.1d 88.8  √ √ 

४.१२ तह अनुसार सबै खाले आधारभूत स्वास्थ्य सेिाहरू वदइरहेका 

स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रवतशत 

OP3.1.1 
  

  

स्वास्थ्य संस्था 

रवजष्टर 

िावषणक

  

स्वास्थ्य तथा 

जनसंख्या 

मन्त्रालय 

√ √ 

४.१३ सामुदावयक स्वास्थ्य इकाइहरूको संख्या OP3.2.1     √ √ 

४.१४ आधुवनक र आयुिेद दुिै सेिा वदइरहेका सरकारी  स्वास्थ्य 

संस्थाहरूको प्रवतशत 

OP3.2.3     
√ √ 

५. स्वास्थ्य के्षत्र व्यवस्थापन र सुशासन सुदृतढकरण (नेपाल स्वास्थ्य के्षत्र रणनीतत नततजा ५) 

५.१ बजेट उपयोग दर (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. र.  √ √ 

६. स्वास्थ्य के्षत्र लगानीमा तदगो सुधार (नेपाल स्वास्थ्य के्षत्र रणनीतत नततजा ६) 

६.१ स्थानीय सरकारको 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 रणनीतत नततजा ८) 

७.१ जनस्वास्थ्य विपद / महामारी संकटको कारर् प्रवत १००० मा 

भएको मृतु्य दर* 

OC8.1     

स्वा. ज. मं. 

अवभलेख 

िावषणक 

 
स्वा. ज. मं. 

√   

७.२ प्राकृवतक प्रकोप/ रोग प्रकोप भएका घटना मधे्य ४८ घण्टा वभत्र 

प्रवतकायण गररएका घटनाको प्रवतशत* 

OC8.2 
  

  
√   

७.३ जनस्वास्थ्य विपद/ महामारी भएका घटना मधे्य  २४  घण्टा  वभत्र  

सूवचत  गररएका घटनाको प्रवतशत* 

OP8.2.1 
  

  
√   

८. सबै तहका तनणनय प्रतियामा प्रमाणको उपलब्धता र प्रयोगको तवकास (नेपाल स्वास्थ्य के्षत्र रणनीतत नततजा ९) 

८.१ रावष्टि 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 वनधाणरर् गरेको हो ॰ यस गाउाँपावलका तथा स्वास्थ्य व्यिस्थापन सूचना प्रर्ालीबाट उपलब्ध नभएको सूचकहरूको आधार रेखा खाली 

छोडीएको छ त्यस्तो सूचकहरूलाइ आगामी वदनमा पुरा गदै लवगनेछ र  त्यसको मापन योग्य उपलब्धी भएमा समय सापेक्ष अध्यािवधक गररने छ ॰  
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ऩरयच्छेद नतन: अनुगभन 
4 अनुगभनको ऩरयचम 

अनगुभन बन्नारे नीनत, मोजना तथा कामाक्रभहरूभा रगानी तथा साधनको प्रवाह उग्रचत ढॊगरे बए , नबएको 
वा अऩेक्षऺत ननतजा हाॉशसर बए , नबएको सम्फन्धभा कामाान्वमन गने ननकाम वा काननू फभोजजभ अजख्तमाय 
प्रातत ननकामरे तोकेको व्मजक्त वा सॊस्थाफाट ननयन्तय रुऩभा गरयने ननगयानी , सचूना सॊकरन, ववश्रेषण तथा 
सधुायात्भक कामाराई फुखझन्छ ।  
मस ऩरयच्छेद अन्तगात मस शसभकोट गाउॉऩाशरकाभा अनगुभनको सॊस्थागत व्मवस्था, बफग्रध तथा प्रक्रक्रमाराई 
सॊऺ ेऩभा प्रस्तुत गरयएको छ । 

4.1 अनुगभनका ववधधहरु 
स्वास््म ऺेत्रको मोजना, नीनत तथा कामाक्रभहरुको कामाान्वमन के-कसरय बइयहेको छ य अऩेक्षऺत ननतजा के-
कनत हाॉशसर बयैहेको छ बनन रेखाजोखा गनाको राग्रग गाउॉऩाशरकारे बफशबन्न ववग्रधहरुफाट ननयन्तय रुऩभा 
सचूनाको सॊकरन य बफश्रेषण गनेछ । उक्त कामाको राग्रग गाउॉऩाशरकारे ननम्न फभोजजभको अनगुभन 
ववग्रधहरु अवरम्फन गनेछ: 
4.1.1 भाशसक फैठक 

गाउॉऩाशरका अन्तगात स्वास््म सम्फजन्ध गनतववग्रधहरु सॊचारन गनें भदहरा स्वास््म स्वमॊसेववका, स्वास््म 
सॊस्था य स्वास््म िाखारे प्रत्मेक भदहनाको अन्त्मभा वा भदहना सम्ऩन्न बएऩछी रगत्त ैभाशसक फैठक 
आमोजना गरय भदहनाबय गरयएका गनतबफग्रध तथा प्रनतपर फाये छरपर गनुाऩदाछ । उक्त फैठकरे स्वास््म 
ऺेत्रको सभि गनतबफग्रधहरुको सभीऺा गदै देखखएका सभस्माहरुको सभमभा न ैऩदहचान गरय कामाक्रभ 
सॊचारनराई अझ व्मवजस्थत गना भद्दत गदाछ । ववशबन्न तहभा सॊचारन गरयने भाशसक फैठकको सभम 
ताशरका ननम्न फभोजजभको हुनेछ: 

ताशरका २: ववशबन्न तहभा गरयन ेभाशसक फैठकको सभम ताशरका 
तह फैठक* सभम ताशरका सहबागी सहजीकयण तथा अवरोकन 

फैठक व्मवस्थाऩन 
जजम्भेवायी** 

भदहरा स्वास््म 
स्वमॊसेववका  

हयेक भदहनाको २६ गते 
देखख भसान्त सम्भभा 

सम्ऩूणा भदहरा स्वास््म 
स्वमॊसेववकाहरु 

स्वास््म सॊस्था प्रभुख तथा 
अन्म कभाचायीहरु  

स्वास््म सॊस्था 
प्रभुख  

स्वास््म सॊस्था  
(स्वा.चौकी, सा.स्वा.इा., 
आ.स्वा. सेवा केन्र) 

हयेक भदहनाको २  गते 
देखख ७ गते शबत्र 

स्वास््म सॊस्थाका 
कभाचायीहरु  

स्वास््म िाखा प्रभुख, 
स्वास््म सॊस्था सञ्चारन 
तथा व्मवस्थाऩन सशभनत, 

स्वास््म सॊस्था 
प्रभुख 

गाउॉ ऩाशरका/ नगयऩाशरका  
हयेक भदहनाको ५ गते 
देखख १० गते शबत्र  

स्वास््म सॊस्था प्रभुख 
स्वास््म िाखा प्रभुख, नशसाङ 
अग्रधकृत, प्रभुख प्रिासक्रकम 
अग्रधकृत, अध्मऺ, उऩाध्म  ऺ

स्वास््म िाखा 
प्रभुख  

भाशसक फैठकभा गनुयऩने कक्रमाकराऩहरु  

गाउॉऩाशरका, स्वास््म सॊस्था तथा भदहरा स्वास््म स्वमॊ सेववका स्तयभा वस्ने भासीक फैठकभा देहाम 
फभोजजभका क्रक्रमाकराऩहरू गयीनेछ ।  
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नोट् सफै तहको भासीक फैठकभा साझदेाय सॊघ सॉस्थाका प्रनतननग्रधहरूराइा ऩनी सहबागी गयाउन सक्रकनेछ । 
*आगाभी भदहनाको फैठक शभनत ऩदहरो फैठकरे तम गनुाऩदाछ । 
** फैठकको व्मववस्थाऩन तथा बएको ननणाामहरूको अशबरेखन सभेत गनुा ऩनेछ । 

भदहरा स्वास््म स्वमॊसेववकाहरुको भाशसक फैठक  
 वाडा यजजस्टय ऩुनयावरोकन गरय स्वमॊसेववकारुको भाशसक प्रनतवेदन सॊकरन गने, सम्ऩाददत कामाको 

सभीऺा गने, देखखएका सभस्माको ऩदहचान य सभाधान गने 
 भदहरा स्वास््म स्वमॊसेववका कोषको अशबफदृ्दद तथा ऩरयचारन फाये छरपर गने  
 स्वास््म सॊस्थाफाट जजम्भेवाय प्रातत व्मजक्तरे हयेक फैठकभा सभसाभनमक स्वास््म कामाक्रभ/ 

गनतबफग्रध को फायेभा छरपर गयाई भदहरा स्वास््म स्वमॊसेववकाहरुको ऺभता अशबफदृ्ग्रध गने  

स्वास््म सॊस्थाको भाशसक फैठक  
 गत भदहनाको भाशसक फैठकका ननणाम कामान्वमनको अवस्था फाये छरपर गने  
 हयेक भदहना गाउॉ ऩाशरकाभा ऩेि गने भाशसक प्रनतफेदनभा छरपर गरय गणुस्तय सनुनजश्चतता ऩश्चात 

फैठकफाट ऩारयत गने  
 सम्फजन्धत भदहनाभा सॊचाशरत क्रक्रमाकराऩहरुको रक्ष्म अनसुाय प्रगनत बए-नबएको सभीऺा गने, 

देखखएका सभस्माहरु सभाधानको राग्रग मोजना फनाउने  
 स्वास््म सॊस्थाको सेवा प्रवाह फाये स्व:भलू्माॊकन गरय वास्तववक अवस्था ऩदहचान गने य सभाधानको 

राग्रग मोजना फनाउने  
 स्वास््म सॊस्थाको ववशबन्न सेवा यजजस्टय, आगन्तुक ऩुजस्तका, अनगुभन ऩुजस्तका तथा 

अनगुभनकतााफाट प्रातत ऩषृ्ठऩोषणको फायेभा छरपर गरय आवश्मकता अनसुाय कामान्वमन गने  
 स्वास््म सॊस्थाको सझुाफ ऩेदटका खोल्ने य प्रातत सझुावहरु वाये छरपर गरय आवश्मक ननणाम शरने  
 अन्म सभसाभनमक ववषमभा छरपर गरय ननणाम गने  

गाउॉ ऩाशरका स्तयीम भाशसक तथा चौभासीक फैठक 
 गत भदहनाको भाशसक फैठकका ननणाम कामान्वमनको अवस्था फाये छरपर गने  
 स्वास््म सॊस्थाहरुको भाशसक प्रगनत प्रनतफेदनको गणुस्तयीमता फाये छरपर गरय देखखएका त्रुटीहरु 

सधुाय गनाको राग्रग आवस्मक ऩषृ्ठऩोषण गने । 
 सॊचाशरत कामाक्रभहरुको रक्ष्म अनसुाय प्रगनत बए-नबएको सभीऺा गयी देखखएका सभस्माहरु 

सभाधानको राग्रग मोजना फनाउने  
 ऩरयवाय ननमोजन सेवा काडा (ऩहेंरो), आभा सयुऺा कामाक्रभको अनसुचूी तथा अन्म पायभहरु फाये 

छरपर गरय गाउॉऩाशरकाराई फुझाउने  
 गाउॉऩाशरका तथा स्वास््म सॊस्थाको फावषाक मोजना अन्तगातका क्रक्रमाकराऩको कामान्वमनको अवस्था 

फाये छरपर गने  
 स्वास््म सॊस्थाको राग्रग आवस्मक औषधी , उऩकयण, स्वास््म व्मवस्थाऩन सचूना प्रणारीका 

टुल्सहरूको उऩरब्धताको एकन गने ।  
 स्वास््म ऺेत्रका अन्म सभसाभनमक बफषमभा छरपर गने  

नोट् गाउॉ ऩाशरकारे आवस्मकता भहससु गयेभा अधावावषाक सशभऺा गना सक्नेछ । 
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4.1.2 ननमशभत त्माङ्क गुणस्तय रेिाजोिा प्रणारी  

ननमशभत त्माकॊ  गणुस्तय रेखाजोखा प्रणारी स्वास््म ऺेत्रको त्माङ्कहरूको सॊिह वा प्रस्तुत गने प्रणारीको 
अनगुभन तथा भलु्माङ्कन गरय देखखएका कशभकभजोयीहरुराई सधुाय गदै त्माङ्कको गणुस्तय सनुनजश्चत गने 
एउटा सयर प्रणारी तथा ववग्रध हो । मस प्रणारीरे गाउॉऩाशरकाको सभि स्वास््म ऺेत्रको त्माङ्क 
व्मवस्थाऩन एवॊ प्रनतवेदन प्रवाह गने प्रणारीका अन्तयहरू ऩदहचान गदै गणुस्तयीम त्माङ्क उत्ऩादन य 
त्मसको प्रमोगभा सधुाय ल्माउनका राग्रग भहत्वऩुणा बशुभका खेल्ने छ । मसका रागी कणाारी प्रदेि साभाजजक 
ववकास भन्त्रारम, स्वास््म सेवा ननदेिनारमरे तमाय गयेको ननमशभत त्माङ्क गणुस्तय रेखाजोखा पायाभको 
प्रमोग गरयनेछ बने गाउॉऩाशरका स्तयभा देहाम फभोजजभको ननमशभत त्माङ्क गणुस्तय रेखाजोखा टोरी गठन 
गनेछ । 

प्रभखु प्रिासक्रकम अग्रधकृत वा ननजरे तोकेको अग्रधकृत १ जना  सॊमोजक 
गाउॉऩाशरकाको स्वास््म िाखा उऩ-प्रभखु (नशसाङ्ग स्टाप)  १ जना सदस्म 
गाउॉऩाशरकाको स्वास्थ तथा सयसपाई िाखा प्रभखु सदस्म सग्रचव 
स्वास््म सेवा कामारमको त्माॊक हेने १ जना य गाउॉऩाशरका स्तयभा स्वास््म 
ऺेत्रभा कामायत याजष्िम तथा अन्तयाादिम गयै-सयकायी सॊस्थाहरू भध्मेफाट प्रनतननग्रध १ 
जना गरय २ जना (स्वास््म सुचना प्रणारीभा कामाक्रभ गरययहेका सॊस्थाराई प्राथाशभकता ददइनेछ । ) 

अभजन्त्रत सदस्महरू 

  

गाउॉऩाशरकाको स्वास््म तथा सयसपाई िाखा भापा त ववशबन्न ववकास साझेदाय सॊघ सॊस्था तथा अन्म 
ननकामहरुको सभन्वम तथा सहकामाभा गाउॉ ऩाशरका शबत्रका सम्ऩुणा स्वास््म सॊस्थाहरुभा फषाको कजम्तभा एक 
ऩटक ननमशभत त्माकॊ  गणुस्तय रेखाजोखा गनाका रागी भाग्रथ उल्रेख  गरयए  फभोजजभ गदठत टोरीको 
फैठकरे हयेक आ.फ. को सरुुभा न ैदेहाम फभोजजभका ववषमवस्तुहरुराई आधाय भानन स्वास््म सॊस्थाहरुको 
छनौट तथा प्राथाशभकीकयण गयी चौभाशसक रुऩभा कामा सम्ऩन्न गदै जाने छ बने मसका रागी आवश्मक ऩने 
फजेटको व्मवस्थाऩन गाउॉऩाशरकारे वावषाक फजेट तथा कामाक्रभफाट गने छ ।  

स्वास््म सॊस्थाहरुको छनौट तथा प्राथाशभकीकयणका आधायहरु्  
 गरत प्रनतवेदनहरू ऩठाउने, गरत फुझाइ बएका वा शभ्माङ्क ऩठाउने स्वास््म सॊस्थाहरू 
 भाशसक, चौभाशसक, अधाफावषाक तथा फावषाक सशभऺा फैठकहरुभा ननमभीत उऩजस्थत नहुुने , ननमशभत 

सभमभा प्रनतवेदन प्रेषण नगने स्वास््म सॊस्थाहरू 
 दगुाभभा यहेका स्वास््म सॊस्थाहरू 
 स्वास््म व्मवस्थाऩन सचूना प्रणारी वा डड.एच.आइ.एस.–२ सम्फन्धी ताशरभ नऩाएका स्वास््म सॊस्था  

ननमशभत त्माङ्क गुणस्तय रेिाजोिा कामयको कामायन्मवन प्रकक्रमा्  
गाउॉऩाशरकारे प्राथशभकताभा याखेको स्वास््म सॊस्थाहरूभा गणुास्तय रेखाजोखा गदाा देहाम फभोजजभ गनेछ ।  
 अनगुभन टोरीको व्मवस्थाऩन तथा खफय गनुा ऩने बएभा अिीभ जानकायी तथा व्मवस्थाऩन गने 
 आवस्मक टुल्सहरूको व्मवस्था गने (ल्माऩटऩ, अध्मावग्रधक टुल्स, कामा मोजना पायाभ) 
 कामा ववबाजन गने य रेखाजोखा गने ।  
 रेखाजोखाफाट प्रातत ननतजाहरूराइा कम्ऩाइार गरय प्रनतवेदन तमाय गने 
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त्माङ्क प्रस्तुनत, कामय मोजना तथा परो-अऩ 
स्वास््म सॊस्था स्तयभा मस रेखाजोखाफाट प्रातत ननतजाहरुराई सम्फजन्धत सॊस्थाका सम्ऩुणा कभाचायीहरु य 
सम्बव बएसम्भ व्मवस्थाऩन सशभनतको उऩजस्थनतभा छरपर गरय सभस्मा तथा सधुाय गनुाऩने ऺेत्रहरु 
ऩदहचान गनुाका साथै सभस्मा सभाधानका रागी तोक्रकएको ढाॉचा अनसुाय आवश्मक कामामोजन तमाय गरयनेछ 
। छनौट गरयएका सफै स्वास््म सॊस्थाहरुभा मो क्रक्रमाकराऩ सम्ऩन्न बए प्रश्चात सोफाट प्रातत ननतजाहरुराई 
चौभासीक रुऩभा ऩाशरका स्तयभा सफै सयोकायवाराहरुको उऩजश्थतीभा छरपर तथा प्रस्तुती गरय स्वास््म 
सॊस्था स्तयफाट सभाधान नबएका सभस्माहरुको सभाधानका रागी आवश्मक मोजना फनाई कामा गरयने छ बने 
ननधाारयत गरयएका कामामोजना तथा सधुाय गनुाऩने ऺेत्रहरुभा सधुाय बए नबएको तथा अन्म सभस्मा तथा 
चुनौनतहरुको ऩदहचानका रागी चौभाशसक रुऩभा सम्फजन्धत सॊस्थाभा ननमशभत त्माङ्क गणुस्तय रेखाजोखा 
टोरीफाट फ्रोअऩ गरयने व्मवस्था गरयने छ । 
4.1.3 स्वास््म सूचना प्रणारी 
स्वास््म व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी (HMIS)  
नेऩारको स्वास््म ऺेत्रभा स्थानीम  तहको वडा स्तयका भदहरा स्वास््म स्वमॊसेववका देखख केन्रस्तय सम्भका 
स्वास््म सॊस्थाहरूरे आपूरे दैननक रूऩभा प्रवाह गयेका स्वास््म सेवाहरूको अशबरेख तथा प्रनतवेदनका राग्रग 
प्रमोग गरयने पायाभ हरू स्वास््म सचुना व्मवस्थाऩन प्रणारीको औजाय हुन । मस सचूना प्रणारीभा सयकायी 
स्वास््म सॊस्थाका अनतरयक्त नीजज तथा गहै्रसयकायी ऺेत्रवाट सॊचारनभा यहेका स्वास््म सॊस्थाहरुराई सभेत 
सभेदटएको छ । स्वास््म व्मवस्थाऩन सचूना प्रणारीफाट प्रातत सचूनारे स्वास््मकभॉहरू , कामाक्रभ 
व्मवस्थाऩक, नीनत ननभााताहरू य स्थानीम तहराइा सभेत त्मऩयक ननणाम शरई कामाक्रभ व्मवस्थाऩन गना 
भाशसक रूऩभा सचूना उऩरब्ध गयाउॉछ ।  
मस प्रणारी अन्तयगत ववशबन्न से वाहरूसॉग सम्फजन्धत अशबरेख पायाभहरूराइ छुट्टाछुट्टै आठ वटा 
खण्डहरुभा य प्रनतवेदन पयाभहरूराई १ छुट्टै खण्डभा ववबक्त गयी हार जम्भा ५० क्रकशसभका यजजष्टय तथा 
पायाभहरूको व्मवस्था छ । साथै स्वास््म सॊस्थाहरूरे गयेको प्रनतवेदनको अनगुभनको सहजताको रागी 
भाशसक अनगुभन ऩुजस्तकाको सभेत व्मवस्था गरयएको छ । स्वास््म सॊस्थाहरूरे प्रदान गयेका सेवाहरूको 
वास्तववक त्माॊक मस सचुना व्मवस्थाऩन प्रणारीफाट हुने बएकोरे मसराइ अनगुभन, भलू्माङ्कन तथा 
सऩुरयवेऺणको प्रभखु औजायको रूऩभा प्रमोग गरयनेछ । त्मसरैे मस गाउॉऩाशरकारे  ऩनन स्वास््म व्मवस्थाऩन 
सचूना प्रणारीराइ प्रबावकायी रूऩभा सॊचारन गनाका राग्रग तऩशिर फभोजजभका कामा गनेछ ।    
 स्वास््म सॊस्थाहरूराइ वषाबयीको राग्रग अवश्मक टुल्सहरूको मक्रकन गयी ऩाशरकारे कम्तीभा १० ददन 

अगावै सजम्फन्धत स्वास््म सॊस्थाभा अऩुतॉ गने ।  
 हार स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारमरे ननदेशित गयेको अशबरेख तथा प्रनतवेदन पायाभहरूराइा न ै

प्रमोग गरयनेछ । सभम साऩेऺ ती टुल्सहरू अध्द्वावग्रधक तथा ऩरयभाजान बएभा सोही अनसुाय 
तत्कार ऩरयभाजजात टुल्सहरून ैप्रमोग गनेछ ।  

 हार प्रमोगभा यहेको टुल्सहरू फाहेक अन्म वविेष स्वास््म सेवाको अशबरेख तथा प्रनतवेदन गना ऩने 
बएभा स्थानीम स्तयभा तमाय गयी प्रमोग गने ।  

 मदद कुन ैसेवा प्रदामक स्वास््म सॊस्थाको अशबरेख तथा प्रनतवेदनको ढाॉचा तमाय नबएको अवस्थाभा 
गाउॉऩाशरकारे स्वमॊ तमाय गरय प्रमोगभा ल्माउनेछ ।  

 मस ऩाशरका अन्तयगतका सम्ऩूणा ननजी तथा सयकायी स्वास््म सॉस्थाहरूरे मी टुल्सहरूको प्रमोग 
ननदेशिकारे तोके फभोजीभ अशबरेख तथा प्रनतवेदन बएको सनुनजश्चत गने । 
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 स्वास््म व्मवस्थाऩन सचूना प्रणारीका राग्रग ऩाशरका य स्वास््म सॊस्थाभा पोकर ऩसानको व्मवस्था 
गने ।  

 सभम सभमभा स्थानीम तहफाट ऩाशरका अशबरेख तथा प्रनतवेदनको अनगुभन सऩुरयवेऺण गने य 
अवश्मक ऩषृ्ठऩोषण ददने । 

 अशबरेख गरयएका यजजस्टय तथा भाशसक प्रनतवदेनहरू स्वास््म सॉस्था य ऩाशरकाभा सयुक्षऺत याख्ने 
व्मवस्था शभराउने । 

 स्वास््म सचूना प्रणारीको सदुृढीकयणको राग्रग ऩाशरकारे स्वास््म कभाचायीहरूराइा ताशरभ रगामतका  
आवस्मक स्रोत साधनहरूको व्मवस्था गनेछ । स्वास््म व्मवस्थाऩन सचूना प्रणारी सरुीढ गना 
स्वास््म सेवा कामाारम, प्रदेि स्वास््म सेवा ननदेिानारम, सॊनघम स्तय, तथा स्वास््मको ऺेत्रभा काभ 
गने ववकास साझेदाय सॊघ सॉस्थाहरू सॉग आवस्मक सभन्वम गने । 

स्वास््म सॊस्थाको बूशभका्  
 ननदेशिका अनसुाय अशबरेख याख्ने तथा सो अशबरेख चुस्त दरुूस्त य बए नबएको एक्रकन गने 

(कम्तीभा हतताको एक ऩटक) । 
 भाशसक प्रनतवेदन तमाय गदाा  सभामोजन पायाभ  (Tally Sheet) प्रमोग गने,  प्रनतवेदन दरुुस्त बए 

नबएको एक्रकन गने ।   
 भाशसक प्रनतवेदन तमाय हुनासाथ अनगुभन ऩुजस्तकाभा ननमशभत अद्मावग्रधक गने । 
 चौभाशसक रुऩभा कभाचायी तथा व्मवस्थाऩन  सशभनत सदस्महरुसॊग सेवाको त्माङ्क ववश्रेषण तथा 

सशभऺा गने 
 गाॉउघय जक्रननक य खोऩ जक्रननकको प्रनतवेदन स्वास््म सॊस्थाको भरू यजजस्टयभा ननमशभत रूऩभा 

अननवामा अद्धावग्रधक गने  
 स्वास््म सॊस्थाहरूरे भाशसक प्रनतवेदनको दइुा प्रनत तमाय गयी एक प्रनत गाउॉऩाशरकाभा अको भदहनाको 

७ गते शबत्रभा ऩठाउने य एक प्रनत आफ्नो स्वास््म सॊस्थाभा सरुयऺत याख्ने व्मवस्था शभराउने ।  

DHIS2 (डड.एच.आइय.एस-२) 
DHIS2 वविेष गरय स्वास््म सेवा त्माङ्कहरू एक्रककृत रूऩभा प्रववष्ठ, प्रभाखणकयण, ववश्रेषण तथा 
प्रस्तुतीकयणको राग्रग ववकास गरयएको प्रबावकायी अनराइान प्रणारी हो । मसभा ववशबन्न तहका सयकायी तथा 
नीजज स्वास््म सॊस्थाहरुरे प्रदान गने सेवा अनसुायका  प्रनतवेदन पायाभहरू सभेदटएको छ । बफशबन्न स्वास््म 
सॊस्थाफाट प्रवाह गरयएका सेवाहरुको बफश्रेषण गने तथा सचूनाको आधायभा ननणामभा ऩूग्ने प्रकृमाभा DHIS-2 
रे सहमोग ऩुमााउॉछ । मसरे हयेक तहभा नछटो छरयतो क्रकशसभरे सचूना उऩरब्ध  गयाई स्वास््मकभॉहरू , 
कामाक्रभ व्मवस्थाऩक , नीनत ननभााताहरूराई त्मऩयक ननणाम गरय स्वास््म प्रणारीराइा सदुृढीकयण गना 
भद्दत गदाछ ।  मसभा हयेक स्वास््म सॊस्थाहरूरे अको भदहनाको १५ गते शबत्रभा भाशसक प्रनतवेदन प्रववष्ठ 
गरय २२ गते शबत्रभा भाग्रथल्रो ननकाम  फाट आवस्मक ऩषृ्ठऩोषण ददइा सक्ने य सोही अनसुाय आवस्मक 
ऩरयभाजान गरय  भसान्त  शबत्रभा सच्माइा सक्न ुऩने छ ।  

गाउॉ ऩाशरकाको बूशभका  
 मस  गाउॉऩाशरकाका हयेक स्वास््म सॊस्थाभा DHIS2 राग ूगने य सो को राग्रग आवस्मक स्रोत य 

साधन (इान्टयनेट, कम्तमटुय, कभाचायीराइा ताशरभ) को व्मवस्था स्थानीम तहरे गने । 
 ऩाशरका स्तयभा DHIS2 को कामा गना जजम्भेवाय व्मजक्त तोक्ने ।   
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 सफै स्वास््म सॊस्थाहरुफाट ननमशभत रुऩभा प्रनतवेदन बए नबएको सनुनजश्चत गरय ऩषृ्ठऩोषण ददने । 
 स्थानीम तह अन्तयगतका स्वास््म सॉस्थाहरूफाट अनराईन इान्िी गने व्मवस्था नबएभा वा कुन ै

कायणरे इान्टयनेट तथा अन्म सवुवधा नहुॉदाको अवस्थाभा उक्त प्रनतवेदन गाउॉऩाशरकारे अनराईन 
प्रववष्ट गनेछ। 

 त्मऩयक ननणामको राग्रग आवस्मक सचूनाहरू उऩरब्ध गयाउने । 
 त्माङ्कको प्रमोगभा वदृ्ग्रध ल्माउन हयेक स्वास््म सॊस्थाको भाशसक फैठक तथा सशभऺाभा त्माॊकको 

ऩुनयावोरकन, ववश्रेषण प्रस्तुतीकयणको अभ्मास गयाउने । 
 स्थानीम तहभा DHIS2 सरुीढ गना स्वस््म सेवा कामाारम , प्रदेि स्वास््म सेवा ननदेिानारम, सॊनघम 

स्तय, तथा स्वास््मको ऺेत्रभा काभ गने ववकास साझेदाय सॊघ सॉस्थाहरू सॉग आवस्मक सभन्वम गने 
। 

आऩूनतय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी 
एक ननजश्चत अवग्रधभा प्रातत बएका , ननकासा य खचा गरयएका तथा फाॉकी यहेका औषधी , औजाय, उऩकयण, 
साधनहरू रगामतका यसतहरूको सचूना भाग्रथल्रो तहराई मोजना तजुाभा , अनगुभन तथा भलू्माॊकनको राग्रग 
उऩरब्ध गयाउन ुतथा प्रातत सचूनाको ववश्रेषण तल्रो तहसम्भ उऩरब्ध गयाउन ुन ैआऩूनत ा व्मवस्थाऩन सचूना 
प्रणारी हो । मो प्रणारीको रक्ष्म आऩूनत ा व्मवस्थाऩनराइा व्मवस्थीत गयी स्वास््म सॊस्थाहरुभा आवस्मक  ऩने 
साधन, औषधीहरु, औजाय, उऩकयणाहरूको उऩरब्धता फाहै्रभदहना कामभ गयाउन ुहो । 

स्थानीमतहको बूशभका  
 मस  गाउॉऩाशरकाका हयेक स्वास््म सॊस्थाभा आऩूनत ा व्मवस्थाऩन सचूना प्रणारी सञ्चारन गनाको 

राग्रग आवस्मक स्रोत य साधन (पायाभ, यजजष्टयहरू, कभाचायीराइा ताशरभ) को व्मवस्था गने । 
 ऩाशरका स्तयभा आऩूनत ा व्मवस्थाऩन सचूना प्रणारीको कामा गना जजम्भेवाय व्मजक्त तोक्ने ।   
 स्वास््म सॉस्थाहरूफाट ननमशभत अशबरेख तथा त्रैभाशसक प्रनतवेदन गयेको िननजस्चत गरय ऩषृ्ठऩोषण 

गने ।  
 सेवा प्रदान गने सॊस्थाभा आऩूनत ा व्मवस्थाऩन सचूना प्रणारीको ननमशभत अनगुभन गने , आऩूनत ा 

व्मवस्थाऩनको प्रवाहभा ववद्मभान यहेका सभस्माहरू ऩदहचान तथा ननयाकयण गने । 
 आऩूनत ा व्मवस्थाऩन सचूना प्रणारी सरुीढ गना स्वस््म सेवा कामाारम , प्रदेि स्वास््म सेवा 

ननदेिानारम, सॊनघम स्तय, तथा स्वास््मको ऺेत्रभा काभ गने ववकास साझेदाय सॊघ सॉस्थाहरू सॉग 
आवस्मक सभन्वम गने ।  

ववद्मुतीम आऩूनतय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी (eLMIS) 
आऩूनत ा व्मवस्थाऩनका भहत्वऩूणा ६ वटा शसद्धान्तहरू ठीक साभान , ठीक ऩरयभाणभा , ठीक स्थानभा , ठीक 
सभमभा, ठीक भलू्मभा य ठीक अवस्थाभा हुनऩुदाछ बन्ने त्मराई आत्भसाथगदै स्वास््म सेवा ववबाग , 
व्मवस्थाऩन भहािाखारे ववगतभा बएका आऩूनत ा व्मवस्थाऩन सचूना प्रणारीका  कभी कभजोयीहरूराई 
ऩरयभाजजात गदै कभ बन्दा कभ सभमभा कुन ैऩनन औषग्रध , खोऩ तथा साभिीहरूको भहत्वऩूणा त्माॊकहरू 
Real Time Data को रुऩभा प्रातत हुने गयी तमाय गरयएको वेफभा आधारयत एजतरकेसन (सफ्टवेमय)न ै
ववद्मतुीम आऩूनत ा व्मवस्थाऩन सचूना प्रणारी (eLMIS) हो । 
मस ैसचूना प्रणारी प्रमोग गयी स्वास््म साभिीको प्रऺेऩण , फजेट व्मवस्थाऩन , खरयद मोजना ननभााण  
उऩरब्धताको सनुनजश्चता (भौज्दात, स्वीकृत भौज्दात ऩरयभाण, आकजस्भक भागबफन्द,ु भाग ऩरयभाण ननधाायण, 
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ववतयण व्मवस्था (भाग , हस्तान्तयण, दाखखरा प्रनतवेदन) , अनगुभन को साथै त्माङ्कको गणुस्तयीमता  को 
सनुनजश्चता जस्ता सॊऩूणा आऩूनत ा िङृ्खराको कामासञ्चारन, अनगुभन तथा येखदेख गने ।  

स्थानीम तहको बूशभका्  
 ववद्मतुीम आऩूनत ा व्मवस्थाऩन सचूना प्रणारीराइ ऩाशरका य स्वास््म सॊस्था सम्भ राग ुगने य सो का 

राग्रग आवश्मक ऩूवााधाय (कम्तमटुय , इन्टयनेट , भोफाइर) य ताशरभ प्रातत व्मक्तीको व्मवस्था 
गाउॉऩाशरकारे गने । गाउॉऩाशरका तथा स्वास््म सॊस्थाहरूफाट ननमशभत रूऩभा त्माङ्क eLMIS भा 
प्रववष्ठ बए-नबएको एक्रकन गने ।  

 ववद्मतुीम आऩूनत ा व्मवस्थाऩन सचूना प्रणारीको सॊचारन ब ैसके ऩनछ मस फाट प्रातत हुने सचुनाको 
आधायभा स्वास््म साभिी (औषग्रध , खोऩ तथा अन्म साभािीहरु) को खऩत एवॊ भौज्दात जस्थनतको 
अनगुभन गने । 

 ववद्मतुीम आऩूनत ा व्मवस्थाऩन सचूना प्रणारी सरुीढ गना स्वस््म सेवा कामाारम , प्रदेि स्वास््म सेवा 
ननदेिानारम, सॊनघम स्तय, तथा स्वास््मको ऺेत्रभा काभ गने ववकास साझेदाय सॊघ सॉस्थाहरू सॉग 
आवस्मक सभन्वम गने । 

स्वास््म सॊस्थाको बूशभका्  
 स्वास््म सॊस्थाभा प्रातत बएका तथा भाग गनुा ऩने साभग्रिहरूको Software भा प्रववष्ठ गने ।  
 अनराइान त्माॊक ऩरयववष्ठ गने । 

त्माङ्कको प्रमोग्  
मस शसभकोट गाउॉऩाशरका तथा अन्तगातका स्वास््म सॊस्थाहरूफाट प्रवाह बएको स्वास््म सेवाहरूको HMIS, 
DHIS2, eLMIS रगामतका स्वास््म सचूना प्रणारीफाट आउने त्माङ्कहरू स्थानीम तहको ऐन फनाउॉ दा,  
नीनत तथा यणनीनत तमाय गदाा, आवग्रधक मोजनाहरू साथै वावषाक मोजना तजुाभा गदाा प्रमोग हुनेछ ।  मस 
गाउॉऩाशरकारे त्मस्ता दस्तावेजहरू तमाय गदाा स्वास््म सचूना प्रणारीका सचूनाहरूराइ प्रभखु भहत्व ददएय 
सोही अनसुायको नीनत ननभााण तथा मोजना तजुाभा गनेछ ।   

EWARS इयवासय तथा िोज ऩड्तार सम्फजन्ध अन्म सूचना प्रणारीहरू्  
स्थानीम तह तथा स्वास््म सॊस्थाफाट ननमशभतरूऩभा गनुाऩने (सनू्म) प्रनतवेदन साथै खोज ऩड्तार सम्फन्धी 
सचुनाहरूराइा व्मवस्थीत रूऩभा ननमशभत गरयनेछ । केन्र तथा प्रदेिफाट ननदेशिन बएको सचूना प्रणारीहरूराइा 
राग ूगनेछ । केन्र तथा प्रदेिरे ऩरयऩत्र गयेको, ववषेि ऩरयजस्थती जस्तै् भहाभायी, दैवी तथा प्राकृनतक प्रकोऩ 
तथा ववऩद्को सभमभा गनुा ऩने सचूना प्रबावकायी रूऩभा गने व्मवस्था शभराइानेछ ।  

स्वास््म सुचनाहरुको बण्डायण, प्रस्तुनतकयण तथा प्रमोग  
मस सभकोट गाउॉऩाशरका अन्तगातका स्वास््म सॊस्थाहरूफाट आउने ननमशभत स्वास््म सचुनाहरूको सहजरूऩभा 
उऩरब्धता तथा प्रबावकायी प्रस्तुतीकयण, प्रमोग य बण्डायणको व्मवस्था शभराउन ुऩनेछ । 
स्वास््म सुचनाहरुको बण्डायण 

मस सभकोट गाउॉऩाशरका अन्तगातका स्वास््म सॊस्थाहरूभा देहाम फभोजजभ सचुनाहरूको बण्डायणको व्मवस्था 
शभराइानेछ । 
स्वास््म सॊस्था तह 
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स्वास््म सॊस्थाभा यहेका सम्ऩूणा स्वास््म सचूनाहरु अद्मावग्रधक गना चादहने अशबरेख पायाभहरु य भाशसक 
तथा त्रैभाशसक प्रनतवेदन फनाई सके ऩनछ स्वास््म सॊस्थाफाट सम्फजन्धत भाग्रथल्रो ननकामभा ऩठाएऩनछ एक 
प्रनत सम्फजन्धत स्वास््म सॊस्थाभा कजम्तभा ५ वषासम्भ सयुक्षऺत याख्नु ऩने छ । DHIS2, eLMIS तथा अन्म 
अनराइान प्रणारीफाट प्रनतवेदन गरयसकेको त्माॊकराई कम्तमटूयभा  आवग्रधक रूऩभा व्माकअऩ  सयुक्षऺत याख्नु 
ऩदाछ ।  ववद्मनुतम सचूनाहरु भाग अनरुूऩ उऩरब्ध गयाउॉ दा वा फावषाक प्रनतवेदन फनाउॉ दा, ऩरयवतान तथा 
स्थग्रगत गदाा भ.रे.ऩ. पायभ नॊ.९०१ (सफ्टवेमयको प्रमोगकताा वववयण , ऩरयवतान य स्थग्रगत भाग पायभ) को 
अननवामा प्रमोग गनुाऩदाछ । उक्त पायाभहरू य प्रनतवेदन बण्डायणको जजम्भेवायी शरएको व्म जक्तरे   स्वास््म 
सचुनाहरुको सयुऺाको जजम्भा शरनेछ । स्वास््म सचूना सम्वजन्ध जजम्भेवाय प्रातत कभाचायी स्थानान्तयण, 
ऩदस्थाऩन बई यभाना बएभा वा अवकास प्रातत गयेभा सम्ऩूणा स्वास््म सचूनाहरु सम्फजन्धत सॊस्थाभा कामायत 
कभाचायीराई ननमभानसुाय फयफुझायथ गनऩुने छ । उक्त कभाचायीको  भतृ्म ुबएको खण्डभा सो कभाचायीसॊग 
यहेका सम्ऩूणा जानकायी स्वास््म सॊस्थाभा यहेको सनुनजश्चत गने काभ भाग्रथल्रो तहको कभाचायीको हुनेछ । 
सेवािाहीका सम्वेदनिीर जानकायी यहेका अशबरेखहरु जो कोहीराई हेना , प्रनतशरवऩ गना तथा साववक स्थानफाट 
रजैान ऩाइनेछैन । मस्ता व्मजक्तगत जानकायी हेना सम्फजन्धत स्वास््म सॊस्थाका सेवाप्रदामक कभाचायीराई 
ऩनन आफ्नो तजववजरे जो कसरैाई सेवािाहीको अनभुनतबफना ददन ऩाइनेछैन तथा सॊिदहत य सभामोजजत 
जानकायी सभेत स्वास््मकभॉरे गाउॉ ऩाशरका का सम्फजन्धत पाॉट प्रभखुको अनभुनतभा आग्रधकायीक ऩत्रका 
आधायभा भात्र प्रनतशरवऩ उताय गयीददन सक्रकने छ ।  

स्थानीम तह 
स्थानीम तहरे स्वास््म सॊस्थाहरुफाट सॊकशरत प्रनतफेदन सॊिदहत गने य आवस्मकता अनसुाय प्रदेि तथा 
सॊघभा प्रनतवेदन प्रेषण गरयसकेऩछी सोको कामाारम प्रनत य डडजजटर प्रनत कजम्तभा ५ वषा सम्भ सयुक्षऺत 
तरयकारे याख्नु ऩने छ ।  स्थानीम तहरे स्वास््म सॊस्थाराइ अशबरेख पायाभहरु  य प्रनतवेदनहरू सयुक्षऺत 
तरयकारे बण्डायण गनाको राग्रग चादहने दयाज, तारा, चाबफ आदद ऩाशरकारे स्वास््म सॊस्थाराइ आवस्मकता 
अनसुाय प्रदान गनेछ य सयुक्षऺत य गोऩननमता याख-ेनयाखेको चौभाशसक रूऩभा अनगुभन गनेछ । 

त्माॊक प्रस्तुनत तथा प्रदयशनी  

सचूना चक्र अनसुाय त्माॊकको प्रसोधन तथा ववश्रेषण ऩश्च्मात त्माङ्कको प्रस्तुतीकयण गरयन्छ । त्माङ्क 
प्रस्तुतीकयण बन्नारे सवासाधायण, स्वास््मकभॉहरु , कामाक्रभ व्मवस्थाऩकहरु तथा सयोकायवाराहरु वा जसको 
राग्रग त्माङ्क प्रस्तुत गना खोजजएको हो , उसरे फुझ्ने गयी त्माङ्क य सचूनाहरुको सही प्रस्तुनत वा प्रदिानी 
गनुा हो । ववषमवस्तु य रक्षऺत सहबागीहरु  अनसुाय त्माङ्कको प्रस्तुतीकयण गने तरयका य भाध्मभ पयक–
पयक हुन सक्छन ्। ताशरका, िाप, चाटा, नक्सा य ग्रचत्रहरुको सही प्रमोगफाट कुन ैऩनन त्माङ्क य सचूनाराई 
सङ्ऺेऩभा प्रबावकायीरुऩरे सम्प्रेषण गना सक्रकन्छ ।  

स्थानीम तह  
स्वास््म सचूना प्रणारीको त्माकॊ हरू स्थानीम तहभा देहाम अनसुाय प्रस्तुती, प्रदिानी तथा छरपर गरयनेछ ।   

 स्थानीम तहको भाशसक तथा ववषमगत फैठक 
 भाशसक, चौभाशसक, य फावषाक सशभऺा 
 सावाजननक सनुवुाइ तथा साभाजजक ऩरयऺण  
 भाशसक, चौभाशसक, य फावषाक प्रगनत वववयणराइा िाप, चाटा, ताशरका आदद भापा त प्रदिानी  
 अद्माफग्रधक साभाजजक नक्साॊकन 
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 ऩाशरका स्तरयम स्वास््म ऩार्श्रवाग्रचत्र ननभााण तथा फावषाक अद्माफग्रधक 

स्वास््म सॊस्था स्तयभा  
स्वास््म सचूना प्रणारीको त्माकॊ हरू स्वास््म सॊस्था तहभा देहाम अनसुाय प्रस्तुती, प्रदिानी तथा छरपर 
गरयनेछ ।   

 स्वास््म सॊस्थाको तथा स्वास््म सॊस्था व्मवस्थाऩन सशभनतको भाशसक फैठक  
 सावाजनीक सनुवुाइ तथा साभाजजक ऩरयऺण  
 भाशसक, चौभाशसक, य फावषाक प्रगनत प्रगनत िाप, चाटा, ताशरका आदद भापा त प्रदिानी  
 अद्माफग्रधक साभाजजक नक्साॊकन 
 स्वास््म सॊस्था स्तरयम ऩार्श्रवग्रचत्र ननभााण तथा फावषाक अद्माफग्रधक 

नोट् मसयी गाउॉ ऩाशरका य स्वास््म सॊस्था तहभा स्वास््मसॉग सम्फजन्धत प्रस्तुतीकयणका राग्रग आवस्मक 
ववषम/सचुकहरू वषाको सरुूभा गाउॉ ऩाशरकारे ननधाायण गनेछ य सोही अनसुाय तमायी तथा प्रस्तुती गरयनेछ । 
मदद आवस्मकता भहससु गयेको खण्डभा ववषम/सचुकहरू ऩाशरकारे जुनसकैु सभमभा थऩघट गना सक्नेछ । 
त्मसको राग्रग आवस्मक स्रोत तथा साधनहरूको व्मवस्था गाउॉऩाशरकारे गनेछ । 

त्माङ्कको प्रमोग  
स्वास््म व्मवस्थाऩन सचूना प्रणारीको त्माकॊ हरू ववशबन्न ठाउॉ हरूभा प्रमोग गना सक्रकन्छ । मस स्थानीम 
तहभा यहेका स्वास््म सॊस्थाहरूको सचुना तथा त्माङ्कहरू देहामका स्थान तथा प्रक्रक्रमाहरूभा प्रमोग गरयनेछ 
।   

गाउॉ ऩाशरका य स्वास््म सॊस्था स्तयभा 
 जानकायी प्रदान गना  
 ननणाम प्रक्रक्रमाभा (Discussions, Special program development, Service site expansion ) 
 वडा ऩरयषदभा   
 ऩाशरका मोजना छनौटका प्रक्रक्रमाहरुभा  
 सयोकायवाराहरुराई सझुावहरु प्रदान गनाभा 

स्वास््म सेवा प्रणारीभा सङ्करन गरयएका सचूनाहरु कामाक्रभ व्मवस्थाऩनभा प्रमोग नबएसम्भ व्मवस्थाऩन 
सचूना प्रणारीको उद्वेश्म ऩूया हुन सक्दैन । कामाक्रभ व्मवस्थाऩकहरुरे कामाक्रभसम्फन्धी कुन ैऩनन ननणाम 
शरदा त्मभा आधारयत ननणाम गरयनेछ । मसका राग्रग त्माङ्कफाट सचूना य सचूनाफाट ऻान फनाउन सक्ने 
शसऩ कामाक्रभ व्मवस्थाऩकहरुराइ ताशरभ वा स्थरगत कोग्रचॊग भापा त गरयनेछ मसको राग्रग अवश्मक 
व्मवस्थाऩन ऩाशरकारे गनेछ।  
 
4.1.4 अप्रत्मासीत घटनाहरूको अवस्था ऩूवय तमायी तथा प्रनतकामयको अनुगभन  ्

प्राकृनतक तथा भानव श्रजृीत घटनाहरू जस्तै भहाभायी , प्रकोऩ , दघुाटना, जस्ता ववऩद्को सभमभा स्थानीम 
तहभा तमाय बएको प्रकोऩ ऩूवा तमायी तथा प्रतीकामा मोजनाभा बएको अनगुभन पायभ प्रमोग गनेछ मदी 
त्मस्तो व्मवस्था नबएको खण्डभा गाउॉऩाशरकाभा यहेको अनगुभन भलू्माङ्कन तथा सऩुयीवेऺण सशभनतरे 
नधाायण गयेको सभम साऩेऺ चेकशरष्टको तमायी गयी प्रमोग गना सक्नेछ । 
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4.1.5 ननजी स्वास््म सेवा प्रदामकहरुको अनुगभन तथा भुल्माङ्कन 

गाउॉऩाशरका अन्तयगत सञ्चाशरत ननजी स्वास््म सेवा प्रदामक सॊस्थाहरुको सम्फन्धभा नगयऩाशरकारे 
आवश्मकता अनसुाय अनगुभन तथा भलु्माङ्कन गनेछ । मस प्रमोजनको रागी गाउॉ ऩाशरकारे आवश्मकता 
अनसुायको चेकशरष्ट तमाय गरय प्रमोग गनेछ । अथवा अनसुगु्रच ३ (तीन) अनसुायको चेकशरष्टको प्रमोग गरयने 
छ ।   
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ऩरयच्छेद चाय् भूल्माङ्कन 

5 भुल्माङ्कनको ऩरयचम 

मस शसभकोट गाॉउऩाशरका शबत्र सॊचारन बएका स्वास््मका कामाक्रभ तथा सेवाहरु हारको सभमभा के कनत 
सान्दशबाक, राबदानम, प्रबावकायीता य ददगोऩना छ साथै के कस्ता उऩरजब्ध एवभॊ प्रबावहरु हाॉशसर बएका 
छन ्बन्ने कुयाको आन्तरयक य फाहम भलु्माकॊ न कतााफाट उद्देश्मऩूणा य व्मवजस्थत तरयकारे रेखाजोखा गने 
कामाराई भलु्माॉकन बननन्छ । स्वास््म कामाक्रभ कामाान्वमनका क्रभभा बएका सफर तथा दफुार ऩऺहरूफाट 
ऩाठ शसकी बावी कामाक्रभ , मोजना तजुाभा तथा कामाान्वमनभा आवश्मक सधुाय गने तथा सम्फजन्धत 
ननकामराई त्मस्ता कामाक्रभको कामाान्वमन य ननतजाप्रनत जवापदेही फनाउन ुभलू्माङ्कनको उद्देश्म हो । मस 
गाॉउ/ नगयऩाशरकारे कुन ैननजश्चत सभम शसभा शबत्र प्रदान गयेको स्वास््म सेवाको अवस्था , उऩरजब्ध तथा 
प्रगनत कस्तो यहमो बनी अनसुन्धान तथा बफश्रेषण गनेछ । भलू्माङ्कन गदाा बफिेषगरय सेवाप्रवाह गनुाबन्दा 
ऩदहरे, सेवा प्रवाह गदैगदाा, भध्मे सभमभा य सेवा प्रवाह गरयसकेऩनछको अवस्था बफचको तुरना गने काभ 
गरयन्छ ।  

5.1 भुल्माङ्कनका ववधधहरु  

 सवेऺण तथा अनुसन्धान  
ऩरयभाणात्भक ववग्रध (प्रश्नावरी य सवेऺण ववग्रध य ववद्मभान आधायबतू आॉकडाहरू) 
गणुात्भक ववग्रध (प्रत्मऺ अवरोकन ववग्रध, रक्षऺत सभहू ववग्रध, अन्तयवाताा ववग्रध, सफर, दफुार, अवसय य 
चुनौती ववश्रेषण गने ववग्रध, य दस्तावेज अध्ममन) 

 सशभऺा (वावषाक सशभऺा य अधावावषाक सशभऺा)  
 कामय सम्ऩादन भूल्माकॊ न (स्वास््म सॊस्था य स्वास््म कशभाहरू) 
5.1.1 सवेऺण तथा अनुसन्धान 

मस शसभकोट गाउॉऩाशरकाभा यहेका सञ्चारन बइाय स्वास््म सॉग सम्फजन्धत सचुना तथा सचूकहरूराइा 
मथाथाऩयक वनाउन आवस्मक सवेऺण तथा अनसुन्धान गने व्मवस्था शभराइानेछ ।  
याजष्िम, प्रादेशिक, तथा अन्म दात ृसॊघ सॉस्थाहरूफाट हुने ववशबन्न सवेऺणहरूभा मस गाउॉऩाशरकाफाट 
सवेऺणका क्रभभा गनुा ऩने त्माङ्क सॊकरनका कामाहरूभा सहमोग गनेछ । जुन सॊघ सॉस्था तथा ननकामफाट 
सबेऺण गना राग्रगएको हो त्मसफाट गाउॉऩाशरका सॉग आवश्मक सभन्वम गनुा ऩनेछ । त्मस्तो कामाराइा थऩ 
प्रबावकायी फनाउन आवश्मक सहमोग गाउॉऩाशरकारे गनेछ ।मस गाउॉऩाशरकारे आफ्नो ऺेत्र शबत्रको स्वास््म 
अवस्था फुझ्न, कामाान्वमन गरयएका कामाक्रभको भलु्माङ्कन गना, तथा त्माङ्क अनरुुऩ प्रभाण उऩरब्ध गयाइ 
मोजना तजुाभा गना बफशबन्न सवेऺण य अनसुन्धान गनेछ । स्थानीम तहभा सयकायी, गयै सयकायी तथा नीजी 
ऺेत्रफाट सम्फजन्धत गाउॉऩाशरकाभा छुट्टै सवेऺण गनुा ऩयेभा  गाउॉऩाशरकाभा यहेको अनगुभन भलू्माकॊ न तथा 
सऩुयीवेऺण सशभनतको अनभुनत प्रातत बइसकेऩनछ भात्र सवेऺण सरुु गना सक्नेछन ्। मस्ता सवेऺणभा 
ऩाशरकाको बशूभका देहाम फभोजजभ हुनेछ् 

ववषमको छनौट 
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बफषम छनौटका राग्रग सवेऺणको उद्देश्म य ववषमको ववस्ताय स्वास््म सवेऺक अनगुभन टोरी बफच 
प्रस्तुनतकयण बए ऩश्चात ्मस टोरीको ननणाम अनरुुऩ बफषम छनौटका राग्रग अनभुनत प्रदान गरयनेछ ।  

कामयमोजना 
स्वास््म सवेऺणको ववषम वस्तु छनौट बइा सकेऩछी ऩयाभिादाता ननमकु्त गरय सवेऺणको कामामोजना वनाइा 
गरयनेछ ।   

इधथकर स्वीकृती 
बफषम छनौट गरय कामामोजना ननभााण ऩश्चात ्नेऩार स्वास््म अनसुन्धान ऩरयषधभा इग्रथकर अनभुनतका 
राग्रग आवेदन ऩेि गनुा ऩनेछ । मो अनभुनत प्रातत बइसकेऩनछ भात्र त्माङ्क सॊकरन गनुाऩनेछ ।  
गाउॉऩाशरका स्तयको सवेऺणका राग्रग ऩनन मो फुॉदा राग ुहुनेछ ।  

भानव स्रोत व्मवस्थाऩन 
सवेऺणको राग्रग आवस्मक दऺ जनिक्ती व्मवस्थाऩन गने, सवेऺक तथा गणकहरूको राग्रग आवस्मक 
ताशरभ ददने कामा गरयनेछ ।  

सवेऺण तथा अनुसान्धान व्मवस्थाऩन 
गाउॉऩाशरकाको सवेऺण व्मवस्थाऩनभा सवेऺणको प्रकृनत हेयेय कुन कुन सवेऺणभा य सवेऺणको कुन ववधाभा 
ऩयाभिादाता आवस्मक ऩनेहो त्मसको ऩहचान गरय व्मवस्था शभराइाने छ ।  

अनुगभन टोरी 
गाउॉऩाशरकाभा उऩाध्मऺको सॊमोजकत्वभा यहेको अनगुभन भलू्माकॊ न तथा सऩुयीवेऺण सशभनतरे मोजना 
अनसुाय ननमशभत अनगुभन गनेछ य आवस्मक ननमभन गना सक्नेछ । 

ननतजाको प्रस्तुनतकयण्  
सवेऺणको सम्ऩूणा ववग्रध सकेऩनछ, सवेऺणको ननतजा स्वास््म अनगुभन सशभनतको उऩजश्थनतभा ऩयाभिादातारे  
प्रस्तुनतकयण गनेछ । सवेऺणको प्रनतवेदन प्रनतशरवऩ ऩाशरकाराई फुझाउनऩुनेछ । सवेऺणफाट प्रातत ननतजा 
तथा शसपारयसहरूराई गाउॉऩाशरकाको स्वास््म जस्थनत सधुाय गना  तथा वावषाक तथा आवग्रधक मोजना 
ननभााणको राग्रग प्रमोगभा ल्माउन सक्नेछ ।   
5.1.2 सशभऺा  

गाउॉऩाशरका अन्तगातका स्वास््म कामाक्रभहरूको कामाान्वमनको अवस्था के कस्तो छ बनेय ववशबन्न सभमभा 
छरपर गने प्रक्रक्रमाराइा सशभऺा बननन्छ । मस गाउॉऩाशरकाभा अधा फावषाक य वावषाक गरय दइुाऩटक सशभऺा 
गरयनेछ ।   

सशभऺाको उद्देश्म  
 गाउॉऩाशरका शबत्र यहेका स्वास््म सॊस्थाहरूको प्रगनतको तुरनात्भक ववश्रेषण गने । 
 कामाक्रभ सञ्चारनभा देखखएका कभी कभजोयी ऩदहचान गने य सधुाय गनुा ऩने ऺेत्रहरू ऩत्ता रगाइा रऺ 

प्रातती सम्भ ऩुग्ने भागा ऩदहचान गने ।  
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 सञ्चारीत कामाक्रभरे सम्फजन्धत ऺेत्रको वाशसन्दा य वविेष गरय भदहरा, फारफाशरका, जेष्ठनागयीक 
तथा वजञ्चनतभा ऩयेका सभदूामहरूभा उऩरब्ध स्वास््म सेवाको उऩबोगको अवस्था उनीहरूरे सेवा 
उऩबोग गना बोग्न ुऩयेका फाधा अवयोधहरू ऩत्ता रगाइा सम्फोधनको राग्रग यणनीनत तमाय गने ।  

 स्थानीम स्तयभा स्वास््मका नीनत तथा यणनीनत ववकास गना य मोजना तजुाभाका राग्रग प्राथशभकता 
ऺेत्र ऩदहचान गने ।  

 स्वास््म ऺेत्रभा काभ गने सयकायी गयैसयकायी तथा नीजी ऺेत्रहरूको ववचभा सभन्वम सहकामा गरय 
कामाक्रभ कामाान्वमनका क्रभभा हुन सक्ने दोहोयोऩना कभ गने । 

वाषयक तथा अधयवावषयक सशभऺा 
गाउॉऩाशरका अन्तगातका स्वास््म सॊस्थाहरूको वावषाक तथा अधा फावषाक सशभऺा गने व्मवस्था शभराइानेछ । 
सशभऺा कामाक्रभभा स्थानीम तहका ऩदाग्रधकायीहरू, स्थानीम तह भातहतका स्वास््म सॊस्थाहरू, स्वास््मको 
ऺेत्रभा कामायत सयकायी, गयै सयकायी तथा नीजी ऺेत्रहरूको सहबाग्रगता हुनेछ । सशभऺाभा स्थानीम तह 
अन्तगातका सयकायी तथा गयैसयकायी स्वास््म सॊस्थाहरूको सक्रक्रम सहबाग्रगताभा देहाम फभोजजभका 
ववषमवस्तुहरूभा छरपर तथा प्रस्तुती गयी ननश्कषाभा ऩुग्नेछ ।   

 अधावावषाक सशभऺाभा गत ६ भदहनाभा गाउॉऩाशरका अन्तयगतका स्वास््म सॊस्थाहरूफाट प्रवाह बएका 
स्वास््म सेवाहरूको कामान्वमनको अवस्था वायेभा छरपर गयीनेछ बने वावषाका सशभऺाभा वषा बरयको 
प्रगनतको फायेभा छरपर हुनेछ ।  

 स्वास््म सॊस्थाहरुको प्रगनत प्रनतफेदनको गणुस्तयीमता य देखखएका त्रुटीहरूको सधुाय । 
 सॊचाशरत कामाक्रभहरुको प्रगनत वावषाका रक्ष्म  अनसुाय बए-नबएको सभीऺा गयी रक्ष्म प्रातत गनाको 

राग्रग कामामोजना फनाउने तथा आगाभी वषाको वावषाक मोजना फनाउने । 
 स्वास््म सॊस्थाको राग्रग आवस्मक औषधी , उऩकयण, स्वास््म व्मवस्थाऩन सचूना प्रणारीका 

टुल्सहरूको उऩरब्धता । 
 रक्ष्म अनसुाय वववत्तम प्रगतीको अवस्था ।  
 रऺीत सभदूामको सेवा ऩहुॉच य सेवा उऩबोगको अवस्था ।  
 भहाभायी तथा प्रकृनतक प्रकोऩको अवस्था, ऩूवा तमायी तथा प्रनतकामाको राग्रग आवस्मक छरपर । 
 स्थानीम तहभा ननभााण बएका नीनत ननदेशिका वा स्वास््म सॉग सम्फन्धीत कुन ैदस्तावेजहरू 

ननभााणको क्रभभा छन ्बने  त्मसको फायेभा जानकायी  तथा छरपरका साथै सोको कामाान्वमनको 
फायेभा छरपर ।  

 स्वास््म ऺेत्रका अन्म सभसाभनमक बफषमभा छरपर ।  
 

5.1.3 कामय सम्ऩादन तथा भूल्माङ्कन  

स्वास््म सॊस्थाहरुको कामय सम्ऩादन भूल्माङ्कन 
गाउॉऩाशरकाभा यहेका स्वास््म सॊस्थाहरुरे ननजश्चत सभम शबत्र तोकीएको रक्ष्म अनसुाय के कनत काभ ऩुया गये 
नगयेको मक्रकन गरय स्वास््म सॊस्थाहरुको कामा सम्ऩादन भलू्माङ्कन गरयनेछ । जसरे स्वास््म सॊस्थाहरुफाट 
प्रदान गने सेवाहरुभा थऩ  गणुस्तरयमता य प्रबावकायीता फनाउन भद्दत गनेछ। देहाम फभोजजभका उद्देश्महरू 
प्रातत गना स्वास््म सॊस्थाहरूको कामा सम्ऩादन भलू्माङ्कन गरयनेछ  
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 स्वास््म सस्थाहरुरे ददएको  रक्ष्म के कनत ऩुया गये बनी ऩत्ता रगाउने  
 स्वास््म सॊस्थाहरुफाट प्रदान गने सेवाको गणुस्तयभा फदृ्ग्रध गने ।  
 कामा सम्ऩादनको भलू्माङ्कन गयी सवोत्कृष्ट काभ गने स्वास््म सॊस्थाराई ऩुयस्कृत य प्रोत्साहन गने 

।  
 तोक्रकएको रक्ष्म तथा उद्देश्म हाशसर गना नसक्ने सॊस्थाहरुको कायक तत्वहरुको ववश्रेषण गयी 

सधुायका राग्रग वविेष कामाक्रभहरुको कामा मोजना फनाई कामाान्वमन गने । 

कामय सम्ऩादनको भाऩन ववधध 

o कामा सम्ऩदानको प्रगनत भलू्माङकन गदाा प्रत्मेक स्वास््म सॊस्थाभा कजम्तभा दइुा ऩटक सहमोगात्भक 
सऩुरयवेऺण (व्मवस्थाऩक्रकम य प्राववग्रधक सऩुरयवेऺण) गरयनेछ ।   

o कामा सम्ऩादनको प्रगनत हेदाा ननधाायण गरयएका अग्रधकतभ ्रक्ष्मको सीभाहरुराई आधाय भानेय सॊमकु्त 
रुऩभा भलु्माङ्कन गरयनेछ ।  

o स्थानीम तहभा यहेको अनगुभन भलू्माङ्कन सऩुरयवेऺण सशभनतरे स्थानीम ऩरयवेिभा सचूकहरू 
ननधाायणा गरय तमाय गयेको भलू्माङ्कन चेकशरष्ट प्रमोग गरयनेछ ।  

o स्वास््म सॊस्थाको भाशसक प्रनतवेदनका आधायभा सो सॊस्थाका राग्रग ननजश्चत गरयएका अग्रधकतभ ्
शसभाको रक्ष्म सशभऺा गयी ऩूया हुन सक्ने नसक्ने ननजश्चत गरयनेछ ।   

o अनगुभन वा सऩुरयवेऺणका फेरा स्वास््म सॊस्थाको कामाऺ ेत्र शबत्रका सभदुाम वा सम्फजन्धत स्वास््म 
सॊस्था सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सशभनतसॉग स्वास््म सॊस्थाको फायेभा अग्रधकतभ ्धायणा फुझ्ने य सो 
अनसुाय स्वास््म सॊस्थाको भलू्माङकन गरयनेछ ।   

कामा सम्ऩादन मोजना तमाय गने फेराभा स्थानीम तहको  वस्तुजस्थनत य स्वास््म सॊस्थाहरूभा उऩरब्ध साधन 
ऩहुॉचको अवस्था, भानव स्रोतको उऩरव्धता य गत वषा गयेको प्रगनतका आधायभा स्थानीम तह शबत्रका 
स्वास््म सॊस्थाराई ववशबन्न सभहूभा ववबाजन गरयनेछ । स्वास््म सॊस्थाहरूको भलु्माङ्कन गदाा  देहामको 
भाऩदण्ड अनसुाय वगॉकयण गयी उत्कृष्ट स्वास््म सॊस्था तम गयीने छ ।   

(क) ९० % बन्दा फढी  = सवोतकृष्ट   (ख) ७५-८९ %  = उत्कृष्ट 
(ग) ६०–७४ %   = सन्तोषजनक   (घ) ६० % बन्दा कभ  = न्मनु  

स्वा्मकभीको कामयसम्ऩादन भुल्माङ्कन 
कुन ैऩनन कभाचायीराई तोक्रकएको जजम्भेवायी के कनत य कस्तो रुऩभा ऩूया बमो बनेय भाऩन गने ववग्रध कामा 
सम्ऩादन भलू्माङ्कन हो । स्वास््म सॊस्थाभा कामायत स्वास््मकभॉहरुरे आफ्नो ऩदीम दानमत्व (काभ कताव्म 
य अग्रधकाय) अनसुाय ददइएको जजम्भेवायीराई रक्ष्म अनसुाय मोजना फनाइा ऩुया गये नगयेको हेना ननजश्चत 
भाऩदण्ड फनाएय एक्रकन गनुा ऩनेछ ।  जस ्अनसुाय हयेक स्वास््मकभॉरे ननजश्चत सभम शबत्र गनुाऩने काभको 
रक्ष्म ननधाायण गने, रक्ष्म अनसुाय मोजना तमाय गने य कामाान्वमन गने जस्ता कामाहरू ऩदाछन ्।  

उद्देश्म 
 कभाचायीराई ददइएको रक्ष्म अनसुाय के कनत कामा सम्ऩन्न गये अनगुभन गयी सभमभा ऩषृ्ठऩोषण 

दीने य शसक्ने शसकाउने कामाराई व्मवजस्थत गने  
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 कामा सम्ऩादनको भलु्माङ्कन गयी अनत उत्तभ कामा गने कभाचायीराई ऩुयस्कृत य प्रोत्साहन गनुाका 
साथै ननजश्चत सभमभा काभ सम्ऩन्न नगने , काभप्रनत राऩयवाही गने जस्ता ऩदीम दानमत्व ऩुया नगने 
कभाचायीहरुराई दजण्डत गने   

 कभाचायीको ननयन्तय शसकाई य वनृत ववकासभा सहमोग ऩुयाई उननहरुको कामादऺता अशबफदृ्फी गने 
 कभाचायीको काभ गने भनवोर फढाउने 
 कभाचायीभा स्वास््म सॊस्थाको व्मवस्थाऩन सम्फजन्ध उत्तयदानमत्व फहन गने ऩऺराई सदुृढ गने  

कामय सम्ऩादन भूल्माङ्कन प्रकक्रमा (ववधध य मोजना) 
स्थानीम तह स्वास््म सॊस्था स्तय (स्वास््मकभी ) 

स्थानीम तहरे रक्ष्म तम गने छ। 
स्थानीम तहरे ददएको रक्ष्म अनुसायस्वास््म सॊस्थारे भाशसक वावषाक 
मोजना फनाई सोही अनुसाय स्वास््मकभॉरे आफ्नो कामा मोजना तम 
गने छन ्य गाउॉ ऩाशरकाको स्वास््म साखाभा ऩेि गनेछन।् 

कामा सम्ऩादन भुल्माङ्कन गना प्रभुख ननतजा तथा प्रनतपर 
ऺेत्रहरु य भाऩन गने ववग्रध य भाऩदण्ड ननधाायण गने छ। 

मोजना अनुसाय सभमभा कामा सम्ऩादन गन े

कामा सम्ऩादन भुल्माङ्कन कदहरे कसरे  य कसयी गने 
मोजना तमाय गने छ। 

स्थानीम तहफाट तोक्रकएको सभम  वावषाक य अधावावषाक रुऩभा कामा 
कम्ऩादन भुल्माङ्कन बयी ऩेि गन े

ऩुयस्कृत तथा कमा सम्ऩादनभा सुधाय गने मोजना फनाउने  
वावषाक रुऩभा तोकीएको रक्ष्म अनुसायका उऩरजब्धहरु प्रातत हुन सके 
नसकेको फायेभा उल्रेख गयी ऩेि गन े

कामा सम्ऩादन सम्फन्धभा ऩषृ्ठऩोषण ददने ।  
प्रातत आदेि तथा ननदेिनहरु सभमभै सम्ऩन्न गनाका राग्रग अिसय 
यहन े

कामा सम्ऩादन भलु्माङ्कन हयेक आग्रथाक वषाको अन्तमभा भलु्माङ्कन सशभनतद्फाया गयीने छ। स्वास््मकभोको 
सऩुरयवेऺण ननमशभत गयीने छ। स्वास््म कभाचायीहरुको कामा सम्ऩादन भलु्माङ्ककन गनाको राग्रग देहमाका 
ववग्रधहरु य भाऩदण्ड प्रमोग गयी गरयने छ। 

प्रश्नोतय् कामा सम्ऩादन भलु्माङ्कन पायभभा तम गयीएका प्रश्नहरु कभाचायीराई सोग्रधने छ। जसभा कभाचायी 
स्वमभ ्तथा अन्म कभाचायी य स्वास्थम सॊस्था सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन सशभतोहरुराई ऩनन प्रश्न गयी याम 
फखझने छ। 

छरपर् स्वास््म सॊस्थाको कभाचायी य स्वास्थम सॊस्था सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन सशभतोहरु सॊग छरपर 
गयीने छ। 

अवरोकन् कभाचायीरे ववशबन्न स्थानभा देखाएको आचयण, व्मवहाय तथा क्रीमाशिरताहरु साथै कामा सम्ऩादन 
गयेको कामाहरू, सेवा यजजष्टयहरूको ननमशभत अवरोकन गयीने छ। साथै कामा सम्ऩादन गदाा ऩनन अवरोकन 
गयीने छ। 

भलु्माङ्कन गनाको राग्रग देहामको भाऩदण्ड अनसुाय वगॉकयण गयीने छ य उत्कृष्ट कभाचायी तम गयीने छ।   
(क) ९० % बन्दा फढी  = सवोतकृष्ट   (ख) ७५-८९ %   =  उत्कृष्ट 
(ग) ६०–७४ %  = सन्तोषजनक   (घ) ६० % बन्दा कभ  = न्मनु  

कामय सम्ऩादन तथा भुल्माॉकन पायभ 
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स्वास््मकभॉहरुको कामा सम्ऩादन भलु्माॉकन गदाा नेऩार सयकाय स्वास््म सेवा ननमभावरी, २०५५ को ननमभ 
१२९ को उऩननमभ २ फभोजजभको का.स.भ ुपायभ प्रमोग गनेछ । स्थानीम तहको अनगुभन भलू्माङ्कन तथा 
सऩुयीवेऺण सशभनतरे आवस्मकता भहससु गयेभा सभम सान्दशबाक भलू्माङ्कन पायभ फनाई प्रमोग गनेछ ।  

ऩुयस्कृत य दजण्डत प्रकृमा 
 भलु्माङ्कनको ननतजा अनसुाय उत्कृष्ट कामा सम्ऩादन गने कभाचायीराई प्रसॊसा य ऩुयस्कृत गयी 

प्रोत्सादहत गने। 
 सन्तोषजनक कामा गने कभाचायीराई सधुाय गनुाऩने ऩऺहरुको वायेभा ऩषृ्ठऩोषण ददने य सधुायको 

राग्रग मोजना फनाई कामाान्वमन गना रगाउने।  
 कभजोय कामा सम्ऩादन गने कभाचायीराई ननजको कभी कभजोयी वायेभा शरखखत जानकायी ददने। 

सधुायको राग्रग मोजनो फनाउन य कामाान्मवन गना चाहीने सहमोग गने। 
 ननधाारयत सभमभा काभ सम्ऩन्न नगने , काभप्रनत राऩयवाही गने जस्ता ऩदीम दानमत्व ऩुया नगने 

कभाचायीहरुराई भाऩदण्ड फनाई दजण्डत गने । 
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ऩरयच्छेद ऩाॉच् सुऩयीवेऺण 

6 सुऩयीवेऺणको ऩरयचम  

सऩुयीवेऺण बन्नारे कामाक्रभ वा ऩरयमोजनाको जजम्वेवाय ब्मजक्त, सऩुयबाइजय अथवा  व्मवस्थाऩक भाग्रथल्रो 
तहरे कुन ैऩनन कामाक्रभ वा ऩरयमोजनाभा कामायत कभचाायीहरू /स्वास््म कभीहरूरे उक्त कामक्रभ वा 
ऩरयमोजनाको रऺ तथा उदेश्म अनसुाय कामक्रभहरू कसयी सॊचारन गरययहेका छन्र, उनीहरूको गनतववग्रधहरू 
तथा कामा सम्ऩादनको अवस्था कस्तो छ, याम्रो गये नगयेको  ननरयऺण गने, अनगुभन गने य आवश्मकता 
अनसुाय ननदेिन ददने, उननहरूराइ उत्प्रेरयत गने, कामाक्रभ  कामाान्वमभा सहमोग तथा सदहजकयण जस्ता 
कामाहरू ऩदछान । स्वास््म कभीहरूरे आफ्नो जजम्भेवायी याम्रसॊग वहन गये नगयेको, उनीहरूका गनतववग्रधहरूको  
येखदेख तथा उनीहरूराइ शसकाउने, उत्प्रेणा जगाउने य काम ृसम्ऩादनभा सधुाय ल्माउने  काम न ैसऩुरयवेऺण 
हो य मो एक ननमशभत प्रकृमा हो । स्थानीम सयकायरे घोषणा गयेका नीनत तथा कामाक्रभहरू स्थानीम स्वास््म 
सॊस्थाहरू (स्वास््म चौकी, आधायबतु स्वास्थम सेवा केन्र, िहयी तथा साभदुानमक स्वास््म इकाइ, गाउघय 
तथा खोऩक्रकल्नीक य भदहरा स्वास््म स्वमॊसेववकाहरू) भापता कामाान्वमन बइयाखेका छन्र ।  

सुऩयीवेऺण मोजना् 
गाउॉऩाशरका भातहतका स्वास््म सॊस्थाहरूभा सहबाग्रगतात्भक सऩुरयवेऺणको राग्रग वषाको सरुूभान ैऺेत्र तथा 
कामामोजना तमाय गरय व्मवस्थीत तयीकारे सऩुयीवेऺण गने व्मवस्था शभराइानेछ ।  

कामयमोजना ताशरका  

कामयवववयण कहाॉ गन े
कसरे गने 
जजम्भेवायी 

कदहरे गने वषयभा कनत ऩटक गन े कैकपमत 

प्राववग्रधक 
अनुगभन तथा 
सुऩरयवेऺण 

सयकायी, गैय सयकायी तथा 
ननजज स्वास््म सॊस्था 

स्थानीम तह 
स्वास््म िाखा 

चौभाशसक  
प्रत्मेक स्वास््म सॊस्था 
कम्तीभा एक ऩटक 

 

व्मवस्थाऩकीम 
सुऩरयवेऺण 

सयकायी तथा साभुदानमक 
स्वास््म सॊस्थाहरू 

अनुगभन भूल्माकॊ न 
तथा सुऩयीवेऺण 
सशभत, व्मवस्थाऩन 
सशभनत 

चौभाशसक 
प्रत्मेक स्वास््म सॊस्था 
कम्तीभा एक ऩटक  

गैय सयकायी तथा ननजी 
स्वास््म सॊस्थाहरू 

वावषाक रूऩभा  नभूना छनौट अनूसाय  

कामाक्रभ सुरयवेऺण 

सभुदाम स्तयभा सॊचाशरत 
अशबमान तथा 
कामाक्रभहरू,  

स्वास््म िाखा, 
स्वास््म सॊस्थाका 
कभाचायीहरू,  

अशबमान तथा 
वविेष ददनहरूभा 

ननमशभत रूऩभा  

गाउॉघय जक्रननक, खोऩ 
जक्रननक,   

स्वास््म सॊस्था 
प्रभुख, व्मवस्थाऩन 
सशभनत 

भाशसक रूऩभा  
प्रत्मेक जक्रननक 
कम्तीभा एक ऩटक 

 

स्वास््म 
कभाचायीहरू 

स्थानीम स्वास््म िाखा  
अनुगभन भूल्माकॊ न 
तथा सुऩयीवेऺण 
सशभत, 

वावषाक रूऩभा कम्तीभा एक ऩटक  

 
स्थानीम स्वास््म 
सॊस्थाहरू, 

स्वास््म िाखा वावषाक रूऩभा 
प्रत्मेक स्वास््म 
कशभाको एक ऩटक 

 

भदहरा स्वास््म 
स्वमॊ सववका 

भदहरा स्वास््म स्वमॊ 
सेववका, आभा सभूह आदद  

स्वास््म सॊस्थाका 
कभाचायीहरू 

भाशसक रूऩभा प्रत्मेक स्वमॊ सेववका 
सॊग कम्तीभा एक 
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कामयवववयण कहाॉ गन े कसरे गने 
जजम्भेवायी 

कदहरे गने वषयभा कनत ऩटक गन े कैकपमत 

ऩटक 
नोट् कामय मोजना अनसुाय पेयफदर गनय सककने 

ऩाशरका देखि स्वास््म सॊस्था 
व्मवस्थाऩककम सुऩरयवेऺण 
स्वास््म सॊस्थाको व्मवस्थाऩकीम ऩऺहरूराइा ध्मानभा याखी भाग्रथल्रो ननकामफाट गरयने सऩुरयवेऺणराइा 
व्मवस्थाऩन सऩुरयवेऺण जनाउॉ दछ । ननवााग्रचत जन प्रनतननग्रधहरूरे ननमशभत रूऩभा आफ्नो ऩाशरका 
अन्तगातका स्वास््म सॊस्थाहरूको सऩुरयवेऺण गना जरूयी हुन्छ । मसको भखु्म उद्देश्म बनेको स्वास््म 
सॊस्थाको व्मवस्थाऩनको अवस्थाको फायेभा जानकायी शरइा आगाभी ददनभा गनुाऩने सधुायका ऩऺको जानकायी 
शरन ुहो । आवश्मकता अनसुाय सेवा प्रवाह बए नबएको एकीन गना तथा याजष्िम अशबमान तथा मोजना 
अनरुूऩ कृमाकराऩहरू रूऩभा कामाान्वमन बएको सनुनजश्चत गनुा न ैमसको भखु्म उद्देश्म हो । ऩाशरका देखख 
स्वास््म सॊस्थाको व्मवस्थाऩन सऩुरयवेऺण अधावावषाक रूऩभा गना सक्रकनेछ । अधावावषाक तथा वावषाक सशभऺा 
गोजष्ठभा व्मवस्थाऩक्रकम रूऩभा कभजोय यहेको स्वास््म सॊस्थाको छनौट गना सक्रकनेछ ।  

छनौटका आधायहरू:  
भानव सॊसाधन, बौनतक ऩुवााधाय तथा श्रोत व्मवस्थाऩनको आधायभा कभजोय यहेको स्वास््म सॊस्थाराइा 
छनौटको आधाय फनाउन सक्रकनेछ य स्वास््म सॊस्थाहरूको सरुयवेऺणका राग्रग उऩाध्मऺको सॊमोजकत्वभा यहेको 
अनगुभन भलू्माङ्कन तथा सऩुरयवेऺण सशभनतरे आवस्मक भहससु गयेभा छुट्टै टोरी फनाइा सऩुरयवेऺण गना 
सक्नेछ । सॊनघम, प्रादेशिक, तथा अन्म सयकायी तथा गयै सयकायी सॊस्थारे गने सऩुरयवेऺणभा मस 
गाउॉऩाशरकारे सभन्वम गनेछ य अवश्मकता अनसुाय सहबाग्रगता ऩनन जनाउनेछ ।  

सुऩयीवेऺण मोजना् 
ऺेत्र छनौटको आधायभा मोजना गरयमका स्वास््म सॊस्थाहरूभा भाथी सऩुयीवेऺण मोजना ताशरकाभा उल्रेख 
गरयएको मोजना अनरुूऩ गरयनेछ ।  

अशबरेि तथा प्रनतवेदन गनय य सुऩयीवेऺणाको राधग पायभहरूको प्रमोग  
सुपररिेक्षर्को अवभलेख तथा प्रवतिेदन िारम चेकवलष्ट (१) अनुसारको हुनेछ  

प्राववधधक सुऩरयवेऺण 
स्वास््म सॊस्थाको प्राववग्रधक ऩऺहरूराइा ध्मानभा याखी भाग्रथल्रो ननकामफाट गरयने सऩुरयवेऺणराइा प्राववग्रधक 
सऩुरयवेऺण जनाउॉ दछ । मसको भखु्म उद्देश्म बनेको स्वास््म सॊस्थाको प्राववग्रधक अवस्थाको फायेभा जानकायी 
शरइा आगाभी ददनभा गनुाऩने सधुायका ऩऺको जानकायी शरन ुहो ।  ऩाशरका देखख स्वास््म सॊस्थाको प्राववग्रधक 
सऩुरयवेऺण चौभाशसक गरयनेछ । चौभाशसक, अधावावषाक तथा वावषाक सशभऺा गोजष्ठभा प्राववग्रधक रूऩभा 
कभजोय यहेको स्वास््म सॊस्थाको छनौट गरयनेछ ।   

छनौटका आधायहरू:  
ववशबन्न स्वास््म सचूकहरूको आधायभा कभजोय यहेको स्वास््म सॊस्थाराइा छनौटको आधाय फनाउनेछ ।   

टोरी गठन  
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स्वास््म सॊस्थाहरूको प्रववग्रधक सऩुरयवेऺणका राग्रग उऩाध्मऺको सॊमोजकत्वभा यहेको अनगुभन भलू्माङ्कन 
तथा सऩुरयवेऺण सशभनतरे आवस्मकता भहससु गयेभा छुट्टै टोरी फनाइा गना सक्नेछ । सॊनघम, प्रादेशिक, तथा 
अन्म सयकायी तथा गयै सयकायी सॊस्थारे गने सऩुरयवेऺणभा मस गाउॉ /नगय ऩाशरकारे सभन्वम गनेछ य 
अवश्मकता अनसुाय सहबाग्रगता ऩनन जनाउनेछ । 

अशबरेि तथा प्रनतवेदन पायभ 
सऩुरयवेऺणको अशबरेख तथा प्रनतवेदन पायभ ननम्न चेकशरष्ट (२) हुनेछ । 

भदहरा स्वास््म स्वमॊ सेववका स्तय :  
मस गाॉउ/नगय ऩाशरका अन्तगातका भदहरा स्वास््म स्वमॊ सेववकारे रक्ष्म  तथा कामावववयण अनसुाय काभ 
गये- नगयेको एक्रकन गरय व्मवस्थाऩक्रकम तथा प्राववग्रधक सभस्मा अइऩयेभा आवस्मक सहमोग गने 
सऩुयीवेऺणको भखु्म उद्देश्म हो । मस सऩुरयवेऺणरे भदहरा स्वास््म स्वमॊ सेववकाफाट प्रदान गरयएका 
स्वास््म सेवाको गणुस्तय य ननमशभत अशबरेख तथा प्रनतफेदनको राग्रग सहमोग गनेछ । स्वास््म सॊस्थाका 
प्राववग्रधक कभाचायीहरूरे भाशसक रूऩभा भदहरा स्वास््म स्वमॊ सेववकाहरुको सऩुयीवेऺण गनेछन ्य सऩुयीवेऺण 
ऩश्चात स्वास््म सॊस्थाका प्रभखु भापा त ऩाशरकाभा भाशसक रूऩभा प्रनतवेदन गनुाऩनेछ । सऩुयीवेऺण गना जादाॉ 
स्वास््मकभॉ भदहरा स्वास््म स्वमभ सेववकाको घय अथवा आभा सभहूहरुको भासीक फैठकभा जानेछन ्।  

भदहरा स्वास््म स्वमॊ सेववका सुऩयीवेऺण मोजना  
स्वास््म सॊस्थाका कभाचायीहरू प्रत्मेक भदहरा स्वास््म स्वमॊ सेववकाहरूभा कम्तीभा फषाभा एक ऩटक ऩुग्नेछन ्
। कामा सम्ऩादनभा सभस्मा बएका, स्वास््म सॊस्थाको ऩहॉचफाट टाढा यहेका,  सेवा ददनऩुने ऺेत्र अग्रधक यहेका 
भदहरा स्वास््म स्वमॊ सेववकाहरू राइा प्रथशभकताभा याखख सऩुरयवेऺण मोजना स्वास््म सॊस्थारे वषाको 
सरुूभान ै तमाय गनेछ ।   

अशबरेि तथा प्रनतवेदन पायाभ 
सऩुयीवेऺण गना जादाॉ भदहरा स्वास््म स्वमभ सेववका कामका भरे तोके फभोजजभको पायाभ प्रमोग गनेछन ्।  

कामक्रय भ  सुऩयीवेऺण 
गाउॉऩाशरकाभा सॊघ तथा प्रदेि सयकायवाट सञ्चाशरत कामाक्रभहरु तथा स्थानीम तह भातहतका स्वास््म 
सॊस्थाहरूरे प्रदान गयेका सेवाहरू कामाान्वमनको अवस्था सभमभान ैऩत्ता रगाइा सेवा प्रवाहको प्रबावकारयताभा 
फदृ्धी  ल्माउनका राग्रग कामाक्रभ सऩुरयवेऺण गरयन्छ । कामाक्रभहरूको सऩुरयफेऺण गदाा ववद्मभान सॊघ, प्रदेि 
तथा स्थानीम सयकायको नीनत तथा कामक्रभ, स्वास््म ऐन ननदेशिकाहरू फभोजजकामाान्वमन बए-नबएको 
सनुनजश्चत गरयनेछ ।  

कामयक्रभ सुऩरयवेऺण प्रकक्रमा  
सॊघ, प्रदेि तथा स्थानीम तहका कामाक्रभहरूको प्राववग्रधक तथा व्मवथाऩक्रकम सभहुरे (आवश्मकता अनसुाय) 
सॊग सॊग ैवा छुट्टा छुट्टै रूऩभा कामाक्रभको सऩुरयवेऺण गदाा कामाक्रभरे तोकेको व्मवस्था अनसुाय गरयने छ । 
सऩुरयफेऺण गरयने सभम य अवग्रध कामाक्रभ कामाान्वमन ननदेशिकाभा तोक्रकएको व्मवस्था अनसुाय हुनेछ ।  
आवश्मकता बएभा सभम य अवग्रध थऩ घट गना सक्नेछ य सोको जजम्भेवायी सशभनतको हुनेछ । सऩुरयवेऺण 
गने ननकामरे कामाक्रभ सऩुरयवेऺण गदाा अग्रधल्रो वषा न्मनू प्रगनत बएको कामाक्रभ, स्वास््म सॊस्था वा 
ऺेत्रराइा  िाह्मता  ददइनेछ । सऩुरयवेऺण गना जाॉदा सम्फजन्धत कामाक्रभरे ननदाष्ठ गयेफभोजजभ अनगुभन 
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तथा सऩुयीवेऺण पायाभहरू सऩुरयवेऺण टोरीरे प्रमोग गनेछ । मदद गाउॉऩाशरकारे नमाॉ कामाक्रभ कामान्वमन 
गयेकोछ बने ऩाशरकारे न ैकामाक्रभको सऩुरयवेऺण पायाभ फनाइ सऩुरयवेऺण गनेछ । 

ऩरयच्छेद छ् आधथयक व्मवस्थाऩन 

7 फजेट व्मवस्थाऩन 
अनगुभन, सऩुरयवेऺण तथा भलु्माङ्कन गनाको राग्रग चादहने स्रोत साधनको व्मवस्था गाउॉऩाशरकारे गनेछ । 
मो ननदेशिकाभा उल्रेखखत क्रक्रमाकराऩहरु गाउॉऩाशरकाको फावषाक कामाक्रभ तथा फजेट सॊग तारभेर शभराइ 
कामाान्वमन गरयनेछ । साथै गाउॉऩाशरकाभा कामायत साझेदाय सॊस्थाहरुसॊग सभन्वम य सहकामा गरय स्रोत 
व्मवस्थाऩन गना सक्रकनेछ । 

ऩरयच्छेद सात् कामायन्वमन  
 
8 ननदेशशकाको कामायन्वमन 
मो ननदेशिका राग ूबए ऩश्चात तत्कार गाउॉऩाशरकारे ऩूणा रूऩभा कामानवमनभा ल्माउनेछ। ननदेशिकाको 
कामानवमन बए/नबएको एक्रकन गने जजम्भा गाउॉऩाशरकाको स्वास््म िाखाको हुनेछ । 

 

ऩरयच्छेद आठ् नननयदेशशक ऩरयभाजयनको व्मवस्था 
 

9 ननदेशशकाको ऩरयभाजयन  
मो ननदेशिका गाउॉऩाशरका स्वास््म िाखा तथा ननदेशिका कामाान्वमन गने ऩऺरे ददएको ऩषृ्ठऩोषण अनसुाय 
गाउॉ  कामाऩाशरकाको फैठकफाट आवश्मकता अनसुाय ऩरयभाजान गना सक्नेछ ।  
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l;dsf]6 ufFpkflnsf  
10 अनुसूची तथा चेकशरष्टहरू 

10.1 स्वास््म सॊस्था स्तयको अनुगभन चकेशरष्ट (१) 
स्वास््म सॊस्थाको नाभ् ..................................................................        
गाॉउ वा नगय ऩाशरका तथा वडा नॊ. ..................... .... ........ ....... ....................... 
स्वास््म सॊस्थारे सेवा ऩुमााउन ुऩने कुर जनसॊख्मा् ................................ 
स्वास््म सॊस्था प्रभखुको नाभ य ऩद् ..................................................................... 
भोफाईर नॊ. .................................. 

शस.नॊ. भुल्माङ्कनका फुॉदाहरु ऩुस्ट्माईका आधायहरु 
हारको अवस्था 

कैक्रपमत याम्रो 
अवस्था (√) 

सॊतोषजनक 
छ (√) 

सॊतोषजनक 
छैन (√) 

१ 
स्वास््म सॊस्था बवन य आवासको 
अवस्था्सेवािाही भैत्री, ननमशभत भभात 
सॊबाय 

तमायी, रागत, अनुभान, 
अवरोकन, छरपर 

    

२ 
जनिजक्तको उऩरब्धता, ऩमााततता 
तथा ऺभता अशबवदृ्ग्रध 

ऩदऩूनत ा तथा ऩदऩूनत ाका 
राग्रग गरयएको ऩत्राचाय, 
ताशरभ 

    

३ 
औषग्रध, उऩकयण तथा साभािी 
बण्डायणको अवस्था 

जजन्सी यजजष्टय य बौनतक 
गणना, भाऩदण्ड 
फभोजजभको स्टोय कोठा 

    

४ पोहय व्मवस्थाऩन अवरोकन, छरपर     

५ 
खानेऩानी, धाया तथा ढर ननकासको 
अवस्था 

तमायी, रागत, अनुभान, 
अवरोकन, छरपर 

    

६ बफजुरी अथवा सोरायको अवस्था 
तमायी, रागत, अनुभान, 
अवरोकन, छरपर 

    

७ कम्तमुटय तथा इन्टयनेट जडानको 
अवस्था 

तमायी, अवरोकन, छरपर     

८ 
बफयाभीहरुको राग्रग प्रनतऺारमको 
अवस्था 

तमायी, अवरोकन, छरपर     

९ 
स्वास््म सॊस्थाभा िौचारमको अवस्था 
(भदहरा, ऩुरुष, अऩाङ्गता भैत्री) 

तमायी, अवरोकन, छरपर     

१० स्वास््म सॊस्था सॊचारन तथा 
व्मवस्थाऩन सशभनतको सकृमता 

भाइन्मूट, छरपर     

११ खोऩ ताशरका अनुसाय सेवा सॊचारन खोऩ यजजष्टय     

१२ आकजस्भक प्रसूती सेवाका राग्रग प्रेषण 
कोषको व्मवस्था 

प्रेषण जस्रऩ तथा यजजष्टय     

१३ सावाजननक रेखा ऩरयऺणको अभ्मास छरपर, भाइन्मूट     

१५ 
नागरयक फडाऩत्र उऩमुक्त स्थानभा 
बएको 

अवरोकन     
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10.2 स्वास््म सॊस्था स्तयभा सुऩयीवेऺण गदाय प्रमोग गरयने चकेशरष्ट (२) 
(प्राथशभक  अस्ऩतार, प्राथशभक स्वास््म केन्र , स्वास््म चौकी , साभदुामीक स्वास््म केन्र य आधायबतु 
स्वास््म सेवा केन्र) 
स्वास््म सॊस्थाको नाभ तथा स्थान् .....................       गाॉउऩाशरका् ..............................  
सेवा ऩुमााउन ुऩनेको कुर जनसॊख्मा् .............   भोवाइर नॊ.  (कामाारम प्रभखु) ........................  

क्र.सॊ. सुऩरयवेऺणका फुॊदाहरू ऩुष्ट्माइाका आधायहरू सन्तोषजनक 
छ । छैन 

सुधायका कदभहरू 

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

घ 
औषग्रध, उऩकयण तथा साभािी बण्डायणको 
अवस्था 

जजजन्स यजजष्टय य 
स्टोय कोठा 
अवरोकन 

  

ङ 
स्वास््म शिऺा सम्वन्धी ऩोस्टय, जफ्रऩ 
चाटा सवैरे देख्ने स्थानभा याखेको तथा 
प्रमोग गयेको 

अवरोकन, अशबरेख 
  

च वावषाक कामा मोजना तमाय गयी टाॉसेको अवरोकन   

छ 
स्वास््म सॊस्थाको गनतववधी, सुधायको 
राग्रग गाऩा/न.ऩा.फाट आग्रथाक स्रोत 
जुटाएको 

शभटीङ  भाइन्मुट 
अवरोकन 

  

२. फार स्वास््म कामयक्रभ 

क खोऩ ताशरका अनुसाय सेवा सन्चारन 
खोऩ यजजष्टय, 
भोननटरयङ्ग शसट 

P  

ग खोऩ कबयेजको अवस्था 
खोऩ यजजष्टय, 
भोननटरयङ्ग शसट 

  

घ 
जरववमोजनको जस्थनत य सोको 
ब्मवस्थाऩन 

छरपर, भोननटरयङ्ग 
शसट 

  

च 
आइाएभएनशसआइा अनुसाय केि वग्रगाकयण 
तथा व्मवस्थाऩन 

आइाएभशसआइा 
यजजष्टय, प्रोटोकर 

  

छ 
ऩाॉच वषा भुननका फारफाशरकाहरुको फदृ्ग्रध 
अनुगभन गये नगयेको 

ऩोषणा यजजष्टय 
अवरोकन 

  

३. ऩरयवाय स्वास््म कामयक्रभ 

क 
सफै ५ प्रकायका ऩ.नन. साधन तथा सेवाको 
उऩरब्धता 

जजजन्स यजजष्टय तथा 
प्रनतवेदन 

  

ख 
गबावती सेवाको ननमशभत उऩरब्धता य 
औषग्रध ववतयण 

ऩ.नन. यजजष्टय, 
भोननटरयङ्ग शसट 

  

ग 
स्वास््म सॊस्थाभा गोऩननमता सदहत 
गबाजाॉच गयाउने छुट्टै कोठाको व्मवस्था 

अवरोकन 
  

च 
सुयक्षऺत प्रसूनत सेवाको उऩरब्धता य 
गोऩननमता अवरोकन 

  

छ आकजस्भक प्रसूनत सेवाकाराग्रग प्रेषण 
ब्मवस्था 

प्रसुनत सेवा यजजष्टय   

ज 
ताशरका अनुसाय गाॊउघय जक्रननक 
सञ्चारन 

गाउॉघय जक्रननक 
यजजष्टय 

  

४. योग ननमन्त्रण कामयक्रभ 
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क्र.सॊ. सुऩरयवेऺणका फुॊदाहरू ऩुष्ट्माइाका आधायहरू सन्तोषजनक 
छ । छैन 

सुधायका कदभहरू 

क 
औरोको यक्त नभूना सॊकरन, ऩरयऺण 
तथा उऩचाय 

प्रमोगिारा अशबरेख 
  

ग 
ऺमयोगका ववयाभीहरुको ऩदहचान तथा 
उऩचायको अवस्था भोननटरयङ्ग शसट 

  

घ ऺमयोगीको डडपल्टय िेशसङ्गको अवस्था कामा मोजना, 
भाइन्मूट 

  

५. व्मवस्थाऩन कामयक्रभ 

क 
स्वास््म सॊस्थाफाट सॊचाशरत सेवाको 
अशबरेख तथा प्रनतवेदनको अवस्था 

एचएभआइाएस ९.३ 
  

ख 
भाशसक प्रनतवेदन डडएचआइाएस२ भा इान्िी 
गरयएको 

अवरोकन 
  

ग भोननटरयङ्ग शसट अद्मावधीक गरयएको अवरोकन   

घ गुणस्तय सुधाय गनतववग्रधको अवस्था 

गु.स.स.को सशभनतको 
वैठक ऩुजस्तका, 
स्वा.सॊ. फाट गुणस्तय 
सुधाय गनतववग्रधका 
प्रनतवेदन 

  

ङ 
कामाक्रभ वविेष ननदेशिका, भाऩदण्ड तथा 
सेवा प्रोटोकरको उऩरब्धता 

अवरोकन 
  

६. याजष्िम नन्शुल्क स्वास््म सेवा कामयक्रभ 
ग सूग्रचकृत औषग्रधको ऩमााततता स्टोय ननयीऺण   
ङ सावाजननक रेखा ऩयीऺणको अभ्मास छरपर, भाइन्मूट   
७. आऩूनत य ब्मवस्थाऩन 
क औषग्रधहरुको बण्डायणको अवस्था अवरोकन, अशबरेख   

ग जजन्सी अशबरेख अद्मावग्रधक गरयएको 
भाग पायाभ, ख. 
आ., ह.पा., दा. प्र.  

  

घ एरएभआइाएस प्रनतवेदन ननमशभत गरयएको अवरोकन, अशबरेख   
८. स्वास््म सॊस्था ब्मवस्थाऩन सशभनत 

क 
स्वास््म सॊस्था ब्मवस्थाऩन सशभनतको 
गठन (नमाॉ ननदेशिका २०७५ अनुसाय) 

छरपर, अशबरेख 
  

ख 
स्वास््म सॊस्था सॊचारन तथा व्मवस्थऩन 
सशभनतको   भाशसक वैठक वस्ने गयेको 

भाइन्मूट वैठक 
ऩुजस्तका हेने 

  

९ उऩचायात्भक सेवा    

क स्वास््म सॊस्थाफाट दैननक फदहयॊग  सेवा 
सन्चारन बएको 

ओ.वऩ.डड. सेवा 
यजजष्टय 

  

१० अन्म 

क 

स्वास््म सॊस्थाभा सेवा सम्वन्धी नागयीक 
वडाऩत्र,  गाउॉघय तथा खोऩ जक्रननक 
सॊचारन ताशरका,  स्वास््म सॊस्थाभा 
व्मवस्थाऩन सशभनत य भदहरा स्वास््म 
स्वामॊ सेववकाको नाभावरी सवैरे देख्ने 
स्थानभा याखेको  

अवरोकन गने 

  

घ 
सेवा ऩाउन प्रनतऺायत सेवािाहीका राग्रग 
वस्ने व्मवस्था शभराएको 

अवरोकन गने 
  

ङ औजाय तथा उऩकयणहरु उभारेय छरपर, अशबरेख   
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क्र.सॊ. सुऩरयवेऺणका फुॊदाहरू ऩुष्ट्माइाका आधायहरू सन्तोषजनक 
छ । छैन 

सुधायका कदभहरू 

(ननभारीकयण गयी) भात्र प्रमोग गने गयेको 

च 
स्वास््म सॊस्थाभा खानेऩानीको व्मवस्था 
बएको 

अवरोकन गने 
  

छ 
स्वास््म सॊस्थाभा सेवािाहीका राग्रग ऩानी 
सदहतको चऩॉको  व्मवस्था बएको 

अवरोकन गने 
  

झ सेवा कबयेज चाटा भाशसक रुऩभा 
अध्मावग्रधक गयी सवैरे देख्ने ठाउॉभा याखेको 

अवरोकन गने   

ञ 
स्वास््मका सुचकहरूको प्रगनत सम्फजन्ध 
चाटा फनाइा देखखने ठाउॉभा टास्ने गयेको 

अवरोकन गने 
  

ट 
स्वास््म सॊस्थाको वावषाक प्रगनत प्रनतवेदन 
तमाय गयेय फुझाएको 

अवरोकन गने 
  

ठ 
स्वास््म सॊस्थावाट ननस्केको पोहय भैरा 
खाल्टोभा व्मवस्थीत रुऩभा ववसजान गने 
गयेको 

अवरोकन गने 
  

ड 
स्थानीम स्तयभा कामायत स्वास््म सॊग 
सम्फजन्धत सयकायी, गैय सयकायी, ननजी 
सॊस्थाहरुसॊग सभन्वमको जस्थती 

छरपर, भाइन्मूट 
  

 

स्वास््म सॊस्थारे आफ्न ैऩहरभा गयेका सजृनात्भक कामाक्रभहरु  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________  

स्वास््म सॊस्थाफाट आएको वविेष सझुावहरू 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

सऩुयीवेऺकहरूको नोट् 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

सऩुयीवेऺकहरू 
क्रॊ .सॊ. नाभ थय ऩद कामाारम वा सॊरग्नता 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
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7    
8    
9    
10    
11    
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9.3 गाउॉ ऩाशरका अन्तगयतका नीजी स्वास््म सॊस्थाहरूको अनुगभन चकेशरष्ट (३) 
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10.3 स्वास््म सॊस्थाको कामय सम्ऩादनको भाऩन गने कामय ववधी य भाऩदण्ड (अनुसूची–१) 
प्रभुख प्रनतपर ऺेत्र य 

सूचक 
भाऩन (अवरोकन गन,े रुजु गन)े भाऩदण्ड 

(१) मोजना तथा व्मवस्थाऩन 
(१.१) वावषाक कामा 
मोजना तमाय गयेको 

स्वास््म सॊस्थाको चारु आ.व.को. वावषाक कामा 
मोजना तमाय गयी गाउॉ ऩाशरकाभा श्रावण १ गते 
शबत्र ऩठाएको य १ प्रनत स्वास््म सॊस्थाभा 
याखेको वा टाॉस गयेको  । 

वावषाक कामा मोजना तमाय गरय गाउॉ ऩाशरकाभा सभमभै 
प्रातत बएको = १०० % 
वावषाक कामा मोजना ऩदहरो त्रैभाशसक शबत्र गाउॉ ऩाशरकाभा 
प्रातत = ५० % 

(१.२) भाशसक प्रगनत 
प्रनतवेदन पायभ ऩूया 
बयेय सभमभा फुझाएको 

प्रत्मेक भदहनाको प्रगनत प्रनतवेदन (DHIS2, 
HMIS 9=3) सभम ७ गते शबत्र गाउॉ ऩाशरकाभा 
ऩठाएको ।भाशसक अनुगभन ऩुजस्तका , सेवा 
यजजष्टयहरु य भाशसक प्रनतवेदन तमाय गना 
प्रमोग गयेको ट्मारी शसटहरु 

ऩूया त्माङ्क बयेको हयेक भदहनाको भाशसक प्रनतवेदन 
सभम शबत्र गाउॉ ऩाशरकाभा प्रातत = १०० %/१२ 
ऩूया त्माङ्क बयेको हयेक भदहनाको भाशसक प्रनतवेदन 
अको भदहनाको अन्त्मसम्भ गाउॉ ऩाशरकाभा प्रातत = ५० 
%/१२ 

(१.३) भाशसक अनुगभन 
ऩुजस्तका सभमभा ऩूया 
बयेय अध्मावग्रधक 
गयको 

प्रत्मेक भदहनको सफै प्रगनत /गनतववधी भाशसक 
अनुगभन ऩुजस्तकाभा अध्मावग्रधक गये नगयेको 
। 

हयेक भदहनाको ऩूणा प्रगनत /गनतववधी भाशसक अनुगभन 
ऩुजस्तकाभा अध्मावग्रधक गयेको = १०० %/१२ 
भाशसक अनुगभन ऩुजस्तका आॉशिक रुऩभा अध्मावग्रधक 
गयेको = ५० %/१२ 

(१.४) स्वास््म 
सॊस्थाको वावषाक प्रगनत 
प्रनतवेदन तमाय गयेय 
फुझाएको 

स्वास््म सॊस्थाको गत आ.व.को. वावषाक प्रगनत 
प्रनतवेदन तमाय गयी श्रावण भसान्त शबत्र १ 
प्रनत गाउॉ ऩाशरकाभाभा ऩठाएको य १ प्रनत 
स्वा.सॊ.भा यहेको 

वावषाक प्रगनत प्रनतवेदनसभम शबत्र गाउॉ ऩाशरकाभाभा प्रातत 
= १०० % 
वावषाक प्रग्रगत प्रनतवेदन ऩदहरो त्रैभाशसक शबत्र 
गाउॉ /नगऩाशरकाभा प्रातत = ५० % 

(१.५) स्वास््म 
सॊस्थाको गनतववधी , 
सुधायको राग्रग 
गाऩा/न.ऩा.फाट आग्रथाक 
स्रोत जुटाएको 

स्वास््म सॊस्थाको राग्रग गाउॉ ऩाशरकाको स्रोतको 
फजेट प्रातत सम्फन्धी कागजात (भाइन्मूट , फैंक 
चेक) य उक्त स्रोतफाट स्वा.सॊ.को ववकास /सुधाय 
गरयएको वा फजेट जुटाउने प्रमास गयेको 

स्थानीम गाउॉ ऩाशरकाको स्रोतफाट स्वास्थम सॊस्था  
ववकास/सुधायभा उल्रेखनीम कामा गरयएको = १०० % 
स्थानीम गाउॉ ऩाशरकाको स्रोत प्रातत बई सदमुोग गना 
प्रमत्नशसर बएको तय कामाान्वमन गना नसक्रकएको = ५० 
%  
जुटाउने प्रमास गरयएको तय प्रातत नबएको = २५ % 

(१.६) आग्रथाक 
कायोवायको अशबरेख 
अध्मावग्रधक गयेको य 
वावषाक रुऩभा 
साभाजजक  ऩयीऺण 
गयाएको 

स्वास््म सॊस्थाको दैननक आम्दानी खचाको 
दहसाफ–क्रकताफ दरुुस्त याखेको 
सावाजननक सुनुवाई , साभाजजक ऩयीऺण 
प्रनतवेदन य रेखा ऩरयऺण प्रनतवेदन 

आग्रथाक कायेफाय सम्फन्धी सफै अशबरेख अध्मावग्रधक 
गयेको य वावषाक रुऩभा सावाजननक सुनुवाई , साभाजजक 
ऩरयऺण य वावषाक रेखा ऩरयऺण गयाएको  
सवै गयेभा = १०० %,  
कुनै दईुभात्र गयेभा = ७५%,  
एउटा भात्र गयेभा = ५०% य  
कुनै ऩनन नगयेभा = ०% 

(१.७) स्वास््म सॊस्था 
सॊचारन तथा 
व्मवस्थाऩन सशभनतको 
भाशसक फैठक फसेको  

स्थानीम स्वास््म सॊस्था सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन सशभनतको भाशसक फैठक हयेक 
भदहना सम्ऩन्न बएको , भाइन्मूट याखखएको य 
भूख्म–भूख्म ननणाम कामाान्वमन गरयएको 

व्मवस्थाऩन सशभनतको भाशसक फैठक सम्ऩन्न बएको ,  
भाइन्मूट याखखएको य भूख्म–भूख्म ननणाम कामाान्वमन 
गरयएको = १०० %/१२ 
कदहरेकाॉही आवश्मकता ऩदाा भात्र फैठक गने गयेको 
(६वटा सम्भ फसेको) = ५० % 
वावषाक ३ वटा भात्र फैठक फसेको = २५ % 

(२) भात ृतथा नवशििु स्वास््म सेवा य ऩरयवाय ननमोजन सेवा 
(२.१) चाय ऩटक 
गबावती जाॉच गयाउने 
भदहराहरुको प्रनतित 
(प्रथभ ऩटक जाॉच 
गयाउने भदहराको 
तुरनाभा) 

स्वास््म सॊस्थाको वावषाक प्रगनत प्रनतवेदन  
भाशसक अनुगभन ऩुजस्तका 
भाशसक प्रगनत प्रनतवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) 
गबावती जाॉच यजजष्टय 

९० % बन्दा फढी प्रगनत = १०० % 
७०–८९ % प्रगनत = ७५ % 
५०–६९ % प्रगनत = ५० %  
५० % बन्दा कभ = २५ % 
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प्रभुख प्रनतपर ऺेत्र य 
सूचक 

भाऩन (अवरोकन गन,े रुजु गन)े भाऩदण्ड 

(२.१) स्वास््म सॊस्थाभा 
प्रसूनत गयाएको 
सॊख्मा/प्रनतित 

स्वास््म सॊस्थाको वावषाक प्रगनत प्रनतवेदन  
भाशसक अनुगभन ऩुजस्तका 
भाशसक प्रगनत प्रनतवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) 
गबावती जाॉच यजजष्टय 

६० % बन्दा फढी प्रगनत = १०० % 
५०–६० % प्रगनत = ७५ % 
४०–५० % प्रगनत = ५० %  
३९ % बन्दा कभ = २५ % 

(२.३) ऩरयवाय 
ननमोजनको अस्थामी 
साधन वऩल्स ,  
डडऩोप्रोबेया, इन्म्तरान्ट 
य आ.इ.मू.शस.डी.को 
हार प्रमोगकताा दय  

स्वास््म सॊस्थाको वावषाक प्रगनत प्रनतवेदन  
भाशसक अनुगभन ऩुजस्तका 
भाशसक प्रगनत प्रनतवेदन (DHIS2, HMIS 9.3)  
ऩरयवाय ननमोजन सेवा यजजष्टय 

६० % बन्दा फढी प्रगनत = १०० % 
५०–६० % प्रगनत = ७५ % 
४०–५० % प्रगनत = ५० %  
३९ % बन्दा कभ = २५ % 

(२.४) गाउॉघय जक्रननक 
भाशसक रुऩभा 
सञ्चारन बएको सॊख्मा  

स्वास््म सॊस्थाको वावषाक प्रगनत प्रनतवेदन  
भाशसक अनुगभन ऩुजस्तका 
भाशसक प्रगनत प्रनतवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) 

फाहै्र भदहना सफै गाउॉघय जक्रननक सञ्चारन गयेको = 
१०० % 
(जनत प्रनतित सञ्चारन गयेको छ त्मती नै प्रनतित 
ऩाउनेछ । जस्तै भदहनाभा ५ वटा गनुा छ बने वषाभा ६० 
हुन्छ । मसभा ६० वटा नै सञ्चारन बएभा १०० % 
ऩाउनेछ मसै गरय सञ्चारन गनुाऩने जक्रननकको सॉख्मा 
सॉग तुरना गरय गणना गने । 

(२.४) खोऩ जक्रननक 
भाशसक रुऩभा 
सञ्चारन बएको सॊख्मा  

स्वास््म सॊस्थाको वावषाक प्रगनत प्रनतवेदन  
भाशसक अनुगभन ऩुजस्तका 
भाशसक प्रगनत प्रनतवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) 

फाहै्र भदहना सफै खोऩ जक्रननक सञ्चारन गयको = १०० 
% 
(जनत प्रनतित सञ्चारन गयेको छ त्मती नै प्रनतित 
ऩाउनेछ । जस्तै भदहनाभा ५ वटा गनुा छ बने वषाभा ६० 
हुन्छ । मसभा ६० वटा नै सञ्चारन बएभा १०० % 
ऩाउनेछ मसै गरय सञ्चारन गनुाऩने जक्रननकको सॉख्मा 
सॉग तुरना गरय गणना गने । 

(३) फार स्वास््म सेवा 
(३.१) खोऩ सेवाको 
प्रगनत प्रनतित 
(डड.वऩ.दट.–हेऩबफ–दहव३) 

स्वास््म सॊस्थाको वावषाक प्रगनत प्रनतवेदन  
भाशसक अनुगभन ऩुजस्तका 
भाशसक प्रगनत प्रनतवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) 
खोऩ यजजष्टय 

९० % बन्दा फढी प्रगनत = १०० % 
८०–९० % प्रगनत = ७५ % 
७०–७९ % प्रगनत = ५० %  
७० % बन्दा कभ = २५ % 

(३.२) ऩूणा खोऩ ऩाउने 
फारफाशरकाको प्रनतित  

स्वास््म सॊस्थाको वावषाक प्रगनत प्रनतवेदन  
भाशसक अनुगभन ऩुजस्तका 
भाशसक प्रगनत प्रनतवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) 
खोऩ यजजष्टय 

ऩूणा खोऩ ऩाउनु ऩने फारफारीकाहरुको अनुऩातभा  
९० % बन्दा फढी प्रगनत = १०० % 
८०–९० % प्रगनत = ७५ % 
७०–७९ % प्रगनत = ५० %  
७० % बन्दा कभ = २५ % 

(३.३) २ भदहना देखख ५ 
वषा उभेयका 
झाडाऩखारा रागेका 
नमाॉ ववयाभीहरु भध्मे 
जरववमोजन बएका 
ववयाभीको अनुऩात 

स्वास््म सॊस्थाको वावषाक प्रगनत प्रनतवेदन  
भाशसक अनुगभन ऩुजस्तका 
भाशसक प्रगनत प्रनतवेदन  
(DHIS2, HMIS 9.3) यजजष्टय 

जरववमोजनका ववयाभीको अनुऩात घटाउने रक्ष्मको 
तुरनाभा 
९० % बन्दा फढी प्रगनत = १०० % 
८०–९० % प्रगनत = ७५ %  
७०–७९ % प्रगनत = ५० %  
७० % बन्दा कभ = २५ % 

(३.४) २ भदहना देखख ५ 
वषा सम्भका स्वास 
प्रश्वास सम्फन्धी नमाॉ 
ववयाभीहरु भध्मे 
ननभोननमा बएका 

स्वास््म सॊस्थाको वावषाक प्रगनत प्रनतवेदन  
भाशसक अनुगभन ऩुजस्तका 
भाशसक प्रगनत प्रनतवेदन  
(DHIS2, HMIS 9.3) यजजष्टय 

९० % बन्दा फढी प्रगनत = १०० % 
८०–९० % प्रगनत = ७५ % 
७०–७९ % प्रगनत = ५० % 
७० % बन्दा कभ = २५ % 
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प्रभुख प्रनतपर ऺेत्र य 
सूचक 

भाऩन (अवरोकन गन,े रुजु गन)े भाऩदण्ड 

ववयाभीको अनुऩात 
(३.५) ऩाॉच वषा भुननका 
फारफाशरकाहरुको फदृ्ग्रध 
अनुगभन कबयेज 
प्रनतित 

स्वास््म सॊस्थाको वावषाक प्रगनत प्रनतवेदन  
भाशसक अनुगभन ऩुजस्तका 
भाशसक प्रगनत प्रनतवेदन  
(DHIS2, HMIS 9.3) यजजष्टय 

७० % बन्दा फढी प्रगनत = १०० % 
६०–७० % प्रगनत = ७५ % 
५०–६९ % प्रगनत = ५० %,  
५० % बन्दा कभ = २५ % 

(४) सरुवा योगहरुको योकथाभ य ननमन्त्रण सम्फन्धी सेवा 
(४.१) ऺमयोगका 
ववयाभीहरुको ऩत्ता 
रगाएको दय 

स्वास््म सॊस्थाको वावषाक प्रगनत प्रनतवेदन  
भाशसक अनुगभन ऩुजस्तका 
भाशसक प्रगनत प्रनतवेदन 
(DHIS2, HMIS 9.3)  यजजष्टय 
प्रमोगिारा यजजष्टय (वैकल्ऩीक) 

९० % बन्दा फढी प्रगनत = १०० % 
८०–९० % प्रगनत = ७५ % 
७०–७९ % प्रगनत = ५० % 
७० % बन्दा कभ = २५ % 

(४.२) ऺमयोगका 
ववयाभीहरुको उऩचाय 
सपर बएको दय 

स्वास््म सॊस्थाको वावषाक प्रगनत प्रनतवेदन  
भाशसक अनुगभन ऩुजस्तका 
भाशसक प्रगनत प्रनतवेदन (DHIS2, HMIS 9.3)  
यजजष्टय 
ऺमयोग उऩचाय यजजष्टय 

९० % बन्दा फढी प्रगनत = १०० % 
८०–९० % प्रगनत = ७५ % 
७०–७९ % प्रगनत = ५० % 
७० % बन्दा कभ = २५ % 

(५) उऩचायात्भक सेवा य नन्िुल्क स्वास््म सेवा 
(५.१) स्वास््म 
सॊस्थाको रक्ष्म भध्मे 
स्वास््म सॊस्थाफाट 
उऩचाय सेवा ऩाएका 
नमाॉ ववयाभीहरुको 
प्रनतित  

स्वास््म सॊस्थाको वावषाक प्रगनत प्रनतवेदन  
भाशसक अनुगभन ऩुजस्तका 
ओ.वऩ.डड. सेवा यजजष्टय 
भाशसक प्रगनत प्रनतवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) 
यजजष्टय 

४० % बन्दा फढी प्रगनत = १०० % 
३०–४० % प्रगनत = ७५ % 
२०–३९ % प्रगनत = ५० %,  
२० % बन्दा कभ = २५ % 

(५.२) आऩूनत ा सूचना 
व्मवस्थाऩनको त्रैभाशसक 
प्रनतवेदन ऩूया बयेय 
सभमभा फुझाएको 

स्वास््म सॊस्थाको वावषाक प्रगनत प्रनतवेदन  
आऩूनत ा सूचना व्मवस्थाऩन (LMIS) को 
त्रैभाशसक प्रनतवेदन 
जजन्सी खाता यजजष्टय 

ऩूया त्माङ्क बयेको ीीी्क्ष्क् त्रैभाशसक प्रनतवेदन सभम 
शबत्र गाउॉ ऩाशरकाभाभा प्रातत = १०० %/४ 
ऩूया त्माङ्क बयेको (LMIS)  त्रैभाशसक प्रनतवेदन अको 
भदहनाको अन्त्मसम्भ गाउॉ ऩाशरकाभाभा प्रातत = ५० %/४  

(५.३) अत्मावस्मक्रकम 
(Key Combodity) 
तथा सूग्रचकृत औषधीको 
स्टक आउट बए–
नबएको 

स्वास््म सॊस्थाको वावषाक प्रगनत प्रनतवेदन  
आऩूनत ा सूचना व्मवस्थाऩनको त्रैभाशसक (LMIS) 
प्रनतवेदन 
जजन्सी यजजष्टय , प्रमोग गयेको भाग पायभ , 
दाखखरा रयऩोटा, हस्तान्तयण पायभ 

सूग्रचकृत औषधीहरु कुनै ऩनन भदहनाभा स्टक आउट 
नबएको = १०० % 
सूग्रचकृत औषधीहरु भध्मे कुनै एउटा औषधी एक भदहना 
भात्र स्टक आउट बएको = ५० %  
दईु वा दईु बन्दा फढी औषधी क्तमअऩ इगत बएको = 
० % 

(६) स्वास््म प्रवद्र्धनात्भक सेवा 

(६.१) स्वास््म सॊस्था 
शबत्र य फादहय  
सयसपाईको अवस्था 

स्वास््म सॊस्था शबत्रको सयसपाईको अवस्था 
अवरोकन् ववयाभी जाॉच कऺ , उऩचाय कऺ , 
घाउ सपा गने कऺ , बण्डाय कऺ , फादहयी 
वातावयण िौचारम , ऩाननको धाया य ववयाभी 
प्रनतऺारम आदद । 

ननदेशिका अनुसाय ऩूणा रुऩभा सयसपाई बएकोभा = १०० 
%, 
साभान्म रुऩभा भात्र सपा =५०%, य 
सय–सपाईभा धेयै ध्मान ददनुऩने देखखएभा =  २५ % 
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(७) अन्म बफबफध  
(७.१ ) HP-MSS स्वास््म सॊस्थाको न्मूनतभ सेवा  भाऩदण्ड 

सम्फन्धी रेखाजोखाको अवस्था  
८५ % बन्दा फढी प्रगनत = १०० % 
७०-८५ % प्रगनत = ७५ % 
५०-७० % प्रगनत = ५० % 
५० % बन्दा कभ = २५ % 

(७.२) RDQA ननमशभत त्माॊक गुणस्तय रेखाजोखा ८५ % बन्दा फढी प्रगनत = १०० % 
७०-८५ % प्रगनत = ७५ % 
५०-७० % प्रगनत = ५० % 
५० % बन्दा कभ = २५ % 

(७.२)त्माॊक प्रववष्ट  स्वास््म सॊस्थाको भाशसक प्रनतफेदन सस्थारे 
आपै भदहनाको ७ गते शबत्र प्रववष्ट  

४० % बन्दा फढी प्रगनत = १०० % 
३०–४० % प्रगनत = ७५ % 
२०–३९ % प्रगनत = ५० %,  
२० % बन्दा कभ = २५ % 

    
   
   

नोट् मी सफै सूचकहरुको वायेभा कामा सम्ऩादनको भूल्माङ्कन गदाा उऩयोक्त भाऩदण्ड अनुसाय उल्रेखखत सम्फन्धीत प्रनतवेदन तथा 
यजजष्टयहरु रुजु गयेय य वस्तु जस्थनतको अवरोकन गयेय भात्र भाऩन गनुा ऩदाछ । 
 


