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ऩरयच्छेद एक: ऩरयचम 

1 ऩषृ्ठबभूी  

स्वास््म ऺेत्रको लनलत मोजना तथा कामइक्रभहरुको प्रबावकायी कामाइन्द्वमनभा अनगुभन, भूल्माङ्कन य सऩुरयवेऺणको 
भहत्वऩणुइ बलुभका यहन्द्छ । स्वास््म ऺते्रभा गरयएको रगानीको प्रलतपर भाऩन गने य सेवाग्राहीको स्वास््म 
अवस्थाभा त्मसरे ऩायेको असय तथा प्रबाव आॉकरन गयी उत्तयदायमत्व य जवापदेयहता प्रवधइन गनइ मसको थऩ 
भहत्व यहन्द्छ । भरुकु एकात्भक शासन प्रणारीफाट सॊघीम शासन प्रणारीभा प्रवेश गयेको सन्द्दबइभा सवइसाधायण 
नागरयकसॉग प्रत्मऺ सयोकाय याख्न ेआधायबतु स्वास््म य सयसपाई सम्फन्द्धी यक्रमाकराऩहरू स्थानीम सयकायरे 
अझ नशजकफाट कामाइन्द्वमन गनुइऩने बएकोरे लतनीहरूको सपर कामाइन्द्वमनको रालग स्थानीम तहको अनगुभन 
तथा भूल्माङ्कन प्रणारीराई सदुृढ एवभ ् सऺभ फनाउन आवश्मक छ । तसथइ, गाउॉऩालरका तहभा अनगुभन, 
भूल्माङ्कन य सऩुरयवेऺण कामइराई सॊस्थागत गने क्रभभा स्वास््म तथा सयसपाई ोनको धाया ३९(२) रे ददएको 
अलधकाय प्रमोग गरय उक्त लनदेशशका कामाइन्द्वमनभा ल्माइएको छ ।  

मसरे अनगुभन तथा भूल्माङ्कनका अवधायणा, अऩनाउनऩुने यवलध तथा प्रयक्रमा, सूचक तथा सूचनाका स्रोतहरू, 
सॊस्थागत व्मवस्था य प्रलतवेदन प्रणारी एवभ ् सूचनाको प्रमोग सम्फन्द्धी यवषमराई सभेटेको छ । लनदेशशका 
लनभाइणराई सहबालगताभूरक फनाउन सो को लनभाइण प्रयक्रमाभा वडा कामाइरम, गाउॉऩालरका अन्द्तगइतका लफषमगत 
शाखा, स्वास््म सॊस्था तथा यवकासका साझेदायहरू सभेतको सझुाव साथै सहमोग लरइएको छ । 

स्थानीम तहको ऩरयचम् 

भडु्केचरुा गाउॉऩालरका  कणाइरी प्रदेशको डोल्ऩा शजल्रा अन्द्तगइतका ६ वटा गाउॉऩालरका य २ वटा नगयऩालरका 
भध्मे शजल्राको तल्रो बेगभा यहेको एक गाॉउऩालरका हो । मो गाॉउऩालरकाको उत्तयभा जगदलु्रा गाॉउऩालरका, 
दशऺणभा जाजयकोट शजल्रा, ऩवुइभा रुकुभ य जाजयकोट शजल्रा तथा ऩशिभभा जमु्रा शजल्रासॊग जोलडएको छ । 
मस गाउॉऩालरका अन्द्तगइत सायवकको कालरका, नकुइ , सभॉ गायवसहरु लभरेय फनेको छ । मस गाउॉऩालरकाराई हार 
९ वटा वडाभा यवबाजन गरयएको छ जस भध्मे सायवकको कालरका गायवसराई लतन वडा (१,२,३) नकुइ राई 
लतनवटा वडा (४,५,६) य सभॉ गायवसराई लतनवटा वडा (७, ८,९) बागभा यवबाजन गरयएको छ । मस 
गाउॉऩालरकाको कामइऩालरकाको कामाइरम नकुइ भा यहेको छ । मस गाउॉऩालरकाको जम्भा जम्भा ऺते्रपर 
२५०।०८ ९ वगइ यकभी यहेको छ । यव. स. २०६८ सारको जनगणना अनसुाय भडु्केचरुा गाॉउऩालरकाको 
जम्भा जनसॊख्मा ५१२९ यहेको छ । जसभध्मे ऩरुुष २५९६ जना य भयहरा २५३३ जना यहेको छ य जम्भा 
९२६ घयधयुी यहेको छ । भडु्केचरुा गाॉउऩालरका अन्द्तगइत तीनवटा स्वास््म चौकीहरु  (कालरका स्वास््म 
चौकी, इर स्वास््म चौकी य सभॉ स्वास््म चौकी), छ वटा अााधायबतु स्वास््म सेवा केन्द्र य एउटा साभदुायमक 
स्वास््म इकाई यहेका छन ्



 

लनदेशशका सम्फन्द्धी जानकायी् 
मस लनदेशशकारे अनगुभन तथा भूल्माङ्कनराई व्मवशस्थत, सयर, नलतजाभूरक, यवश्वसनीम य प्रबावकायी फनाई 
स्थानीम तहभा लनणइम प्रयक्रमाराई त्मऩयक (evidence-based) फनाउनकुा साथै  ऩायदशशइता य जवापदेयहता 
अलबवयृि गयी सशुासन प्रवधइन गनइ सहमोग गने भूर उदेश्म लरएको  छ । मो लनदेशशकारे मस गाउॉ/नगय 
ऩालरकारे अनगुभन, भूल्माङ्कन तथा सऩुरयवेऺण गनइ गाउॉऩालरका अन्द्तयगतका स्वास््म सॊस्थाको बलूभका, 
अवरम्वन गने यवलध, मसको व्मवस्थाऩन तथा कामइवनमनको फायेभा यवस्ततृ रूऩभा प्रस्ततु गयेको छ । मस 
गाउॉऩालरकाभा स्वास््म सम्फन्द्धी गरयने सम्ऩूणइ अनगुभन, भूल्माङ्कन तथा सऩुरयवेऺण सम्फन्द्धी कामइहरू मस 
लनदेशशकाभा आधारयत बएय गरयनेछ । 

स्थानीम तह तथा स्वास््म सॊस्थाको कामइहरू  
नेऩार सयकाय स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्द्त्रारमरे लनभाइण गयेको सॊघीमताको सन्द्दबइभा अनगुभन तथा भूल्माङ्कन 
लनदेशशका २०७५ रे गाउॉऩालरकाभा अनगुभन तथा भूल्माङ्कन कामइ गनइ लनदेश गये फभोशजभ मस गाउॉऩालरकारे  
अनगुभन भूल्माङ्कन तथा सऩुयीवेऺाणकोको रालग स्थानीम तह तथा स्वास््म सॊस्था स्तयभा देहाम फभोशजभका 
कामइहरू गनेछ ।     

स्थानीम तह  स्वास््म सॊस्था स्तय 
शासयकम कामइ  
स्वास््म ऺेत्रसॉग सम्फशन्द्धत सूचना उत्ऩादन, व्मवस्थाऩन 
य प्रमोगको रालग सॊघीम य प्रादेशशक भाऩदण्डसॉग लभल्ने गयी 
आवश्मकता अनसुाय सान्द्दलबइक स्थानीम नीलत, यणनीलत,  ढाॉचा, 
मोजना, लनदेशशका, भाऩदण्डहरू यवकास य अद्यावलधक गने । 

सम्फशन्द्धत नीलत, यणानीलत, ढाॉचा, मोजना, लनदेशशका, 
भाऩदण्ड अनसुाय स्वास््म ऺेत्रका सूचना उत्ऩादन, 
व्मवस्थाऩन य प्रमोग बएको सलुनशित गने । 

सॊघीम तथा प्रादेशशक कानूनको ऩारना य स्थानीम तहभा कानून 
लनभाइणका रालग आवश्मक यवधेमक तमाय गने य ती कानूनहरू 
स्थानीम तहभा  ऩारना बएको सलुनशितता गने  

सम्फशन्द्धत कानूनको ऩारना सलुनशित गने । 
 

प्रणारी तथा भाऩदण्ड  
आवश्मकता अनसुाय स्थानीम तहका सूचकहरू य  लतनका रालग 
आवश्मक ऩने त्माङ्क सङ्करन, प्रशोधन, लफश्लेषण तथा प्रमोग यवलध 
ऩरयबायषत गने । 

ऩरयबायषत सूचकहरूको त्माङ्क सङ्करन, प्रशोधन, 
लफश्लेषण तथा प्रमोग यवलधको कामाइन्द्वमन सलुनशितता 
गने । 

स्वास््मसम्फन्द्धी सफै सूचना प्रणारीका रालग यायष्डम तथा प्रादेशशक 
भाऩदण्ड तथा लनदेशशकाहरूको अवरम्फन गने । 

स्वास््मसम्फन्द्धी सफै सूचना प्रणारीका रालग यायष्डम, 
प्रदेशशक भाऩदण्ड तथा लनदेशशकाहरूको अवरम्फन गने 
। 

सूचनाको सहज आदान प्रदानको रालग अन्द्तययक्रमात्भक ढाॉचा 
सलुनशित गने । 

सूचनाको   सहज आदान प्रदानको रालग 
अन्द्तययक्रमात्भक ढाॉचा सलुनशित गने । 

सभन्द्वम  
अनगुभन तथा भूल्माङ्कन यक्रमाकराऩहरूको स्थानीम  स्तयभा 
सभन्द्वम तथा नेततृ्व गने । 

तहगत सभन्द्वमका अनगुभन तथा भूल्माङ्कन सम्फन्द्धी 
यक्रमाकराऩहरू कामाइन्द्वमन बएको सलुनशित गने । 

सॊघीम तथा प्रादेशशक तहसॉग सभन्द्वम गने । अनगुभन तथा भूल्माङ्कनका सफै यक्रमाकराऩहरूभा 
आवश्मकता अनसुाय 
सम्फशन्द्धत तहगत सयकायसॉग सभन्द्वम गने । 

स्वास््मसॊग सम्फशन्द्धत स्थानीम तहको त्माङ्क प्रालप्तको रालग अन्द्म यवषमगत अन्द्म सॊस्थाहरूसॉग सभन्द्वम गने । 



 

स्थानीम तह  स्वास््म सॊस्था स्तय 
यवषमगत लनकामसॉग स्थानीम तहभा सभन्द्वम गने  
मोजना य यवलधहरू  
स्थानीम तहभा स्वास््म ऺेत्रको नलतजा खाका यवकास गने । आवश्मकता अनसुाय नलतजा खाका यवकास गने । 
नीलत तथा भाऩदण्डको कामाइन्द्वमन सलुनशितताको रालग स्थानीम 
तहभा अनगुभन तथा भूल्माङ्कन मोजना (Tracking, Validating, 
Verifying Result सभेत) फनाउने । 

नीलत तथा भाऩदण्डको कामाइन्द्वमन सलुनशितताका रालग 
स्वास््म सॊस्था स्तयभा अनगुभन तथा भूल्माङ्कन मोजना 
(Tracking, Validating, Verifying Result सभेत) 
फनाउने । 

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

स्वास््म सॊस्थाभा सूचना सङ्करन तथा  सभामोजन गने, 
सूचना प्रणारीभा प्रयवष्ठ गने य मोजना अनसुाय अनगुभन 
तथा भूल्माङ्कन यक्रमाकराऩ सञ्चान गने ।  

त्माङ्कको गणुस्तय अनगुभन गने । त्माङ्कको गणुस्तय कामभ गने ।  
अनसुन्द्धान तथा यवश्लषेण   
सॊघीम तथा प्रादेशीक तहफाट सञ्चारन हनेु अनसुन्द्धान तथा सबेऺण 
कामइभा आवश्मकता अनसुाय सभन्द्वम गने य सहबालग हनेु । 

अनसुन्द्धान तथा सवेऺणभा आवश्मकता अनसुाय 
सहबालग हनेु । 

स्थानीम तहभा सञ्चालरत स्वास््म कामइक्रभको प्रबावकारयता 
भूल्माङ्कनको  रालग अनसुन्द्धान, त्माङ्क यवश्लेषण य यवशेष अध्ममन 
गने । 

अनसुन्द्धान तथा सवेऺणभा सहबालग हनेु । 
 

सूचना आदान प्रदान  
नीलत लनभाइता, कामइक्रभ व्मवस्थाऩक तथा अन्द्म 
सयोकायवाराहरूराई  गणुस्तयीम सूचना सम्प्रेषण गने । 

ब्मशक्तगत सूचनाको गोऩलनमताराई सॊयऺण गदै 
सेवाग्राही तथा अन्द्म सयोकायवाराहरूराई गणुस्तयीम 
सूचना सम्प्रेषण गने । 

स्थानीम तहको भञ्चहरू (जस्तै् वायषइक सभीऺा तथा भूल्माङ्कन 
आदद) भा अनगुभन तथा भूल्माङ्कन, अनसुन्द्धान य अन्द्म 
आॊकरनफाट प्राप्त त्म तथा लनष्कषइ सम्प्रेषण गने । 

यायष्डम, प्रादेशशक य स्थानीम तहभा प्राप्त त्म तथा 
लनष्कषइहरू सेवा प्रवाह सधुायको रालग उऩमोग गने । 

स्थानीम तहअन्द्तगइतका स्वास््म सॊस्थाहरूराई ऩषृ्ठऩोषण ददने । यायष्डम, प्रादेशशक य स्थानीम तहफाट प्राप्त ऩषृ्ठऩोषणराई 
कामाइन्द्वमन गने । 

सूचना प्रमोगभा सहजीकयण  
स्थानीम तहभा सूचनाको प्रमोगभा सहजीकयण गनइ सॊघीम तथा 
प्रादेशशक लनदेशशका तथा यवलधहरूको अनकुुरन गने । 

लनदेशशका तथा यवलध अनरुुऩ स्वास््म सॊस्थाभा सूचना 
प्रमोग गने । 

श्रोत व्मवस्थाऩन   
अनगुभन तथा भूल्माङ्कनको रालग आवश्मक भानव सॊसाधन, बौलतक 
ऩूवाइधाय, यवशत्तम रगामत अन्द्म श्रोतको रेखाजोखा गयी व्मवस्थाऩन 
गने । 

सम्फशन्द्धत लनकाम सॊग सभन्द्वम गयी अनगुभन  तथा 
भूल्माङ्कनको रालग आवश्मक भानव सॊसाधन, बौलतक 
ऩूवाइधाय, यवशत्तम रगामत अन्द्म श्रोतको रेखाजोखा गयी 
व्मव्स्थाऩन गने । 

ऺभता यवकास  
अनगुभन तथा भूल्माङ्कन कामइका रालग भानव सॊसाधन ऺभता 
रेखाजोखा गने य ऺभता यवकासको रालग स्थानीम स्तयको मोजना 
फनाउने । 

ऺभता  यवकास यक्रमाकराऩहरूको मोजना फनाउने । 



 

स्थानीम तह  स्वास््म सॊस्था स्तय 
स्थानीम तहभा अनगुभन तथा भूल्माङ्कन ऺभता  यवकास गनइ यायष्डम 
तथा प्रादेशशक लनदेशशका अनरुुऩ ऺभता यवकास यक्रमाकराऩहरू 
सञ्चारन गने । 

ऺभता  यवकास यक्रमाकराऩहरूभा सहबागी हनेु । 

अनगुभन, भूल्माङ्कन य सऩुरयवेऺण सॊयचना  
मस गाउॉऩालरकाफाट प्रफाह हनु े स्वास््म सेवाहरुको प्रबावकायी अनगुभन, भूल्माकन तथा सऩुयीवेऺण देहाम 
फभोशजभको सॊयचना अनसुाय गरयनेछ । 

1.1.1 अनगुभन भूल्माङ्कन तथा सऩुयीवेऺणको रालग सलभलतको व्मवस्था 
मस गाउॉऩालरकाको स्वास््म तथा सयसपाई ोन २०७६ रे गाउॉऩालरका स्वास््म व्मवस्थाऩन सलभलतको भातहतभा 
यहने गरय स्वास््म अनगुभन उऩसलभलत यहने व्मवस्था गयेको छ । गाउॉऩालरकाका उऩाध्मऺको सॊमोजकत्वभा 
यहने स्वास््म अनगुभन उऩ-सलभलतभा देहाम अनसुायको ऩदालधकायीहरु यहने व्मवस्था छ ।  

तालरका १: स्थानीम तहको स्वास््म अनगुभन भूल्माङ्कन तथा सऩुयीवेऺण उऩ-सलभलत 

गाउॉऩालरका/नगयऩालरका् उऩाध्मऺ/उऩ-प्रभखु सॊमोजक 
साभाशजक लफकास सलभलतको सॊमोजक सदस्म 
गाउॉ/नगय सबाका सदस्महरू भध्मेफाट अध्मऺरे तोकेको १ जना भयहरा सदस्म सदस्म 
सयकायी/साभदुायमक स्वास््म सॊस्थाका प्रलतलनलध भध्मेफाट गाउॉऩालरका स्वास््म सलभलतरे 
तोकेको एक जना   

सदस्म   

गाउॉऩालरका/नगयऩालरका लबत्रका स्वास््म व्मवसामी सॊघहरु भध्मेफाट अध्मऺ/ उऩ-
प्रभखुरे भनोलनत गने प्रभखु वा प्रलतलनलध एक जना  

सदस्म   

स्थानीम उऩबोक्ता यहत सॊयऺण भञ्चको प्रभखु वा प्रलतलनलध एक जना    सदस्म   
गाउॉऩालरका स्वास््म शाखा प्रभखु सदस्म सशचव   

उक्त सलभलतराई सहमोग गनइ तथा अनगुभन तथा भूल्माङ्कन कामइहरुको व्मवस्थाऩन गनइको रालग गाउॉऩालरका 
अन्द्तगइतको स्वास््म शाखाका कभइचायीहरू शजम्भेवाय हनुेछन ्।  
1.1.2 काभ, कतइव्म य अलधकाय:  

गाउॉऩालरकाभा यहेको  स्वास््म अनगुभन उऩ-सलभलतको काभ, कतइव्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ: 
 स्वास््म कामइक्रभको यवलबन्न चयणभा गनुइऩने अनगुभन तथा भूल्माङ्कनको कामइयवलध लनधाइयण गने, सो 

फभोशजभ गाउॉऩालरका य भातहतका लनकामहरूफाट कामइ गने/गयाउने । 
 स्वास््म ऺेत्रको कामइक्रभ कामाइन्द्वमन तथा सञ्चारनको अनगुभन तथा भूल्माङ्कनका सूचाङ्क तथा सो 

सम्फन्द्धी पायाभहरू लनधाइयण गयी रागू गने । 

नोट् यवषम वशेषऻता य ऺेत्रगत यहसावरे आवस्मकता भहससु बएभा सलभलतरे यवषम यवशेषऻ आभशन्द्त्रतको रूऩभा याख्नछे ।  

ननदेशिका बनाउनको ऱागि नोटः ननदेशिका तयार िदाा अनुिमन, मूल्याकंन तथा सुऩरीवेक्षण िने सशमनतको व्यवस्था 
कुन दस्तावेजमा राखिएको छ त्यसऱार्ा राखु्न ऩछा । यदद दस्तावेजमा अनुिमन मात्र भननएको छ भने ऩनी मूल्याकंन 
र सुऩररवेक्षण सम्बन्धी काम िना सक्नेछ भनी उल्ऱेि िनुा ऩनेछ ।  
आमन्त्रितको रूपमा राख्नेछ ।  



 

 गाउॉऩालरका अन्द्तगइतका कामइक्रभहरुको लनमलभत अनगुभन एवॊ भूल्माङ्कन गने य देखाऩयेका सभस्माफाये 
गाउॉकामइऩालरकाभा ऩेश गयी मथा सभमभा सभाधान गयाउने । 

 लनशज ऺेत्रफाट सॊचालरत कामइक्रभहरुको अनगुभन गरय गाउॉऩालरका भापइ त सधुायात्भक कामइ गने/ 
गयाउने। 

 अनगुभन तथा भूल्माङ्कनका रालग उऩकयण, यवषमका यवशेषऻ तथा सॊस्थाहरूको सेवा आवश्मकता अनसुाय 
उऩरब्ध गने/ गयाउने ।  

 अनगुभन, भूल्माङ्कन तथा सऩुरयवेऺण सम्फशन्द्ध कामइराई व्मवशस्थत य लछटो छरयतो फनाउन स्वास््म 
व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीको यवकास य यवस्ताय गरय लफद्यलुतम भाध्मभफाट आधायबतू लफवयण तथा प्रगलत 
प्रलतफेदनको सॊचाय गने व्मवस्था लभराउने । 

 स्वास््म ऺेत्रको अनगुभन, भूल्माॊकन तथा सऩुरयवेऺण सम्फशन्द्ध अन्द्म सभसाभयमक गलतलफलधहरु गने, 
गयाउने। 

1.1.3 अनगुभन भूल्माङ्कन तथा सऩुरयवेऺणका भखु्म यवलधहरु 

स्वास््म ऺेत्रको मोजना, नीलत तथा कामइक्रभहरुको कामाइन्द्वमन के-कसरय बइयहेको छ य अऩेशऺत नलतजा के-कलत 
हाॉलसर बैयहेको छ बलन रेखाजोखा गनइको रालग गाउॉ/नगयऩालरकारे लफलबन्न यवलधहरुफाट लनयन्द्तय रुऩभा सूचनाको 
सॊकरन य लफश्लषेण गनेछ ।  उक्त कामइको रालग गाउॉ/नगयऩालरकारे देहाम फभोशजभको अनगुभन, भूल्माङ्कन 
तथा सऩुरयवेऺणका यवलधहरु अवरम्फन गनेछ: 

 फैठक 
 गोष्ठी 
 स्थरगत भ्रभण् 
 लनमलभत त्माङ्क गणुस्तय रेखाजोखा (RDQA) 
 स्वास््म सूचना प्रणारी 
 सवेऺण तथा अनशुन्द्धान 

  

नोट् स्वास््म अनगुभन उऩ-सलभलतको फैठक प्रत्मेक चौभालसकभा कम्तीभा एक ऩटक वस्नेछ  य फैठकभा आवश्मकता 
अनसुाय सम्फशन्द्धत ऩदालधकायी, लफशेषऻ वा साझेदाय सॊस्थाको प्रलतलनलधहरूराई आभन्द्त्रण गनइ सयकने छ । 



 

ऩरयच्छेद दईु: अनगुभन 

2 अनगुभनको ऩरयचम 

अनगुभन बन्नारे नीलत, मोजना तथा कामइक्रभहरूभा रगानी तथा साधनको प्रवाह उशचत ढॊगरे बए, नबएको वा 
अऩेशऺत नलतजा हाॉलसर बए, नबएको सम्फन्द्धभा कामाइन्द्वमन गने लनकाम वा कानून फभोशजभ अशख्तमाय प्राप्त 
लनकामरे तोकेको व्मशक्त वा सॊस्थाफाट लनयन्द्तय रुऩभा गरयन ेलनगयानी, सूचना सॊकरन, यवश्लषेण तथा सधुायात्भक 
कामइराई फशुझन्द्छ ।  
मस ऩरयच्छेद अन्द्तगइत गाउॉऩालरका तहभा अनगुभनको सॊस्थागत व्मवस्था, लफलध तथा प्रयक्रमाराई सॊऺेऩभा प्रस्ततु 
गरयएको छ । 

अनगुभनका यवलधहरु 
स्वास््म ऺेत्रको मोजना, नीलत तथा कामइक्रभहरुको कामाइन्द्वमन के-कसरय बइयहेको छ य अऩेशऺत नलतजा के-कलत 
हाॉलसर बैयहेको छ बलन रेखाजोखा गनइको रालग गाउॉ/नगयऩालरकारे लफलबन्न यवलधहरुफाट लनयन्द्तय रुऩभा सूचनाको 
सॊकरन य लफश्लषेण गनेछ । उक्त कामइको रालग गाउॉ/नगयऩालरकारे लनम्न फभोशजभको अनगुभन यवलधहरु 
अवरम्फन गनेछ: 
2.1.1 भालसक फैठक 

गाउॉऩालरका अन्द्तगइत स्वास््म सम्फशन्द्ध गलतयवलधहरु सॊचारन गननें  भयहरा स्वास््म स्वमॊसेयवका, स्वास््म सॊस्था य 
स्वास््म शाखारे प्रत्मक भयहनाको अन्द्त्मभा वा भयहना सम्ऩन्न बएऩछी रगतै्त भालसक फैठक आमोजना गरय 
भयहनाबय गरयएका गलतलफलध तथा प्रलतपर फाये छरपर गनुइऩदइछ । उक्त फैठकरे स्वास््म ऺेत्रको सभग्र 
गलतलफलधहरुको सभीऺा गदै देशखएका सभस्माहरुको सभमभा नै ऩयहचान गरय कामइक्रभ सॊचारनराई अझ 
व्मवशस्थत गनइ भद्दत गदइछ । यवलबन्न तहभा सॊचारन गरयने भालसक फैठकको सभम तालरका लनम्न फभोशजभको 
हनुेछ: 

तालरका २: यवलबन्न तहभा गरयन ेभालसक फैठकको सभम तालरका 

तह फैठक* सभम तालरका सहबागी सहजीकयण तथा अवरोकन फैठक व्मवस्थाऩन 
शजम्भेवायी** 

भयहरा स्वास््म स्वमॊसेयवका  हयेक भयहनाको २६ 
गते देशख भसान्द्त 
सम्भभा 

सम्ऩूणइ भयहरा स्वास््म 
स्वमॊसेयवकाहरु 

स्वास््म सॊस्था प्रभखु तथा 
अन्द्म कभइचायीहरु  

स्वास््म सॊस्था 
प्रभखु  

स्वास््म सॊस्था  
(स्वा.चौकी, सा.स्वा.इइ., 
आ.स्वा. सेवा केन्द्र) 

हयेक भयहनाको २  गते 
देशख ४ गते लबत्र 

स्वास््म सॊस्थाका 
कभइचायीहरु  

स्वास््म शाखा प्रभखु, स्वास््म 
सॊस्था सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन सलभलत, 

स्वास््म सॊस्था 
प्रभखु 

गाउॉऩालरका/ नगयऩालरका  हयेक भयहनाको ५ गते 
देशख १० गते लबत्र  

स्वास््म सॊस्था प्रभखु स्वास््म शाखा प्रभखु, नलसइङ 
अलधकृत, प्रभखु प्रशासयकम 
अलधकृत, अध्मऺ, उऩाध्मऺ 

स्वास््म शाखा 
प्रभखु  

नोट् सफै तहको भासीक फैठकभा साझेदाय सॊघ सॉस्थाका प्रलतलनलधहरूराइइ ऩनी सहबागी गयाउन सयकनेछ । 
*आगाभी भयहनाको फैठक लभलत ऩयहरो फैठकरे तम गनुइऩदइछ । 
** फैठकको व्मववस्थाऩन तथा बएको लनणाइमहरूको अलबरेखन सभेत गनुइ ऩनेछ । 



 

 
भालसक फैठकभा गनुइऩने यक्रमाकराऩहरु  

गाउॉऩालरका, स्वास््म सॊस्था तथा भयहरा स्वास््म स्वमॊ सेयवका स्तयभा वस्ने भासीक फैठक देहाम फभोशजभका 
यक्रमाकराऩहरू गयीनेछ ।  

भयहरा स्वास््म स्वमॊसेयवकाहरुको भालसक फैठक  
 वाडइ यशजस्टय ऩनुयावरोकन गरय स्वमॊसेयवकारुको भालसक प्रलतवेदन सॊकरन गने, सम्ऩाददत कामइको 

सभीऺा गने, देशखएका सभस्माको ऩयहचान य सभाधान गने 
 भयहरा स्वास््म स्वमॊसेयवका कोषको अलबफदृद्द तथा ऩरयचारन फाये छरपर गने  
 स्वास््म सॊस्थाफाट शजम्भेवाय प्राप्त व्मशक्तरे हयेक फैठकभा सभसाभयमक स्वास््म कामइक्रभ/ गलतलफलध को 

फायेभा छरपर गयाई भयहरा स्वास््म स्वमॊसेयवकाहरुको ऺभता अलबफयृि गने  

स्वास््म सॊस्थाको भालसक फैठक  
 गत भयहनाको भालसक फैठकका लनणइम कामइन्द्वमनको अवस्था फाये छरपर गने  
 हयेक भयहना गाउॉऩालरकाभा ऩेश गने भालसक प्रलतफेदनभा छरपर गरय गणुस्तय सलुनशितता ऩिात 

फैठकफाट ऩारयत गने  
 सम्फशन्द्धत भयहनाभा सॊचालरत यक्रमाकराऩहरुको रक्ष्म अनसुाय प्रगलत बए-नबएको सभीऺा गने, देशखएका 

सभस्माहरु सभाधानको रालग मोजना फनाउन े 
 स्वास््म सॊस्थाको सेवा प्रवाह फाये स्व:भूल्माॊकन गरय वास्तयवक अवस्था ऩयहचान गने य सभाधानको रालग 

मोजना फनाउन े 
 स्वास््म सॊस्थाको यवलबन्न सेवा यशजस्टय, आगन्द्तकु ऩशुस्तका, अनगुभन ऩशुस्तका तथा अनगुभनकताइफाट 

प्राप्त ऩषृ्ठऩोषणको फायेभा छरपर गरय आवश्मकता अनसुाय कामइन्द्वमन गने  
 स्वास््म सॊस्थाको सझुाफ ऩेयटका खोल्ने य प्राप्त सझुावहरु वाये छरपर गरय आवश्मक लनणइम लरने  
 अन्द्म सभसाभयमक यवषमभा छरपर गरय लनणइम गने  

गाउॉऩालरका स्तयीम भालसक तथा चौभासीक फैठक 
 गत भयहनाको भालसक फैठकका लनणइम कामइन्द्वमनको अवस्था फाये छरपर गने  
 स्वास््म सॊस्थाहरुको भालसक प्रगलत प्रलतफेदनको गणुस्तयीमता फाये छरपर गरय देशखएका त्रटुीहरु सधुाय 

गनइको रालग आवस्मक ऩषृ्ठऩोषण गने । 
 सॊचालरत कामइक्रभहरुको रक्ष्म अनसुाय प्रगलत बए-नबएको सभीऺा गयी देशखएका सभस्माहरु सभाधानको 

रालग मोजना फनाउन े 
 ऩरयवाय लनमोजन सेवा काडइ (ऩहेंरो), आभा सयुऺा कामइक्रभको अनसूुची तथा अन्द्म पायभहरु फाये 

छरपर गरय गाउॉऩालरकाराई फझुाउने  
 गाउॉ ऩालरका तथा स्वास््म सॊस्थाको फायषइक मोजना अन्द्तगइतका यक्रमाकराऩको कामइन्द्वमनको अवस्था 

फाये छरपर गने  
 स्वास््म सॊस्थाको रालग आवस्मक औषधी, उऩकयण, स्वास््म व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीका टुल्सहरूको 

उऩरब्धताको एकन गने ।  
 स्वास््म ऺेत्रका अन्द्म सभसाभयमक लफषमभा छरपर गने  

नोट् गाउॉऩालरकारे आवस्मकता भहससु गयेभा अधइवायषइक सलभऺा गनइ सक्नेछ । 



 

2.1.2 लनमलभत त्माङ्क गणुस्तय रेखाजोखा प्रणारी  

लनमलभत त्माकॊ  गणुस्तय रेखाजोखा प्रणारी स्वास््म ऺेत्रको त्माङ्कहरूको सॊग्रह वा प्रस्ततु गने प्रणारीको 
अनगुभन तथा भलु्माङ्कन गरय देशखएका कलभकभजोयीहरुराई सधुाय गदै त्माङ्कको गणुस्तय सलुनशित गने एउटा 
सयर प्रणारी तथा यवलध हो । मस प्रणारीरे गाउॉ/नगयऩालरकाको सभग्र स्वास््म ऺेत्रको त्माङ्क व्मवस्थाऩन एवॊ 
प्रलतवेदन प्रवाह गने प्रणारीका अन्द्तयहरू ऩयहचान गदै गणुस्तयीम त्माङ्क उत्ऩादन य त्मसको प्रमोगभा सधुाय 
ल्माउनका रालग भहत्वऩणुइ बलुभका खेल्न ेछ । मसका रागी कणाइरी प्रदेश साभाशजक यवकास भन्द्त्रारम, स्वास््म 
सेवा लनदेशनारमरे तमाय गयेको लनमलभत त्माङ्क गणुस्तय रेखाजोखा पायाभको प्रमोग गरयनछे बने गाउॉऩालरका 
स्तयभा देहाम फभोशजभको लनमलभत त्माङ्क गणुस्तय रेखाजोखा टोरी गठन गनेछ । 

प्रभखु प्रशासयकम अलधकृत वा लनजरे तोकेको अलधकृत सॊमोजक 
गाउॉऩालरकाको स्वास््म शाखा उऩ-प्रभखु (नलसइङ्ग स्टाप)  सदस्म 
गाउॉऩालरकाको स्वास्थ तथा सयसपाई शाखा प्रभखु सदस्म सशचव 
स्वास््म सेवा कामारमका त्माॊक हेने १ जना य गाउॉऩालरका स्तयभा स्वास््म ऺेत्रभा 
कामइयत यायष्डम तथा अन्द्तयाइयिम गैयसयकायी सॊस्थाका प्रलतलनलधहरूभध्मे १ जना गरय २ 
जना (स्वास््म सचुना प्रणारीभा कामइक्रभ गरययहेका सॊस्थाराई प्राथालभकता ददइनेछ ।) 

अभशन्द्त्रत सदस्महरू 

  

गाउॉऩालरकाको स्वास््म तथा सयसपाई शाखा भापइ त यवलबन्न यवकास साझेदाय सॊघ सॊस्था तथा अन्द्म लनकामहरुको 
सभन्द्वम तथा सहकामइभा गाउॉऩालरका लबत्रका सम्ऩणुइ स्वास््म सॊस्थाहरुभा फषइको कशम्तभा एक ऩटक लनमलभत 
त्माकॊ  गणुस्तय रेखाजोखा गनइका रागी भालथ उल्रेशखत फभोशजभ गदठत टोरीको फैठकरे हयेक आ.फ. को 
सरुुभा नै देहाम फभोशजभका यवषमवस्तहुरुराई आधाय भालन स्वास््म सॊस्थाहरुको छनौट तथा प्राथालभकीकयण गयी 
चौभालसक रुऩभा कामइ सम्ऩन्न गदै जाने छ बने मसका रागी आवश्मक ऩने फजेटको व्मवस्थाऩन गाउॉऩालरकारे 
वायषइक फजेट तथा कामइक्रभफाट गने छ ।  

स्वास््म सॊस्थाहरुको छनौट तथा प्राथालभकीकयणका आधायहरु्  
 गरत प्रलतवेदनहरू ऩठाउने, गरत फझुाइ बएका वा लभ्माङ्क ऩठाउन ेस्वास््म सॊस्था 
 भालसक, चौभालसक, अधइफायषइक तथा फायषइक सलभऺा फैठकहरुभा लनमभीत उऩशस्थत नहुनुे, लनमलभत 

सभमभा प्रलतवेदन प्रेषण नगने स्वास्थम सॊस्था 
 दगुइभभा यहेका स्वास््म सॊस्थाहरू 
 स्वास््म व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी वा लड.एच.आइ.एस.–२ सम्फन्द्धी तालरभ नऩाएका स्वास््म सॊस्था  

लनमलभत त्माङ्क गणुस्तय रेखाजोखा कामइको कामाइन्द्मवन प्रयक्रमा्  
गाउॉऩालरकारे प्राथलभकताभा याखेको स्वास््म सॊस्थाहरूभा गणुास्तय रेखाजोखा गदाइ देहाम फभोशजभ गनेछ ।  

 अनगुभन टोरीको व्मवस्थाऩन तथा खफय गनुइ ऩने बएभा अग्रीभ व्मवस्थाऩन गने 
 आवस्मक टुल्सहरूको व्मवस्था गने (ल्माऩटऩ, अध्मावलधक टुल्स, कामइ मोजना पायाभ) 
 कामइ यवबाजन गने य रेखाजोखा गने ।  

 

त्माङ्क प्रस्तलुत, कामइ मोजना तथा परो-अऩ 



 

स्वास््म सॊस्था स्तयभा मस रेखाजोखाफाट प्राप्त नलतजाहरुराई सम्फशन्द्धत सॊस्थाका सम्ऩणुइ कभइचायीहरु य सम्बव 
बएसम्भ व्मवस्थाऩन सलभलतको उऩशस्थलतभा छरपर गरय सभस्मा तथा सधुाय गनुइऩने ऺते्रहरु ऩयहचान गनुइका साथै 
सभस्मा सभाधानका रागी तोयकएको ढाॉचा अनसुाय आवश्मक कामइमोजन तमाय गरयनेछ । छनौट गरयएका सफै 
स्वास््म सॊस्थाहरुभा मो यक्रमाकराऩ सम्ऩन्न बए प्रिात सोफाट प्राप्त नलतजाहरुराई चौभासीक रुऩभा ऩालरका 
स्तयभा सफै सयोकायवाराहरुको उऩशश्थतीभा छरपर तथा प्रस्ततुी गरय स्वास््म सॊस्था स्तयफाट सभाधान नबएका 
सभस्माहरुको सभाधानका रागी आवश्मक मोजना फनाई कामइ गरयने छ बन े लनधाइरयत गरयएका कामइमोजना तथा 
सधुाय गनुइऩने ऺेत्रहरुभा सधुाय बए नबएको तथा अन्द्म सभस्मा तथा चनुौलतहरुको ऩयहचानका रागी चौभालसक 
रुऩभा सम्फशन्द्धत सॊस्थाभा लनमलभत त्माङ्क गणुस्तय रेखाजोखा टोरीफाट फ्रोअऩ गरयने व्मवस्था गरयने छ । 
2.1.3 स्वास््म सूचना प्रणारी 
स्वास््म व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी (HMIS)  
नेऩारको स्वास््म ऺते्रभा स्थानीम वडा स्तयका भयहरा स्वास््म स्वमॊसेयवका देशख केन्द्रस्तय सम्भका स्वास््म 
सॊस्थाहरूरे आपूरे दैलनक रूऩभा प्रवाह गयेका स्वास््म सेवाहरूको अलबरेख तथा प्रलतवेदनका रालग प्रमोग गरयन े
पायाभ हरू स्वास््म सचुना व्मवस्थाऩन प्रणारीको औजाय हनु । मस सूचना प्रणारीभा सयकायी स्वास््म सॊस्थाका 
अलतरयक्त नीशज तथा गैह्रसयकायी ऺेत्रवाट सॊचारनभा यहेका स्वास््म सॊस्थाहरुराई सभेत सभेयटएको छ । 
स्वास््म व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीफाट प्राप्त सूचनारे स्वास््मकभॉहरू, कामइक्रभ व्मवस्थाऩक, नीलत लनभाइताहरू य 
स्थानीम तहराइइ सभेत त्मऩयक लनणइम लरई कामइक्रभ व्मवस्थाऩन गनइ भालसक रूऩभा सूचना उऩरब्ध गयाउॉछ 
।  
मस प्रणारी अन्द्तयगत यवलबन्न सेवाहरूसॉग सम्फशन्द्धत अलबरेख पायाभहरूराइ छुट्टाछुटै्ट आठ वटा खण्डहरुभा य 
प्रलतवेदन पयाभहरूराई १ छुटै्ट खण्डभा यवबक्त गयी हार जम्भा ५० यकलसभका यशजष्टय तथा पायाभहरूको 
व्मवस्था छ । साथै स्वास््म सॊस्थाहरूरे गयेको प्रलतवेदनको अनगुभनको सहजताको रागी भालसक अनगुभन 
ऩशुस्तकाको सभेत व्मवस्था गरयएको छ । स्वास््म सॊस्थाहरूरे प्रदान गयेका सेवाहरूको वास्तयवक त्माॊक मस 
सचुना व्मवस्थाऩन प्रणारीफाट हनु े बएकोरे मसराइ अनगुभन, भूल्माङ्कन तथा सऩुरयवेऺणको प्रभखु औजायको 
रूऩभा प्रमोग गरयनेछ । त्मसैरे मस गाउॉऩालरकारे ऩलन स्वास््म व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीराइ प्रबावकायी रूऩभा 
सॊचारन गनइका रालग तऩशशर फभोशजभका कामइ गनेछ ।    

 स्वास््म सॊस्थाहरूराइ वषइबयीको रालग अवश्मक टुल्सहरूको मयकन गयी ऩालरकारे कम्तीभा १० ददन 
अगावै सशम्फन्द्धत स्वास््म सॊस्थाभा अऩतुॉ गने ।  

 हार स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्द्त्रारमरे लनदेशशत गयेको अलबरेख तथा प्रलतवेदन पायाभहरूराइइ न ैप्रमोग 
गरयनेछ । सभम साऩेऺ ती टुल्सहरू अध्वावलधक तथा ऩरयभाजइन बएभा सोही अनसुाय तत्कार ऩरयभाशजइत 
टुल्सहरूनै प्रमोग गनेछ ।  

 हार प्रमोगभा यहेको टुल्सहरू फाहेक अन्द्म यवशेष स्वास््म सेवाको अलबरेख तथा प्रलतवेदन गनइ ऩने बएभा 
स्थानीम स्तयभा तमाय गयी प्रमोग गने ।  

 मदद कुनै सेवा प्रदामक स्वास््म सॊस्थाको अलबरेख तथा प्रलतवेदनको ढाॉचा तमाय नबएको अवस्थाभा 
गाउॉऩालरकारे स्वमॊ तमाय गरय प्रमोगभा ल्माउनछे ।  

 मस ऩालरका अन्द्तयगतका सम्ऩूणइ लनजी तथा सयकायी स्वास््म सॉस्थाहरूरे मी टुल्सहरूको प्रमोग 
लनदेशशकारे तोके फभोजीभ अलबरेख तथा प्रलतवेदन बएको सलुनशित गने । 

 स्वास््म व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीका रालग ऩालरका य स्वास््म सॊस्थाभा पोकर ऩसइनको व्मवस्था गने 
।  



 

 सभम सभमभा स्थानीम तहफाट ऩालरका अलबरेख तथा प्रलतवेदनको अनगुभन सऩुरयवेऺण गने य अवश्मक 
ऩषृ्ठऩोषण ददने । 

 अलबरेख गरयएका यशजस्टय तथा भालसक प्रलतवदेनहरू स्वास््म सॉस्था य ऩालरकाभा सयुशऺत याख्न ेव्मवस्था 
लभराउने । 

 स्वास््म सूचना प्रणारीको सदुृढीकयणको रालग ऩालरकारे स्वास््म कभइचायीहरूराइइ तालरभ रगामतका  
आवस्मक स्रोत साधनहरूको व्मवस्था गनेछ । स्वास््म व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी सरुीढ गनइ स्वास््म 
सेवा कामाइरम, प्रदेश स्वास््म सेवा लनदेशानारम, सॊशघम स्तय, तथा स्वास््मको ऺेत्रभा काभ गने यवकास 
साझेदाय सॊघ सॉस्थाहरू सॉग आवस्मक सभन्द्वम गने । 

स्वास््म सॊस्थाको बलूभका्  
 लनदेशशका अनसुाय अलबरेख याख्न ेतथा सो अलबरेख चसु्त दरुूस्त य बए नबएको एयकन गने (कम्तीभा 

हप्ताको एक ऩटक) । 
 भालसक प्रलतवेदन तमाय गदाइ Tally Sheet प्रमोग गने,  प्रलतवेदन दरुुस्त बए नबएको एयकन गने ।   
 भालसक प्रलतवेदन तमाय हनुासाथ अनगुभन ऩशुस्तका अद्यावलधक गने । 
 चौभालसक रुऩभा कभइचायी तथा व्मवस्थाऩन सलभलत सदस्महरुसॊग सेवाको त्माङ्क यवश्लषेण तथा सलभऺा 

गने 
 गाॉउघय शक्रलनक य खोऩ शक्रलनकको प्रलतवेदन चाॉडो बन्द्दा चाॉडो स्वास््म सॊस्थाको भूर यशजस्टयभा 

अिावलधक गने  
 स्वास््म सॊस्थाहरूरे भालसक प्रलतवेदनको दइुइ प्रलत तमाय गयी एक प्रलत ऩालरकाभा अको भयहनाको ७ गते 

लबत्रभा अलनवामइ ऩठाउन ेय एक प्रलत आफ्नो स्वास््म सॊस्थाभा सरुयऺत याख्न े।  

DHIS2 
DHIS2 यवशेष गरय स्वास््म सेवा त्माङ्कहरू एयककृत रूऩभा प्रयवष्ठ, प्रभाशणकयण, यवश्लषेण तथा प्रस्ततुीकयणको 
रालग यवकास गरयएको प्रबावकायी अनराइइन प्रणारी हो । मसभा यवलबन्न तहका सयकायी तथा नीशज स्वास््म 
सॊस्थाहरुरे प्रदान गने सेवा अनसुायका  प्रलतवेदन पायाभहरू सभेयटएको छ । लफलबन्न स्वास््म सॊस्थाफाट प्रवाह 
गरयएका सेवाहरुको लफश्लषेण गने तथा सूचनाको आधायभा लनणइमभा ऩूग्ने प्रकृमाभा DHIS-2 रे सहमोग ऩमुाइउॉछ 
। मसरे हयेक तहभा लछटो छरयतो यकलसभरे सूचना उऩरब्ध  गयाई स्वास््मकभॉहरू, कामइक्रभ व्मवस्थाऩक, 
नीलत लनभाइताहरूराई त्मऩयक लनणइम गरय स्वास््म प्रणारीराइइ सदुृढीकयण गनइ भद्दत गदइछ ।  मसभा हयेक 
स्वास््म सॊस्थाहरूरे अको भयहनाको १५ गते लबत्रभा भालसक प्रलतवेदन प्रयवष्ठ गरय २२ गते लबत्रभा भालथल्रो 
लनकाम  फाट आवस्मक ऩषृ्ठऩोषण ददइइ सक्न ेय सोही अनसुाय आवस्मक ऩरयभाजइन गरय  भसान्द्त  लबत्रभा सच्माइइ 
सक्न ुऩने छ ।  

गाउॉऩालरकाको बलूभका  
 मस गाउॉऩालरकाका हयेक स्वास््म सॊस्थाभा DHIS2 रागू गने य सो को रालग आवस्मक स्रोत य साधन 

(इइन्द्टयनेट, कम््मटुय, कभइचायीराइइ तालरभ) को व्मवस्था स्थानीम तहरे गने । 
 ऩालरका स्तयभा DHIS2 को कामइ गनइ शजम्भेवाय व्मशक्त तोक्ने ।   
 सफै स्वास््म सॊस्थाहरुफाट लनमलभत रुऩभा प्रलतवेदन बए नबएको सलुनशित गरय ऩषृ्ठऩोषण ददने । 



 

 स्थानीम तह अन्द्तयगतका स्वास््म सॉस्थाहरूफाट अनराईन इइन्द्िी गने व्मवस्था नबएभा वा कुनै कायणरे 
इइन्द्टयनेट तथा अन्द्म सयुवधा नहुॉदाको अवस्थाभा उक्त प्रलतवेदन गाउॉ/नगयऩालरकारे अनराईन प्रयवष्ट 
गनेछ। 

 त्मऩयक लनणइमको रालग आवस्मक सूचनाहरू उऩरब्ध गयाउने । 
 त्माङ्कको प्रमोगभा वयृि ल्माउन हयेक स्वास््म सॊस्थाको भालसक फैठक तथा सलभऺाभा त्माॊकको 

ऩनुयावोरकन, यवश्लषेण प्रस्ततुीकयणको अभ्मास गयाउने । 
 स्थानीम तहभा DHIS2 सदुृढ गनइ स्वस््म सेवा कामाइरम, प्रदेश स्वास््म सेवा लनदेशानारम, सॊशघम स्तय, 

तथा स्वास््मको ऺेत्रभा काभ गने यवकास साझेदाय सॊघ सॉस्थाहरू सॉग आवस्मक सभन्द्वम गने । 

आऩूलतइ व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी 
एक लनशित अवलधभा प्राप्त बएका, लनकासा य खचइ गरयएका तथा फाॉकी यहेका औषधी, औजाय, उऩकयण, 
साधनहरू रगामतका यसतहरूको सूचना भालथल्रो तहराई मोजना तजुइभा, अनगुभन तथा भूल्माॊकनको रालग 
उऩरब्ध गयाउन ु तथा प्राप्त सूचनाको यवश्लषेण तल्रो तहसम्भ उऩरब्ध गयाउन ु नै आऩूलतइ व्मवस्थाऩन सूचना 
प्रणारी हो । मो प्रणारीको रक्ष्म आऩूलतइ व्मवस्थाऩनराइइ व्मवस्थीत गयी स्वास््म सॊस्थाहरुभा आवस्मक  ऩने 
साधन, औषधीहरु, औजाय, उऩकयणाहरूको उऩरब्धता फाहै्रभयहना कामभ गयाउन ुहो । 

स्थानीम तहको बलूभका  
 मस  गाउॉऩालरकाका हयेक स्वास््म सॊस्थाभा आऩूलतइ व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी सञ्चारन गनइको रालग 

आवस्मक स्रोत य साधन (पायाभ, यशजष्टयहरू, कभइचायीराइइ तालरभ) को व्मवस्था गने । 
 ऩालरका स्तयभा आऩूलतइ व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीको कामइ गनइ शजम्भेवाय व्मशक्त तोक्ने ।   
 स्वास््म सॉस्थाहरूफाट लनमलभत अलबरेख तथा तै्रभालसक प्रलतवेदन गयेको शलनशस्चत गरय ऩषृ्ठऩोषण गने ।  
 सेवा प्रदान गने सॊस्थाभा आऩूलतइ व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीको लनमलभत अनगुभन गने, आऩूलतइ 

व्मवस्थाऩनको प्रवाहभा यवद्यभान यहेका सभस्माहरू ऩयहचान तथा लनयाकयण गने । 
 आऩूलतइ व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी सरुीढ गनइ स्वस््म सेवा कामाइरम, प्रदेश स्वास््म सेवा लनदेशानारम, 

सॊशघम स्तय, तथा स्वास््मको ऺेत्रभा काभ गने यवकास साझेदाय सॊघ सॉस्थाहरू सॉग आवस्मक सभन्द्वम 
गने ।  

यवद्यतुीम आऩूलतइ व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी (eLMIS) 
आऩूलतइ व्मवस्थाऩनका भहत्वऩूणइ ६ वटा लसिान्द्तहरू ठीक साभान, ठीक ऩरयभाणभा, ठीक स्थानभा, ठीक 
सभमभा, ठीक भूल्मभा य ठीक अवस्थाभा हनुऩुदइछ बन्न ेत्मराई आत्भसाथगदै स्वास््म सेवा यवबाग, व्मवस्थाऩन 
भहाशाखारे यवगतभा बएका आऩूलतइ व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीका  कभी कभजोयीहरूराई ऩरयभाशजइत गदै कभ 
बन्द्दा कभ सभमभा कुनै ऩलन औषलध, खोऩ तथा साभग्रीहरूको भहत्वऩूणइ त्माॊकहरू Real Time Data को 
रुऩभा प्राप्त हनु ेगयी तमाय गरयएको वेफभा आधारयत एश्रकेसन (सफ्टवेमय)नै यवद्यतुीम आऩूलतइ व्मवस्थाऩन सूचना 
प्रणारी (eLMIS) हो । 
मसै सूचना प्रणारी प्रमोग गयी स्वास््म साभग्रीको प्रऺऩेण, फजेट व्मवस्थाऩन, खरयद मोजना लनभाइण उऩरब्धताको 
सलुनशिता (भौज्दात, स्वीकृत भौज्दात ऩरयभाण, आकशस्भक भागलफन्द्द,ु भाग ऩरयभाण लनधाइयण, यवतयण व्मवस्था 
(भाग, हस्तान्द्तयण, दाशखरा प्रलतवेदन), अनगुभन को साथै त्माङ्कको गणुस्तयीमता को सलुनशिता जस्ता सॊऩूणइ 
आऩूलतइ शङृ्खराको कामइसञ्चारन, अनगुभन तथा येखदेख गने ।  



 

स्थानीम तहको बलूभका्  
 यवद्यतुीम आऩूलतइ व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीराइ ऩालरका य स्वास््म सॊस्था सम्भ राग ुगने य सो का रालग 

आवश्मक ऩूवाइधाय (कम््मटुय, इन्द्टयनेट, भोफाइर) य तालरभ प्राप्त व्मक्तीको व्मवस्था गाउॉऩालरकारे गने 
। गाउॉऩालरका तथा स्वास््म सॊस्थाहरूफाट लनमलभत रूऩभा त्माङ्क eLMIS भा प्रयवष्ठ बए-नबएको एयकन 
गने ।  

 यवद्यतुीम आऩूलतइ व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीको सॊचारन बै सके ऩलछ मस फाट प्राप्त हनु े सचुनाको 
आधायभा स्वास््म साभग्री (औषलध, खोऩ तथा अन्द्म साभाग्रीहरु) को खऩत एवॊ भौज्दात शस्थलतको 
अनगुभन गने । 

 यवद्यतुीम आऩूलतइ व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी सरुीढ गनइ स्वस््म सेवा कामाइरम, प्रदेश स्वास््म सेवा 
लनदेशानारम, सॊशघम स्तय, तथा स्वास््मको ऺेत्रभा काभ गने यवकास साझेदाय सॊघ सॉस्थाहरू सॉग 
आवस्मक सभन्द्वम गने । 

स्वास््म सॊस्थाको बलूभका्  
 स्वास््म सॊस्थाभा प्राप्त बएका तथा भाग गनुइ ऩने साभलग्रहरूको Software भा प्रयवष्ठ गने ।  
 अनराइइन त्माॊक ऩरययवष्ठ गने । 

EWARS इइवासइ तथा खोज ऩड्तार सम्फशन्द्ध अन्द्म सूचना प्रणारीहरू्  
स्थानीम तह तथा स्वास््म सॊस्थाफाट गनुइऩने सून्द्म प्रलतवेदन साथै खोज ऩड्तार सम्फन्द्धी सचुनाहरूराइइ व्मवस्थीत 
रूऩभा लनमलभत गरयनेछ । केन्द्र तथा प्रदेशफाट लनदेशशन बएको सूचना प्रणारीहरूराइइ रागू गनेछ । केन्द्र तथा 
प्रदेशरे ऩरयऩत्र गयेको, यवषेश ऩरयशस्थती जस्तै् भहाभायी, दैवी तथा प्राकृलतक प्रकोऩ तथा यवऩद्को सभमभा गनुइ 
ऩने सूचना प्रबावकायी रूऩभा गने व्मवस्था लभराइइनेछ ।  

स्वास््म सचुनाहरुको बण्डायण, प्रस्तलुतकयण तथा प्रमोग  
 

स्वास््म सचुनाहरुको बण्डायण 

स्वास््म सॊस्था तह 
स्वास््म सॊस्थाभा यहेका सम्ऩूणइ स्वास््म सूचनाहरु अद्यावलधक गनइ चायहने अलबरेख पायाभहरु य भालसक तथा 
तै्रभालसक प्रलतवेदन फनाई सके ऩलछ स्वास््म सॊस्थाफाट सम्फशन्द्धत भालथल्रो लनकामभा ऩठाएऩलछ एक प्रलत 
सम्फशन्द्धत स्वास््म सॊस्थाभा कशम्तभा ५ वषइसम्भ सयुशऺत याख्न ुऩने छ । DHIS2, eLMIS तथा अन्द्म अनराइइन 
प्रणारीफाट प्रलतवेदन गरयसकेको त्माॊकराई कम््मूटयभा आवलधक रूऩभा व्माकअऩ सयुशऺत याख्न ु ऩदइछ । 
यवद्यलुतम सूचनाहरु भाग अनरुूऩ उऩरब्ध गयाउॉदा वा फायषइक प्रलतवेदन फनाउॉदा, ऩरयवतइन तथा स्थलगत गदाइ 
भ.रे.ऩ. पायभ नॊ.९०१ (सफ्टवेमयको प्रमोगकताइ यववयण, ऩरयवतइन य स्थलगत भाग पायभ) को अलनवामइ प्रमोग 
गनुइऩदइछ । उक्त पायाभहरू य प्रलतवेदन बण्डायणको शजम्भेवायी लरएको व्मशक्तरे   स्वास््म सचुनाहरुको 
सयुऺाको शजम्भा लरनेछ । स्वास््म सूचना सम्वशन्द्ध शजम्भेवाय प्राप्त कभइचायी स्थानान्द्तयण, ऩदस्थाऩन बई यभाना 
बएभा वा अवकास प्राप्त गयेभा सम्ऩूणइ स्वास््म सूचनाहरु सम्फशन्द्धत सॊस्थाभा कामइयत कभइचायीराई लनमभानसुाय 
फयफझुायथ गनऩुने छ । उक्त कभइचायीको  भतृ्म ु बएको खण्डभा सो कभइचायीसॊग यहेका सम्ऩूणइ जानकायी 
स्वास््म सॊस्थाभा यहेको सलुनशित गने काभ भालथल्रो तहको कभइचायीको हनुेछ । सेवाग्राहीका सम्वेदनशीर 
जानकायी यहेका अलबरेखहरु जो कोहीराई हेनइ, प्रलतलरयऩ गनइ तथा सायवक स्थानफाट रैजान ऩाइनेछैन । मस्ता 
व्मशक्तगत जानकायी हेनइ सम्फशन्द्धत स्वास््म सॊस्थाका सेवाप्रदामक कभइचायीराई ऩलन आफ्नो तजयवजरे जो 
कसैराई सेवाग्राहीको अनभुलतलफना ददन ऩाइनछैेन तथा सॊग्रयहत य सभामोशजत जानकायी सभेत स्वास््मकभॉरे 



 

गाउॉऩालरका का सम्फशन्द्धत पाॉट प्रभखुको अनभुलतभा आलधकायीक ऩत्रका आधायभा भात्र प्रलतलरयऩ उताय गयीददन 
सयकने छ ।  

स्थानीम तह 
स्थानीम तहरे स्वास््म सॊस्थाहरुफाट सॊकलरत प्रलतफेदन सॊग्रयहत गने य आवस्मकता अनसुाय प्रदेश तथा सॊघभा 
प्रलतवेदन प्रेषण गरयसकेऩछी सोको कामाइरम प्रलत य लडशजटर प्रलत कशम्तभा ५ वषइ सम्भ सयुशऺत तरयकारे याख्न ु
ऩने छ । स्थानीम तहरे स्वास््म सॊस्थाराइ अलबरेख पायाभहरु य प्रलतवेदनहरू सयुशऺत तरयकारे बण्डायण 
गनइको रालग चायहने दयाज, तारा, चालफ आदद ऩालरकारे स्वास््म सॊस्थाराइ आवस्मकता अनसुाय प्रदान गनेछ य 
सयुशऺत य गोऩलनमता याखे-नयाखेको चौभालसक रूऩभा अनगुभन गनेछ । 

त्माॊक प्रस्तलुत तथा प्रदइशनी  

सूचना चक्र अनसुाय त्माॊकको प्रसोधन तथा यवश्लषेण ऩश्च्मात त्माङ्कको प्रस्ततुीकयण गरयन्द्छ । त्माङ्क 
प्रस्ततुीकयण बन्नारे सवइसाधायण, स्वास््मकभॉहरु, कामइक्रभ व्मवस्थाऩकहरु तथा सयोकायवाराहरु वा जसको 
रालग त्माङ्क प्रस्ततु गनइ खोशजएको हो, उसरे फझु्ने गयी त्माङ्क य सूचनाहरुको सही प्रस्तलुत वा प्रदशइनी गनुइ हो 
। यवषमवस्त ु य रशऺत सहबागीहरु अनसुाय त्माङ्कको प्रस्ततुीकयण गने तरयका य भाध्मभ पयक–पयक हनु 
सक्छन ्। तालरका, ग्राप, चाटइ, नक्सा य शचत्रहरुको सही प्रमोगफाट कुनै ऩलन त्माङ्क य सूचनाराई सङ्क्ऺऩेभा 
प्रबावकायीरुऩरे सम्प्रेषण गनइ सयकन्द्छ ।  

स्थानीम तह  
स्वास््म सूचना प्रणारीको त्माकॊ हरू स्थानीम तहभा देहाम अनसुाय प्रस्ततुी, प्रदशइनी तथा छरपर गरयनेछ ।   

 स्थानीम तहको भालसक तथा यवषमगत फैठक 
 भालसक, चौभालसक, य फायषइक सलभऺा 
 सावइजलनक सनुवुाइ तथा साभाशजक ऩरयऺण  
 भालसक, चौभालसक, य फायषइक प्रगलत यववयणराइइ ग्राप, चाटइ, तालरका आदद भापइ त प्रदशइनी  
 अद्याफलधक साभाशजक नक्साॊकन 
 ऩालरका स्तरयम स्वास््म ऩार्श्रवइशचत्र लनभाइण तथा फायषइक अद्याफलधक 

स्वास््म सॊस्था स्तयभा  
स्वास््म सूचना प्रणारीको त्माकॊ हरू स्वास््म सॊस्था तहभा देहाम अनसुाय प्रस्ततुी, प्रदशइनी तथा छरपर गरयनेछ 
।   

 स्वास््म सॊस्थाको तथा स्वास््म सॊस्था व्मवस्थाऩन सलभलतको भालसक फैठक  
 सावइजनीक सनुवुाइ तथा साभाशजक ऩरयऺण  
 भालसक, चौभालसक, य फायषइक प्रगलत प्रगलत ग्राप, चाटइ, तालरका आदद भापइ त प्रदशइनी  
 अद्याफलधक साभाशजक नक्साॊकन 
 स्वास््म सॊस्था स्तरयम ऩार्श्रवशचत्र लनभाइण तथा फायषइक अद्याफलधक 

नोट् मसयी गाउॉऩालरका य स्वास््म सॊस्था तहभा स्वास््मसॉग सम्फशन्द्धत प्रस्ततुीकयणका रालग आवस्मक 
यवषम/सचुकहरू वषइको सरुूभा गाउॉऩालरकारे लनधाइयण गनेछ य सोही अनसुाय तमायी तथा प्रस्ततुी गरयनेछ । 
मदद आवस्मकता भहससु गयेको खण्डभा यवषम/सचुकहरू ऩालरकारे जनुसकैु सभमभा थऩघट गनेछ । 
त्मसको रालग आवस्मक स्रोत तथा साधनहरूको व्मवस्था गाउॉऩालरकारे गनेछ । 



 

2.1.4 अप्रत्मासीत घटनाहरूको अवस्था ऩूवइ तमायी तथा प्रलतकामइको अनगुभन् 
प्राकृलतक तथा भानव शृ्रजीत घटनाहरू जस्तै भहाभायी, प्रकोऩ, दघुइटना, जस्ता यवऩद्को सभमभा स्थानीम तहभा 
तमाय बएको प्रकोऩ ऩूवइ तमायी तथा प्रतीकामइ मोजनाभा बएको अनगुभन पायभ प्रमोग गनेछ मदी त्मस्तो व्मवस्था 
नबएको खण्डभा गाउॉऩालरकाभा यहेको अनगुभन भूल्माङ्कन तथा सऩुयीवेऺण सलभलतरे नधाइयणा गयेको सभम साऩेऺ 
चेकलरष्टको तमायी गयी प्रमोग गनइ सक्नेछ । 



 

ऩरयच्छेद लतन् भूल्माङ्कन 

3 भलु्माङ्कनको ऩरयचम 

मस गाॉउऩालरका लबत्र सॊचारन बएका स्वास््मका कामइक्रभ तथा सेवाहरु हारको सभमभा के कलत सान्द्दलबइक, 
राबदायम, प्रबावकायीता य ददगोऩना छ साथै के कस्ता उऩरशब्ध एवभॊ प्रबावहरु हाॉलसर बएका छन ्बन्ने कुयाको 
आन्द्तरयक य फाहम भलु्माकॊ न कताइफाट उद्देश्मऩूणइ य व्मवशस्थत तरयकारे रेखाजोखा गने कामइराई भलु्माॉकन 
बलनन्द्छ । स्वास््म कामइक्रभ कामाइन्द्वमनका क्रभभा बएका सफर तथा दफुइर ऩऺहरूफाट ऩाठ लसकी बावी 
कामइक्रभ, मोजना तजुइभा तथा कामाइन्द्वमनभा आवश्मक सधुाय गने तथा सम्फशन्द्धत लनकामराई त्मस्ता कामइक्रभको 
कामाइन्द्वमन य नलतजाप्रलत जवापदेही फनाउन ु भूल्माङ्कनको उद्दशे्म हो । मस गाॉउऩालरकारे कुन ै लनशित सभम 
लसभा लबत्र प्रदान गयेको स्वास््म सेवाको अवस्था, उऩरशब्ध तथा प्रगलत कस्तो यहमो बनी अनसुन्द्धान तथा 
लफश्लषेण गनेछ । भूल्माङ्कन गदाइ लफशेषगरय सेवाप्रवाह गनुइबन्द्दा ऩयहरे, सेवा प्रवाह गदैगदाइ, भध्मे सभमभा य सेवा 
प्रवाह गरयसकेऩलछको अवस्था लफचको तरुना गने काभ गरयन्द्छ ।  

भलु्माङ्कनका यवलधहरु  

 सवेऺण तथा अनसुन्द्धान  
ऩरयभाणात्भक यवलध (प्रश्नावरी य सवेऺण यवलध य यवद्यभान आधायबतू आॉकडाहरू) 
गणुात्भक यवलध (प्रत्मऺ अवरोकन यवलध, रशऺत सभूह यवलध, अन्द्तयवाताइ यवलध, सफर, दफुइर, अवसय य 
चनुौती यवश्लषेण गने यवलध, य दस्तावेज अध्ममन) 

 सलभऺा (वायषइक सलभऺा य अधइवायषइक सलभऺा)  
 कामइ सम्ऩादन भूल्माकॊ न (स्वास््म सॊस्था य स्वास््म कलभइहरू) 
 

3.1.1 सवेऺण तथा अनसुन्द्धान 

मस गाउॉऩालरकाभा यहेका सञ्चारन बइइय स्वास््म सॉग सम्फशन्द्धत सचुना तथा सूचकहरूराइइ मथाथइऩयक वनाउन 
आवस्मक सवेऺण तथा अनसुन्द्धान गने व्मवस्था लभराइइनेछ ।  
यायष्डम, प्रादेशशक, तथा अन्द्म दात ृसॊघ सॉस्थाहरूफाट हनुे यवलबन्न सवेऺणहरूभा मस गाउॉऩालरकाफाट सवेऺणका 
क्रभभा गनुइ ऩने त्माङ्क सॊकरनका कामइहरूभा सहमोग गनेछ । जनु सॊघ सॉस्था तथा लनकामफाट सबेऺण गनइ 
रालगएको हो त्मसफाट गाउॉऩालरका सॉग आवश्मक सभन्द्वम गनुइ ऩनेछ । त्मस्तो कामइराइइ थऩ प्रबावकायी 
फनाउन आवश्मक सहमोग गाउॉऩालरकारे गनेछ ।मस गाउॉऩालरकारे आफ्नो ऺेत्र लबत्रको स्वास््म अवस्था फझु्न, 
कामाइन्द्वमन गरयएका कामइक्रभको भलु्माङ्कन गनइ, तथा त्माङ्क अनरुुऩ प्रभाण उऩरब्ध गयाइ मोजना तजुइभा गनइ 
लफलबन्न सवेऺण य अनसुन्द्धान गनेछ । स्थानीम तहभा सयकायी, गैय सयकायी तथा नीजी ऺेत्रफाट सम्फशन्द्धत 
गाउॉऩालरकाभा छुटै्ट सवेऺण गनुइ ऩयेभा  गाउॉऩालरकाभा यहेको अनगुभन भूल्माकॊ न तथा सऩुयीवेऺण सलभलतको 
अनभुलत प्राप्त बइसकेऩलछ भात्र सवेऺण सरुु गनइ सक्नेछन ्। मस्ता सवेऺणभा ऩालरकाको बलूभका देहाम फभोशजभ 
हनुेछ् 

 

 



 

 

यवषमको छनौट 
लफषम छनौटका रालग सवेऺणको उद्देश्म य यवषमको यवस्ताय स्वास््म सवेऺक अनगुभन टोरी लफच प्रस्तलुतकयण 
बए ऩिात ्मस टोरीको लनणइम अनरुुऩ लफषम छनौटका रालग अनभुलत प्रदान गरयनेछ ।  

कामइमोजना 
स्वास््म सवेऺणको यवषम वस्त ु छनौट बइइ सकेऩछी ऩयाभशइदाता लनमकु्त गरय सवेऺणको कामइमोजना वनाइइ 
गरयनेछ ।   

इलथकर स्वीकृती 
लफषम छनौट गरय कामइमोजना लनभाइण ऩिात ् नेऩार स्वास््म अनसुन्द्धान ऩरयषधभा इलथकर अनभुलतका रालग 
आवेदन ऩेश गनुइ ऩनेछ । मो अनभुलत प्राप्त बइसकेऩलछ भात्र त्माङ्क सॊकरन गनुइऩनेछ ।  गाउॉ/नगयऩालरका 
स्तयको सवेऺणका रालग ऩलन मो फुॉदा राग ुहनुछे ।  

भानव स्रोत व्मवस्थाऩन 
सवेऺणको रालग आवस्मक दऺ जनशक्ती व्मवस्थाऩन गने, सवेऺक तथा गणकहरूको रालग आवस्मक तालरभ 
ददने कामइ गरयनेछ ।  

सवेऺण तथा अनसुान्द्धान व्मवस्थाऩन 
गाउॉऩालरकाको सवेऺण व्मवस्थाऩनभा सवेऺणको प्रकृलत हेयेय कुन कुन सवेऺणभा य सवेऺणको कुन यवधाभा 
ऩयाभशइदाता आवस्मक ऩनेहो त्मसको ऩहचान गरय व्मवस्था लभराइइन ेछ ।  

अनगुभन टोरी 
गाउॉऩालरकाभा उऩाध्मऺको सॊमोजकत्वभा यहेको अनगुभन भूल्माकॊ न तथा सऩुयीवेऺण सलभलतरे मोजना अनसुाय 
लनमलभत अनगुभन गनेछ य आवस्मक लनमभन गनइ सक्नेछ । 

नलतजाको प्रस्तलुतकयण्  
सवेऺणको सम्ऩूणइ यवलध सकेऩलछ, सवेऺणको नलतजा स्वास््म अनगुभन सलभलतको उऩशश्थलतभा ऩयाभशइदातारे  
प्रस्तलुतकयण गनेछ । सवेऺणको प्रलतवेदन प्रलतलरयऩ ऩालरकाराई फझुाउनऩुनेछ । सवेऺणफाट प्राप्त नलतजा तथा 
लसपारयसहरूराई गाउॉऩालरकाको स्वास््म शस्थलत सधुाय गनइ प्रमोगभा ल्माउन सक्नेछ ।   
3.1.2 सलभऺा  

गाउॉऩालरका अन्द्तगइतका स्वास््म कामइक्रभहरूको कामाइन्द्वमनको अवस्था के कस्तो छ बनेय यवलबन्न सभमभा 
छरपर गने प्रयक्रमाराइइ सलभऺा बलनन्द्छ । मस गाउॉऩालरकाभा अधइ फायषइक य वायषइक गरय दइुइऩटक सलभऺा 
गरयनेछ ।   

सलभऺाको उद्दशे्म  
 गाउॉऩालरका लबत्र यहेका स्वास््म सॊस्थाहरूको प्रगलतको तरुनात्भक यवश्लषेण गने । 
 कामइक्रभ सञ्चारनभा देशखएका कभी कभजोयी ऩयहचान गने य सधुाय गनुइ ऩने ऺेत्रहरू ऩत्ता रगाइइ रऺ 

प्राप्ती सम्भ ऩगु्न ेभागइ ऩयहचान गने ।  



 

 सञ्चारीत कामइक्रभरे सम्फशन्द्धत ऺेत्रको वालसन्द्दा य यवशेष गरय भयहरा, फारफालरका, जेष्ठनागयीक तथा 
वशञ्चलतभा ऩयेका सभूदामहरूभा उऩरब्ध स्वास््म सेवाको उऩबोगको अवस्था उनीहरूरे सेवा उऩबोग गनइ 
बोग्न ुऩयेका फाधा अवयोधहरू ऩत्ता रगाइइ सम्फोधनको रालग यणनीलत तमाय गने ।  

 स्थानीम स्तयभा स्वास््मका नीलत तथा यणनीलत यवकास गनइ य मोजना तजुइभाका रालग प्राथलभकता ऺेत्र 
ऩयहचान गने ।  

 स्वास््म ऺेत्रभा काभ गने सयकायी गैयसयकायी तथा नीजी ऺते्रहरूको यवचभा सभन्द्वम सहकामइ गरय 
कामइक्रभ कामाइन्द्वमनका क्रभभा हनु सक्ने दोहोयोऩना कभ गने । 

वाषइक तथा अधइवायषइक सलभऺा 
गाउॉऩालरका अन्द्तगइतका स्वास््म सॊस्थाहरूको वायषइक तथा अधइ फायषइक सलभऺा गने व्मवस्था लभराइइनेछ । 
सलभऺा कामइक्रभभा स्थानीम तहका ऩदालधकायीहरू, स्थानीम तह भातहतका स्वास््म सॊस्थाहरू, स्वास््मको ऺेत्रभा 
कामइयत सयकायी, गैय सयकायी तथा नीजी ऺते्रहरूको सहबालगता हनुेछ । सलभऺाभा स्थानीम तह अन्द्तगइतका 
सयकायी तथा गैयसयकायी स्वास््म सॊस्थाहरूको सयक्रम सहबालगताभा देहाम फभोशजभका यवषमवस्तहुरूभा छरपर 
तथा प्रस्ततुी गयी लनश्कषइभा ऩगु्नेछ ।   

 अधइवायषइक सलभऺाभा गत ६ भयहनाभा गाउॉऩालरका अन्द्तयगतका स्वास््म सॊस्थाहरूफाट प्रवाह बएका 
स्वास््म सेवाहरूको कामइन्द्वमनको अवस्था वायेभा छरपर गयीनेछ बने वायषइका सलभऺाभा वषइ बरयको 
प्रगलतको फायेभा छरपर हनुेछ ।  

 स्वास््म सॊस्थाहरुको प्रगलत प्रलतफेदनको गणुस्तयीमता य देशखएका त्रटुीहरूको सधुाय । 
 सॊचालरत कामइक्रभहरुको प्रगलत वायषइका रक्ष्म  अनसुाय बए-नबएको सभीऺा गयी रक्ष्म प्राप्त गनइको रालग 

कामइमोजना फनाउन ेतथा आगाभी वषइको वायषइक मोजना फनाउने । 
 स्वास््म सॊस्थाको रालग आवस्मक औषधी, उऩकयण, स्वास््म व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीका टुल्सहरूको 

उऩरब्धता । 
 रक्ष्म अनसुाय यवशत्तम प्रगतीको अवस्था ।  
 रऺीत सभूदामको सेवा ऩहुॉच य सेवा उऩबोगको अवस्था ।  
 भहाभायी तथा प्रकृलतक प्रकोऩको अवस्था, ऩूवइ तमायी तथा प्रलतकामइको रालग आवस्मक छरपर । 
 स्थानीम तहभा लनभाइण बएका नीलत लनदेशशका वा स्वास््म सॉग सम्फन्द्धीत कुनै दस्तावेजहरू लनभाइणको 

क्रभभा छन ्बने  त्मसुको फायेभा जानकायी  तथा छरपरका साथै सोको कामाइन्द्वमनको फायेभा छरपर   
 स्वास््म ऺेत्रका अन्द्म सभसाभयमक लफषमभा छरपर ।  

 

3.1.3 कामइ सम्ऩादन तथा भूल्माङ्कन  

स्वास््म सॊस्थाहरुको कामइ सम्ऩादन भूल्माङ्कन 
गाउॉऩालरकाभा यहेका स्वास््म सॊस्थाहरुरे लनशित सभम लबत्र तोकीएको रक्ष्म अनसुाय के कलत काभ ऩयुा गये 
नगयेको मयकन गरय स्वास््म सॊस्थाहरुको कामइ सम्ऩादन भूल्माङ्कन गरयनेछ । जसरे स्वास््म सॊस्थाहरुफाट प्रदान 
गने सेवाहरुभा थऩ  गणुस्तरयमता य प्रबावकायीता फनाउन भद्दत गनेछ। देहाम फभोशजभका उद्देश्महरू प्राप्त गनइ 
स्वास््म सॊस्थाहरूको कामइ सम्ऩादन भूल्माङ्कन गरयनेछ  

 स्वास््म सस्थाहरुरे ददएको  रक्ष्म के कलत ऩयुा गये बनी ऩत्ता रगाउन े 



 

 स्वास््म सॊस्थाहरुफाट प्रदान गने सेवाको गणुस्तयभा फयृि गने ।  
 कामइ सम्ऩादनको भूल्माङ्कन गयी सवोत्कृष्ट काभ गने स्वास््म सॊस्थाराई ऩयुस्कृत य प्रोत्साहन गने ।  
 तोयकएको रक्ष्म तथा उद्देश्म हालसर गनइ नसक्ने सॊस्थाहरुको कायक तत्वहरुको यवश्लषेण गयी सधुायका 

रालग यवशेष कामइक्रभहरुको कामइ मोजना फनाई कामाइन्द्वमन गने । 

कामइ सम्ऩादनको भाऩन यवलध 

o कामइ सम्ऩदानको प्रगलत भूल्माङकन गदाइ प्रत्मेक स्वास््म सॊस्थाभा कशम्तभा दइुइ ऩटक सहमोगात्भक 
सऩुरयवेऺण (व्मवस्थाऩयकम य प्रायवलधक सऩुरयवेऺण) गरयनेछ ।   

o कामइ सम्ऩादनको प्रगलत हेदाइ लनधाइयण गरयएका अलधकतभ ्रक्ष्मको सीभाहरुराई आधाय भानेय सॊमकु्त 
रुऩभा भलु्माङ्कन गरयनेछ ।  

o स्थानीम तहभा यहेको अनगुभन भूल्माङ्कन सऩुरयवेऺण सलभलतरे स्थानीम ऩरयवेशभा सूचकहरू लनधाइयणा गरय 
तमाय गयेको भूल्माङ्कन चेकलरष्ट प्रमोग गरयनेछ ।  

o स्वास््म सॊस्थाको भालसक प्रलतवेदनका आधायभा सो सॊस्थाका रालग लनशित गरयएका अलधकतभ ्लसभाको 
रक्ष्म सलभऺा गयी ऩूया हनु सक्न ेनसक्न ेलनशित गरयनेछ ।   

o अनगुभन वा सऩुरयवेऺणका फेरा स्वास््म सॊस्थाको कामइऺ ेत्र लबत्रका सभदुाम वा सम्फशन्द्धत स्वास््म सॊस्था 
सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सलभलतसॉग स्वास््म सॊस्थाको फायेभा अलधकतभ ्धायणा फझु्न ेय सो अनसुाय 
स्वास््म सॊस्थाको भूल्माङकन गरयनेछ ।   

कामइ सम्ऩादन मोजना तमाय गने फेराभा स्थानीम तहको  वस्तशुस्थलत य स्वास््म सॊस्थाहरूभा उऩरब्ध साधन 
ऩहुॉचको अवस्था, भानव स्रोतको उऩरव्धता य गत वषइ गयेको प्रगलतका आधायभा स्थानीम तह लबत्रका स्वास््म 
सॊस्थाराई यवलबन्न सभूहभा यवबाजन गरयनेछ । स्वास््म सॊस्थाहरूको भलु्माङ्कन गदाइ  देहामको भाऩदण्ड अनसुाय 
वगॉकयण गयी उत्कृष्ट स्वास््म सॊस्था तम गयीने छ ।   

(क) ९० % बन्द्दा फढी  = सवोतकृष्ट  (ख) ७५-८९ %  = उत्कृष्ट 
(ग) ६०–७४ %   = सन्द्तोषजनक  (घ) ६० % बन्द्दा कभ  = न्द्मनु  

स्वा्मकभॉको कामइसम्ऩादन भलु्माङ्कन 
कुनै ऩलन कभइचायीराई तोयकएको शजम्भेवायी के कलत य कस्तो रुऩभा ऩूया बमो बनेय भाऩन गने यवलध कामइ 
सम्ऩादन भूल्माङ्कन हो । स्वास््म सॊस्थाभा कामइयत स्वास््मकभॉहरुरे आफ्नो ऩदीम दायमत्व (काभ कतइव्म य 
अलधकाय) अनसुाय ददइएको शजम्भेवायीराई रक्ष्म अनसुाय मोजना फनाइइ ऩयुा गये नगयेको हेनइ लनशित भाऩदण्ड 
फनाएय एयकन गनुइ ऩनेछ ।  जस ्अनसुाय हयेक स्वास््मकभॉरे लनशित सभम लबत्र गनुइऩने काभको रक्ष्म लनधाइयण 
गने, रक्ष्म अनसुाय मोजना तमाय गने य कामाइन्द्वमन गने जस्ता कामइहरू ऩदइछन ्।  

उद्दशे्म 
 कभइचायीराई ददइएको रक्ष्म अनसुाय के कलत कामइ सम्ऩन्न गये अनगुभन गयी सभमभा ऩषृ्ठऩोषण दीने य 

लसक्ने लसकाउने कामइराई व्मवशस्थत गने  
 कामइ सम्ऩादनको भलु्माङ्कन गयी अलत उत्तभ कामइ गने कभइचायीराई ऩयुस्कृत य प्रोत्साहन गनुइका साथै 

लनशित सभमभा काभ सम्ऩन्न नगने, काभप्रलत राऩयवाही गने जस्ता ऩदीम दायमत्व ऩयुा नगने 
कभइचायीहरुराई दशण्डत गने   

 कभइचायीको लनयन्द्तय लसकाई य वलृत यवकासभा सहमोग ऩयुाई उलनहरुको कामइदऺता अलबफदृ्बी गने 



 

 कभइचायीको काभ गने भनवोर फढाउन े
 कभइचायीभा स्वास््म सॊस्थाको व्मवस्थाऩन सम्फशन्द्ध उत्तयदायमत्व फहन गने ऩऺराई सदुृढ गने  

कामइ सम्ऩादन भूल्माङ्कन प्रयक्रमा (यवलध य मोजना) 
स्थानीम तह स्वास््म सॊस्था स्तय (स्वास््मकभॉ ) 

स्थानीम तहरे रक्ष्म तम गने छ। 
स्थानीम तहरे ददएको रक्ष्म अनसुायस्वास््म सॊस्थारे भालसक वायषइक 
मोजना फनाई सोही अनसुाय स्वास््मकभॉरे आफ्नो कामइ मोजना तम गने 
छन ्य गाउॉऩालरकाको स्वास््म साखाभा ऩेश गनेछन।् 

कामइ सम्ऩादन भलु्माङ्कन गनइ प्रभखु नलतजा तथा प्रलतपर 
ऺेत्रहरु य भाऩन गने यवलध य भाऩदण्ड लनधाइयण गने छ। 

मोजना अनसुाय सभमभा कामइ सम्ऩादन गने 

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

स्थानीम तहफाट तोयकएको सभम  वायषइक य अधइवायषइक रुऩभा कामइ 
कम्ऩादन भलु्माङ्कन बयी ऩेश गने 

ऩयुस्कृत तथा कमइ सम्ऩादनभा सधुाय गने मोजना फनाउने  
वायषइक रुऩभा तोकीएको रक्ष्म अनसुायका उऩरशब्धहरु प्राप्त हनु सके 
नसकेको फायेभा उल्रेख गयी ऩेश गने 

कामइ सम्ऩादन सम्फन्द्धभा ऩषृ्ठऩोषण ददने ।  प्राप्त आदेश तथा लनदेशनहरु सभमभै सम्ऩन्न गनइका रालग अग्रसय यहन े

कामइ सम्ऩादन भलु्माङ्कन हयेक आलथइक वषइको अन्द्तमभा भलु्माङ्कन सलभलतद्बाया गयीने छ। स्वास््मकभोको 
सऩुरयवेऺण लनमलभत गयीने छ। स्वास््म कभइचायीहरुको कामइ सम्ऩादन भलु्माङ्ककन गनइको रालग देहमाका यवलधहरु 
य भाऩदण्ड प्रमोग गयी गरयने छ। 

प्रश्नोतय् कामइ सम्ऩादन भलु्माङ्कन पायभभा तम गयीएका प्रश्नहरु कभइचायीराई सोलधने छ। जसभा कभइचायी स्वमभ ्
तथा अन्द्म कभइचायी य स्वास्थम सॊस्था सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन सलभतोहरुराई ऩलन प्रश्न गयी याम फशझने छ। 

छरपर् स्वास््म सॊस्थाको कभइचायी य स्वास्थम सॊस्था सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन सलभतोहरु सॊग छरपर गयीने 
छ। 

अवरोकन् कभइचायीरे यवलबन्न स्थानभा देखाएको आचयण, व्मवहाय तथा क्रीमाशशरताहरु साथै कामइ सम्ऩादन 
गयेको कामइहरू, सेवा यशजष्टयहरूको लनमलभत अवरोकन गयीने छ। साथै कामइ सम्ऩादन गदाइ ऩलन अवरोकन 
गयीने छ। 

भलु्माङ्कन गनइको रालग देहामको भाऩदण्ड अनसुाय वगॉकयण गयीने छ य उत्कृष्ट कभइचायी तम गयीने छ।   
(क) ९० % बन्द्दा फढी  = सवोतकृष्ट  (ख) ७५-८९ %   =  उत्कृष्ट 
(ग) ६०–७४ %  = सन्द्तोषजनक  (घ) ६० % बन्द्दा कभ  = न्द्मनु  

कामइ सम्ऩादन तथा भलु्माॉकन पायभ 
स्वास््मकभॉहरुको कामइ सम्ऩादन भलु्माॉकन गदाइ नेऩार सयकाय स्वास््म सेवा लनमभावरी, २०५५ को लनमभ 
१२९ को उऩलनमभ २ फभोशजभको का.स.भ ुपायभ प्रमोग गनेछ । स्थानीम तहको अनगुभन भूल्माङ्कन तथा 
सऩुयीवेऺण सलभलतरे आवस्मकता भहससु गयेभा सभम सान्द्दलबइक भूल्माङ्कन पायभ फनाई प्रमोग गनेछ ।  

 

ऩयुस्कृत य दशण्डत प्रकृमा 



 

 भलु्माङ्कनको नलतजा अनसुाय उत्कृष्ट कामइ सम्ऩादन गने कभइचायीराई प्रसॊसा य ऩयुस्कृत गयी 
प्रोत्सायहत गने। 

 सन्द्तोषजनक कामइ गने कभइचायीराई सधुाय गनुइऩने ऩऺहरुको वायेभा ऩषृ्ठऩोषण ददने य सधुायको रालग 
मोजना फनाई कामाइन्द्वमन गनइ रगाउने।  

 कभजोय कामइ सम्ऩादन गने कभइचायीराई लनजको कभी कभजोयी वायेभा लरशखत जानकायी ददने। 
सधुायको रालग मोजनो फनाउन य कामाइन्द्मवन गनइ चाहीने सहमोग गने। 

 लनधाइरयत सभमभा काभ सम्ऩन्न नगने, काभप्रलत राऩयवाही गने जस्ता ऩदीम दायमत्व ऩयुा नगने 
कभइचायीहरुराई भाऩदण्ड फनाई दशण्डत गने । 

  



 

ऩरयच्छेद चाय् सऩुयीवेऺण 

4 सऩुयीवेऺणको ऩरयचम  

सऩुयीवेऺण बन्नारे कामइक्रभ वा ऩरयमोजनाको शजम्वेवाय ब्मशक्त, सऩुयबाइजय अथवा व्मवस्थाऩक भालथल्रो तहरे 
कुनै ऩलन कामइक्रभ वा ऩरयमोजनाभा कामइयत कभचाइयीहरू /स्वास््म कभीहरूरे उक्त कामक्रभ वा ऩरयमोजनाको 
रऺ तथा उदेश्म अनसुाय कामक्रभहरू कसयी सॊचारन गरययहेका छन्र, उनीहरूको गलतयवलधहरू तथा कामइ 
सम्ऩादनको अवस्था कस्तो छ, याम्रो गये नगयेको  लनरयऺण गने, अनगुभन गने य आवश्मकता अनसुाय लनदेशन 
ददने, उलनहरूराइ उत्प्रेरयत गने, कामइक्रभ  कामाइन्द्वमभा सहमोग तथा सयहजकयण जस्ता कामइहरू ऩदछइन । 
स्वास््म कभीहरूरे आफ्नो शजम्भेवायी याम्रसॊग वहन गये नगयेको, उनीहरूका गलतयवलधहरूको  येखदेख तथा 
उनीहरूराइ लसकाउने, उत्प्रेणा जगाउन े य कामइसम्ऩादनभा सधुाय ल्माउन े  काम न ै सऩुरयवेऺण हो य मो एक 
लनमलभत प्रकृमा हो । स्थानीम सयकायरे घोषणा गयेका नीलत तथा कामइक्रभहरू स्थानीम स्वास््म सॊस्थाहरू 
(स्वास््म चौकी, आधायबतु स्वास्थम सेवा केन्द्र, शहयी तथा साभदुायमक स्वास््म इकाइ, गाउघय तथा 
खोऩयकल्नीक य भयहरा स्वास््म स्वमॊसेयवकाहरू) भापतइ कामाइन्द्वमन बइयाखेका छन्र ।  

सऩुयीवेऺण मोजना् 
गाउॉऩालरका भातहतका स्वास््म सॊस्थाहरूभा सहबालगतात्भक सऩुरयवेऺणको रालग वषइको सरुूभानै ऺते्र तथा 
कामइमोजना तमाय गरय व्मवस्थीत तयीकारे सऩुयीवेऺण गने व्मवस्था लभराइइनेछ ।  

कामइमोजना तालरका  
कामइयववयण कहाॉ गने कसरे गने शजम्भेवायी कयहरे गने वषइभा कलत ऩटक गने कैयपमत 

प्रायवलधक अनगुभन 
तथा सऩुरयवेऺण 

सयकायी, गैय सयकायी तथा 
लनशज स्वास््म सॊस्था 

स्थानीम तह स्वास््म 
शाखा 

चौभालसक  
प्रत्मेक स्वास््म सॊस्था 
कम्तीभा एक ऩटक 

 

व्मवस्थाऩकीम 
सऩुरयवेऺण 

सयकायी तथा साभदुायमक 
स्वास््म सॊस्थाहरू 

अनगुभन भूल्माकॊ न 
तथा सऩुयीवेऺण 
सलभत, व्मवस्थाऩन 
सलभलत 

चौभालसक 
प्रत्मेक स्वास््म सॊस्था 
कम्तीभा एक ऩटक 

 

गैय सयकायी तथा लनजी 
स्वास््म सॊस्थाहरू वायषइक रूऩभा  नभूना छनौट अनूसाय  

कामइक्रभ सरुयवेऺण 

सभदुाम स्तयभा सॊचालरत 
अलबमान तथा कामइक्रभहरू,  

स्वास््म शाखा, 
स्वास््म सॊस्थाका 
कभइचायीहरू,  

अलबमान तथा 
यवशेष ददनहरूभा 

लनमलभत रूऩभा  

गाउॉघय शक्रलनक, खोऩ 
शक्रलनक,   

स्वास््म सॊस्था प्रभखु, 
व्मवस्थाऩन सलभलत 

भालसक रूऩभा  प्रत्मेक शक्रलनक 
कम्तीभा एक ऩटक 

 

स्वास््म 
कभइचायीहरू 

स्थानीम स्वास््म शाखा  
अनगुभन भूल्माकॊ न 
तथा सऩुयीवेऺण 
सलभत, 

वायषइक रूऩभा कम्तीभा एक ऩटक  

 स्थानीम स्वास््म सॊस्थाहरू, स्वास््म शाखा वायषइक रूऩभा प्रत्मेक स्वास््म कलभइको 
एक ऩटक 

 

भयहरा स्वास््म 
स्वमॊ सयवका 

भयहरा स्वास््म स्वमॊ 
सेयवका, आभा सभूह आदद  

स्वास््म सॊस्थाका 
कभइचायीहरू 

भालसक रूऩभा 
प्रत्मेक स्वमॊ सेयवका 
सॊग कम्तीभा एक ऩटक 

 

ऩालरका देशख स्वास््म सॊस्था 

नोट् कामइ मोजना अनसुाय पेयफदर गनइ सयकन े



 

व्मवस्थाऩन सऩुरयवेऺण 
स्वास््म सॊस्थाको व्मवस्थाऩकीम ऩऺहरूराइइ ध्मानभा याखी भालथल्रो लनकामफाट गरयने सऩुरयवेऺणराइइ 
व्मवस्थाऩन सऩुरयवेऺण जनाउॉदछ । लनवाइशचत जन प्रलतलनलधहरूरे लनमलभत रूऩभा आफ्नो ऩालरका 
अन्द्तगइतका स्वास््म सॊस्थाहरूको सऩुरयवेऺण गनइ जरूयी हनु्द्छ । मसको भखु्म उदे्दश्म बनेको स्वास््म 
सॊस्थाको व्मवस्थाऩनको अवस्थाको फायेभा जानकायी लरइइ आगाभी ददनभा गनुइऩने सधुायका ऩऺको 
जानकायी लरन ु हो । आवश्मकता अनसुाय सेवा प्रवाह बए नबएको एकीन गनइ तथा यायष्डम अलबमान 
तथा मोजना अनरुूऩ कृमाकराऩहरू रूऩभा कामाइन्द्वमन बएको सलुनशित गनुइ नै मसको भखु्म उदे्दश्म हो 
। ऩालरका देशख स्वास््म सॊस्थाको व्मवस्थाऩन सऩुरयवेऺण अधइवायषइक रूऩभा गनइ सयकनेछ । 
अधइवायषइक तथा वायषइक सलभऺा गोयष्ठभा व्मवस्थाऩयकम रूऩभा कभजोय यहेको स्वास््म सॊस्थाको छनौट 
गनइ सयकनेछ ।  

छनौटका आधायहरू:  
भानव सॊसाधन, बौलतक ऩवुाइधाय तथा श्रोत व्मवस्थाऩनको आधायभा कभजोय यहेको स्वास््म सॊस्थाराइइ छनौटको 
आधाय फनाउन सयकनेछ य स्वास््म सॊस्थाहरूको सरुयवेऺणका रालग उऩाध्मऺको सॊमोजकत्वभा यहेको अनगुभन 
भूल्माङ्कन तथा सऩुरयवेऺण सलभलतरे आवस्मक भहससु गयेभा छुटै्ट टोरी फनाइइ गनइ सक्नेछ । सॊशघम, प्रादेशशक, 
तथा अन्द्म सयकायी तथा गैय सयकायी सॊस्थारे गने सऩुरयवेऺणभा मस गाउॉऩालरकारे सभन्द्वम गनेछ य अवश्मकता 
अनसुाय सहबालगता ऩलन जनाउनेछ ।  

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

अलबरेख तथा प्रलतवेदन गनइ य सऩुयीवेऺणाको रालग पायभहरूको प्रमोग  
सऩुरयवेऺणको अलबरेख तथा प्रलतवेदन पायभ चेकलरष्ट (१) अनसुायको हनुेछ  

प्रायवलधक सऩुरयवेऺण 
स्वास््म सॊस्थाको प्रायवलधक ऩऺहरूराइइ ध्मानभा याखी भालथल्रो लनकामफाट गरयने सऩुरयवेऺणराइइ प्रायवलधक 
सऩुरयवेऺण जनाउॉदछ । मसको भखु्म उद्देश्म बनेको स्वास््म सॊस्थाको प्रायवलधक अवस्थाको फायेभा जानकायी 
लरइइ आगाभी ददनभा गनुइऩने सधुायका ऩऺको जानकायी लरन ु हो । ऩालरका देशख स्वास््म सॊस्थाको प्रायवलधक 
सऩुरयवेऺण चौभालसक गरयनेछ । चौभालसक, अधइवायषइक तथा वायषइक सलभऺा गोयष्ठभा प्रायवलधक रूऩभा कभजोय 
यहेको स्वास््म सॊस्थाको छनौट गरयनेछ ।   

छनौटका आधायहरू:  
यवलबन्न स्वास््म सूचकहरूको आधायभा कभजोय यहेको स्वास््म सॊस्थाराइइ छनौटको आधाय फनाउनेछ ।   

 

टोरी गठन  
स्वास््म सॊस्थाहरूको प्रयवलधक सऩुरयवेऺणका रालग उऩाध्मऺको सॊमोजकत्वभा यहेको अनगुभन भूल्माङ्कन तथा 
सऩुरयवेऺण सलभलतरे आवस्मकता भहससु गयेभा छुटै्ट टोरी फनाइइ गनइ सक्नेछ । सॊशघम, प्रादेशशक, तथा अन्द्म 



 

सयकायी तथा गैय सयकायी सॊस्थारे गने सऩुरयवेऺणभा मस गाउॉ ऩालरकारे सभन्द्वम गनेछ य अवश्मकता अनसुाय 
सहबालगता ऩलन जनाउनेछ । 

अलबरेख तथा प्रलतवेदन पायभ 
सऩुरयवेऺणको अलबरेख तथा प्रलतवेदन पायभ लनम्न चेकलरष्ट (२) हनुेछ । 

भयहरा स्वास््म स्वमॊ सेयवका स्तय :  
मस गाॉउऩालरका अन्द्तगइतका भयहरा स्वास््म स्वमॊ सेयवकारे रक्ष्म  तथा कामइयववयण अनसुाय काभ गये- नगयेको 
एयकन गरय व्मवस्थाऩयकम तथा प्रायवलधक सभस्मा अइऩयेभा आवस्मक सहमोग गने सऩुयीवेऺणको भखु्म उद्देश्म हो 
। मस सऩुरयवेऺणरे भयहरा स्वास््म स्वमॊ सेयवकाफाट प्रदान गरयएका स्वास््म सेवाको गणुस्तय य लनमलभत 
अलबरेख तथा प्रलतफेदनको रालग सहमोग गनेछ । स्वास््म सॊस्थाका प्रायवलधक कभइचायीहरूरे भालसक रूऩभा 
भयहरा स्वास््म स्वमॊ सेयवकाहरुको सऩुयीवेऺण गनेछन ् य सऩुयीवेऺण ऩिात स्वास््म सॊस्थाका प्रभखु भापइ त 
ऩालरकाभा भालसक रूऩभा प्रलतवेदन गनुइऩनेछ । सऩुयीवेऺण गनइ जादाॉ स्वास््मकभॉ भयहरा स्वास््म स्वमभ 
सेयवकाको घय अथवा आभा सभूहहरुको भासीक फैठकभा जानेछन ्।  

भयहरा स्वास््म स्वमॊ सेयवका सऩुयीवेऺण मोजना  
स्वास््म सॊस्थाका कभइचायीहरू प्रत्मेक भयहरा स्वास््म स्वमॊ सेयवकाहरूभा कम्तीभा फषइभा एक ऩटक ऩगु्नेछन ्। 
कामइ सम्ऩादनभा सभस्मा बएका, स्वास््म सॊस्थाको ऩहॉचफाट टाढा यहेका,  सेवा ददनऩुने ऺेत्र अलधक यहेका 
भयहरा स्वास््म स्वमॊ सेयवकाहरू राइइ प्रथलभकताभा याशख सऩुरयवेऺण मोजना स्वास््म सॊस्थारे वषइको सरुूभान ै 
तमाय गनेछ ।   

अलबरेख तथा प्रलतवेदन पायाभ 
सऩुयीवेऺण गनइ जादाॉ भयहरा स्वास््म स्वमभ सेयवका कामकइ भरे तोके फभोशजभको पायाभ प्रमोग गनेछन ्।  

कामक्रइ भ  सऩुयीवेऺण 
गाउॉऩालरकाभा सॊघ तथा प्रदेश सयकायवाट सञ्चालरत कामइक्रभहरु तथा स्थानीम तह भातहतका स्वास््म 
सॊस्थाहरूरे प्रदान गयेका सेवाहरू कामाइन्द्वमनको अवस्था सभमभान ै ऩत्ता रगाइइ सेवा प्रवाहको प्रबावकारयताभा 
फिृी  ल्माउनका रालग कामइक्रभ सऩुरयवेऺण गरयन्द्छ । कामइक्रभहरूको सऩुरयफेऺण गदाइ यवद्यभान सॊघ, प्रदेश 
तथा स्थानीम सयकायको नीलत तथा कामक्रभ, स्वास््म ोन लनदेशशकाहरू फभोशजकामाइन्द्वमन बए-नबएको सलुनशित 
गरयनेछ ।  

कामइक्रभ सऩुरयवेऺण प्रयक्रमा  
सॊघ, प्रदेश तथा स्थानीम तहका कामइक्रभहरूको प्रायवलधक तथा व्मवथाऩयकम सभहुरे (आवश्मकता अनसुाय) सॊग 
सॊगै वा छुट्टा छुटै्ट रूऩभा कामइक्रभको सऩुरयवेऺण गदाइ कामइक्रभरे तोकेको व्मवस्था अनसुाय गरयने छ । 
सऩुरयफेऺण गरयने सभम य अवलध कामइक्रभ कामाइन्द्वमन लनदेशशकाभा तोयकएको व्मवस्था अनसुाय हनुेछ ।  
आवश्मकता बएभा सभम य अवलध थऩ घट गनइ सक्नेछ य सोको शजम्भेवायी सलभलतको हनुेछ । सऩुरयवेऺण गने 
लनकामरे कामइक्रभ सऩुरयवेऺण गदाइ अलधल्रो वषइ न्द्मून प्रगलत बएको कामइक्रभ, स्वास््म सॊस्था वा ऺते्रराइइ  
ग्राह्यता  ददइनेछ । सऩुरयवेऺण गनइ जाॉदा सम्फशन्द्धत कामइक्रभरे लनदइष्ठ गयेफभोशजभ अनगुभन तथा सऩुयीवेऺण 
पायाभहरू सऩुरयवेऺण टोरीरे प्रमोग गनेछ । मदद गाउॉऩालरकारे नमाॉ कामइक्रभ कामइन्द्वमन गयेकोछ बन े
ऩालरकारे न ैकामइक्रभको सऩुरयवेऺण पायाभ फनाइ सऩुरयवेऺण गनेछ । 



 

5 फजेट व्मवस्थाऩन 
अनगुभन, सऩुरयवेऺण तथा भलु्माङ्कन गनइको रालग चायहने स्रोत साधनको व्मवस्था गाउॉऩालरकारे गनेछ । मो 
लनदेशशकाभा उल्रेशखत यक्रमाकराऩहरु गाउॉऩालरकाको फायषइक कामइक्रभ तथा फजेट सॊग तारभेर लभराइ 
कामाइन्द्वमन गरयनेछ । साथै गाउॉऩालरकाभा कामइयत साझेदाय सॊस्थाहरुसॊग सभन्द्वम य सहकामइ गरय स्रोत 
व्मवस्थाऩन गनइ सयकनेछ । 

6 लनदेशशकाको कामाइन्द्वमन 
मो लनदेशशका रागू बए ऩिात तत्कार गाउॉऩालरकारे ऩूणइ रूऩभा कामइनवमनभा ल्माउनेछ। लनदेशशकाको 
कामइनवमन बए/नबएको एयकन गने शजम्भा गाउॉऩालरकाको स्वास््म शाखाको हनुेछ । 

7 लनदेशशकाको ऩरयभाजइन  
मो लनदेशशका गाउॉऩालरकारे अवश्मकता अनसुाय ऩरयभाजइन गनेछ ।  

  



 

8 अनसूुची तथा चेकलरष्टहरू 

स्वास््म सॊस्था स्तयको अनगुभन चेकलरष्ट (१) 
स्वास््म सॊस्थाको नाभ् ..................................................................        

गाॉउऩालरका तथा वडा नॊ. ..................... .... ........ ....... ....................... 

स्वास््म सॊस्थारे सेवा ऩमुाइउन ुऩने कुर जनसॊख्मा् ................................ 

स्वास््म सॊस्था प्रभखुको नाभ य ऩद् ..................................................................... 

भोफाईर नॊ. .................................. 

लस.नॊ. भलु्माङ्कनका फुॉदाहरु ऩसु्याईका आधायहरु 
हारको अवस्था 

कैयपमत याम्रो अवस्था 
(√) 

सॊतोषजनक छ 
(√) 

सॊतोषजनक 
छैन (√) 

१ 
स्वास््म सॊस्था बवन य आवासको 
अवस्था्सेवाग्राही भैत्री, लनमलभत भभइत 
सॊबाय 

तमायी, रागत, अनभुान, 
अवरोकन, छरपर     

२ 
जनशशक्तको उऩरब्धता, ऩमाइप्तता तथा 
ऺभता अलबवयृि 

ऩदऩूलतइ तथा ऩदऩूलतइका 
रालग गरयएको ऩत्राचाय, 
तालरभ 

    

३ 
औषलध, उऩकयण तथा साभाग्री 
बण्डायणको अवस्था 

शजन्द्सी यशजष्टय य बौलतक 
गणना, भाऩदण्ड फभोशजभको 
स्टोय कोठा 

    

४ पोहय व्मवस्थाऩन अवरोकन, छरपर     

५ 
खानेऩानी, धाया तथा ढर लनकासको 
अवस्था 

तमायी, रागत, अनभुान, 
अवरोकन, छरपर     

६ लफजरुी अथवा सोरायको अवस्था 
तमायी, रागत, अनभुान, 
अवरोकन, छरपर     

७ कम््मटुय तथा इन्द्टयनेट जडानको 
अवस्था 

तमायी, अवरोकन, छरपर     

८ 
लफयाभीहरुको रालग प्रलतऺारमको 
अवस्था 

तमायी, अवरोकन, छरपर     

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

तमायी, अवरोकन, छरपर     

१० स्वास््म सॊस्था सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन 
सलभलतको सकृमता 

भाइन्द्मूट, छरपर     

११ खोऩ तालरका अनसुाय सेवा सॊचारन खोऩ यशजष्टय     

१२ आकशस्भक प्रसूती सेवाका रालग प्रषेण 
कोषको व्मवस्था 

प्रषेण शस्रऩ तथा यशजष्टय     

१३ सावइजलनक रेखा ऩरयऺणको अभ्मास छरपर, भाइन्द्मूट     

१५ 
नागरयक फडाऩत्र उऩमकु्त स्थानभा 
बएको 

अवरोकन     



 

स्वास््म सॊस्था स्तयभा सऩुयीवेऺण गदाइ प्रमोग गरयने चेकलरष्ट (२) 
(प्राथलभक  अस्ऩतार, प्राथलभक स्वास््म केन्द्र, स्वास््म चौकी, साभदुामीक स्वास््म केन्द्र य आधायबतु स्वास््म 
सेवा केन्द्र) 
स्वास््म सॊस्थाको नाभ तथा स्थान् .....................       गाॉउ । नगय ऩालरका् ..............................  
सेवा ऩमुाइउन ुऩनेको कुर जनसॊख्मा् .............   भोवाइर नॊ.(कामाइरम प्रभखु) ........................   

क्र.सॊ. सऩुरयवेऺणका फुॊदाहरू ऩषु्याइइका आधायहरू सन्द्तोषजनक 
छ । छैन 

सधुायका कदभहरू 

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

घ 
औषलध, उऩकयण तथा साभाग्री बण्डायणको 
अवस्था 

शजशन्द्स यशजष्टय य 
स्टोय कोठा 
अवरोकन 

  

ङ 
स्वास््म शशऺा सम्वन्द्धी ऩोस्टय, शफ्रऩ चाटइ 
सवैरे देख्न ेस्थानभा याखेको तथा प्रमोग 
गयेको 

अवरोकन, अलबरेख 
  

च वायषइक कामइ मोजना तमाय गयी टाॉसेको अवरोकन   

छ 
स्वास््म सॊस्थाको गलतयवधी, सधुायको रालग 
गाऩा/न.ऩा.फाट आलथइक स्रोत जटुाएको 

लभटीङ  भाइन्द्मटु 
अवरोकन 

  

२. फार स्वास््म कामइक्रभ 

क खोऩ तालरका अनसुाय सेवा सन्द्चारन 
खोऩ यशजष्टय, 
भोलनटरयङ्ग लसट 

  

ग खोऩ कबयेजको अवस्था 
खोऩ यशजष्टय, 
भोलनटरयङ्ग लसट 

  

घ जरयवमोजनको शस्थलत य सोको ब्मवस्थाऩन 
छरपर, भोलनटरयङ्ग 
लसट 

  

च 
आइइएभएनलसआइइ अनसुाय केश वलगइकयण 
तथा व्मवस्थाऩन 

आइइएभलसआइइ 
यशजष्टय, प्रोटोकर 

  

छ 
ऩाॉच वषइ भलुनका फारफालरकाहरुको फयृि 
अनगुभन गये नगयेको 

ऩोषणा यशजष्टय 
अवरोकन 

  

३. ऩरयवाय स्वास््म कामइक्रभ 

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

शजशन्द्स यशजष्टय तथा 
प्रलतवेदन 

  

ख 
गबइवती सेवाको लनमलभत उऩरब्धता य 
औषलध यवतयण 

ऩ.लन. यशजष्टय, 
भोलनटरयङ्ग लसट 

  

ग स्वास््म सॊस्थाभा गोऩलनमता सयहत गबइजाॉच 
गयाउने छुटै्ट कोठाको व्मवस्था 

अवरोकन   

च 
सयुशऺत प्रसूलत सेवाको उऩरब्धता य 
गोऩलनमता 

अवरोकन 
  

छ 
आकशस्भक प्रसूलत सेवाकारालग प्रषेण 
ब्मवस्था 

प्रसलुत सेवा यशजष्टय 
  

ज तालरका अनसुाय गाॊउघय शक्रलनक सञ्चारन गाउॉघय शक्रलनक 
यशजष्टय 

  

४. योग लनमन्द्त्रण कामइक्रभ 
क औरोको यक्त नभूना सॊकरन, ऩरयऺण तथा प्रमोगशारा अलबरेख   



 

क्र.सॊ. सऩुरयवेऺणका फुॊदाहरू ऩषु्याइइका आधायहरू सन्द्तोषजनक 
छ । छैन 

सधुायका कदभहरू 

उऩचाय 

ग 
ऺमयोगका यवयाभीहरुको ऩयहचान तथा 
उऩचायको अवस्था 

भोलनटरयङ्ग लसट 
  

घ ऺमयोगीको लडपल्टय िेलसङ्गको अवस्था कामइ मोजना, भाइन्द्मूट   
५. व्मवस्थाऩन कामइक्रभ 

क 
स्वास््म सॊस्थाफाट सॊचालरत सेवाको 
अलबरेख तथा प्रलतवेदनको अवस्था 

एचएभआइइएस ९.३ 
  

ख 
भालसक प्रलतवेदन लडएचआइइएस२ भा इइन्द्िी 
गरयएको अवरोकन 

  

ग भोलनटरयङ्ग लसट अद्यावधीक गरयएको अवरोकन   

घ गणुस्तय सधुाय गलतयवलधको अवस्था 

गणुस्तय सधुाय 
सलभलतको वैठक 
ऩशुस्तका, स्वास््म 
सॊस्थाहरुफाट गणुस्तय 
सधुाय गलतयवलधका 
प्रलतवेदन 

  

ङ 
कामइक्रभ यवशेष लनदेशशका, भाऩदण्ड तथा 
सेवा प्रोटोकरको उऩरब्धता 

अवरोकन   

६. यायष्डम लन्शलु्क स्वास््म सेवा कामइक्रभ 
ग सूशचकृत औषलधको ऩमाइप्तता स्टोय लनयीऺण   
ङ सावइजलनक रेखा ऩयीऺणको अभ्मास छरपर, भाइन्द्मूट   
७. आऩूलतइ ब्मवस्थाऩन 
क औषलधहरुको बण्डायणको अवस्था अवरोकन, अलबरेख   

ग शजन्द्सी अलबरेख अद्यावलधक गरयएको 
भाग पायाभ, खरयद 
आदेश, ह. पायाभ, 
दाशखरा रयऩोट आदद 

  

घ एरएभआइइएस प्रलतवेदन लनमलभत गरयएको अवरोकन, अलबरेख   
८. स्वास््म सॊस्था ब्मवस्थाऩन सलभलत 

क 
स्वास््म सॊस्था ब्मवस्थाऩन सलभलतको गठन 
(नमाॉ लनदेशशका २०७५ अनसुाय) 

छरपर, अलबरेख   

ख 
स्वास््म सॊस्था सॊचारन तथा व्मवस्थऩन 
सलभलतको   भालसक वैठक वस्न ेगयेको 

भाइन्द्मूट वैठक 
ऩशुस्तका हेने 

  

९ उऩचायात्भक सेवा    

क स्वास््म सॊस्थाफाट दैलनक फयहयॊग  सेवा 
सन्द्चारन बएको 

ओ.यऩ.लड. सेवा 
यशजष्टय 

  

१० अन्द्म 

क 

स्वास््म सॊस्थाभा सेवा सम्वन्द्धी नागयीक 
वडाऩत्र,  गाउॉघय तथा खोऩ शक्रलनक 
सॊचारन तालरका,  स्वास््म सॊस्थाभा 
व्मवस्थाऩन सलभलत य भयहरा स्वास््म स्वामॊ 
सेयवकाको नाभावरी सवैरे देख्न ेस्थानभा 
याखेको  

अवरोकन गने 

  

घ 
सेवा ऩाउन प्रलतऺायत सेवाग्राहीका रालग 
वस्ने व्मवस्था लभराएको 

अवरोकन गने 
  

ङ औजाय तथा उऩकयणहरु उभारेय छरपर, अलबरेख   



 

क्र.सॊ. सऩुरयवेऺणका फुॊदाहरू ऩषु्याइइका आधायहरू सन्द्तोषजनक 
छ । छैन 

सधुायका कदभहरू 

(लनभइरीकयण गयी) भात्र प्रमोग गने गयेको 

च 
स्वास््म सॊस्थाभा खानेऩानीको व्मवस्था 
बएको 

अवरोकन गने 
  

छ 
स्वास््म सॊस्थाभा सेवाग्राहीका रालग ऩानी 
सयहतको चऩॉको  व्मवस्था बएको 

अवरोकन गने 
  

झ सेवा कबयेज चाटइ भालसक रुऩभा 
अध्मावलधक गयी सवैरे देख्न ेठाउॉभा याखेको 

अवरोकन गने   

ञ 
स्वास््मका सचुकहरूको प्रगलत सम्फशन्द्ध चाटइ 
फनाइइ देशखने ठाउॉभा टास्ने गयेको 

अवरोकन गने 
  

ट 
स्वास््म सॊस्थाको वायषइक प्रगलत प्रलतवेदन 
तमाय गयेय फझुाएको 

अवरोकन गने 
  

ठ 
स्वास््म सॊस्थावाट लनस्केको पोहय भैरा 
खाल्टोभा व्मवस्थीत रुऩभा यवसजइन गने 
गयेको 

अवरोकन गने 
  

ड 
स्थानीम स्तयभा कामइयत स्वास््म सॊग 
सम्फशन्द्धत सयकायी, गैय सयकायी, लनजी 
सॊस्थाहरुसॊग सभन्द्वमको शस्थती 

छरपर, भाइन्द्मूट 
  

 
स्वास््म सॊस्थारे आफ्नै ऩहरभा गयेका सजृनात्भक कामइक्रभहरु  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

स्वास््म सॊस्थाफाट आएको यवशेष सझुावहरू 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

सऩुयीवेऺकहरूको नोट् 
सऩुयीवेऺकहरू 

क्रॊ .सॊ. नाभ थय ऩद कामाइरम वा सॊरग्नता 
१    
२    
३    

 

स्वास््म सॊस्थाको कामइ सम्ऩादनको भाऩन गने कामइ यवधी य भाऩदण्ड (अनसूुची–१) 
प्रभखु प्रलतपर ऺते्र य 

सूचक 
भाऩन (अवरोकन गने, रुज ुगने) भाऩदण्ड 



 

प्रभखु प्रलतपर ऺते्र य 
सूचक 

भाऩन (अवरोकन गने, रुज ुगने) भाऩदण्ड 

(१) मोजना तथा व्मवस्थाऩन 
(१.१) वायषइक कामइ 
मोजना तमाय गयेको 

स्वास््म सॊस्थाको चार ु आ.व.को. वायषइक कामइ 
मोजना तमाय गयी गाउॉ/नगयऩालरकाभा श्रावण १ 
गते लबत्र ऩठाएको य १ प्रलत स्वास््म सॊस्थाभा 
याखेको वा टाॉस गयेको  । 

वायषइक कामइ मोजना तमाय गरय गाउॉ/नगयऩालरकाभा 
सभमभै प्राप्त बएको = १०० % 
वायषइक कामइ मोजना ऩयहरो तै्रभालसक लबत्र 
गाउॉ/नगयऩालरकाभा प्राप्त = ५० % 

(१.२) भालसक प्रगलत 
प्रलतवेदन पायभ ऩूया 
बयेय सभमभा फझुाएको 

प्रत्मेक भयहनाको प्रगलत प्रलतवेदन (DHIS2, 
HMIS 9=3) सभम ७ गते लबत्र 
गाउॉ/नगयऩालरकाभा ऩठाएको ।भालसक अनगुभन 
ऩशुस्तका, सेवा यशजष्टयहरु य भालसक प्रलतवेदन 
तमाय गनइ प्रमोग गयेको यारी लसटहरु 

ऩूया त्माङ्क बयेको हयेक भयहनाको भालसक प्रलतवेदन सभम 
लबत्र गाउॉ/नगयऩालरकाभा प्राप्त = १०० %/१२ 
ऩूया त्माङ्क बयेको हयेक भयहनाको भालसक प्रलतवेदन अको 
भयहनाको अन्द्त्मसम्भ गाउॉ/नगयऩालरकाभा प्राप्त = ५० 
%/१२ 

(१.३) भालसक अनगुभन 
ऩशुस्तका सभमभा ऩूया 
बयेय अध्मावलधक गयको 

प्रत्मेक भयहनको सफै प्रगलत/गलतयवधी भालसक 
अनगुभन ऩशुस्तकाभा अध्मावलधक गये नगयेको । 

हयेक भयहनाको ऩूणइ प्रगलत/गलतयवधी भालसक अनगुभन 
ऩशुस्तकाभा अध्मावलधक गयेको = १०० %/१२ 
भालसक अनगुभन ऩशुस्तका आॉशशक रुऩभा अध्मावलधक 
गयेको = ५० %/१२ 

(१.४) स्वास््म 
सॊस्थाको वायषइक प्रगलत 
प्रलतवेदन तमाय गयेय 
फझुाएको 

स्वास््म सॊस्थाको गत आ.व.को. वायषइक प्रगलत 
प्रलतवेदन तमाय गयी श्रावण भसान्द्त लबत्र १ प्रलत 
गाउॉ/नगयऩालरकाभाभा ऩठाएको य १ प्रलत 
स्वा.सॊ.भा यहेको 

वायषइक प्रगलत प्रलतवेदनसभम लबत्र गाउॉ/नगयऩालरकाभाभा 
प्राप्त = १०० % 
वायषइक प्रलगत प्रलतवेदन ऩयहरो तै्रभालसक लबत्र 
गाउॉ/नगऩालरकाभा प्राप्त = ५० % 

(१.५) स्वास््म 
सॊस्थाको गलतयवधी, 
सधुायको रालग गाऩा 
फाट आलथइक स्रोत 
जटुाएको 

स्वास््म सॊस्थाको रालग गाउॉ/नगयऩालरकाको 
स्रोतको फजेट प्राप्त सम्फन्द्धी कागजात (भाइन्द्मूट, 
फैंक चेक) य उक्त स्रोतफाट स्वा.सॊ.को 
यवकास/सधुाय गरयएको वा फजेट जटुाउने प्रमास 
गयेको 

स्थानीम गाउॉ/नगयऩालरकाको स्रोतफाट स्वास्थम सॊस्था  
यवकास/सधुायभा उल्रेखनीम कामइ गरयएको = १०० % 
स्थानीम गाउॉ/नगयऩालरकाको स्रोत प्राप्त बई सदमुोग गनइ 
प्रमत्नलसर बएको तय कामाइन्द्वमन गनइ नसयकएको = ५० 
%  
जटुाउने प्रमास गरयएको तय प्राप्त नबएको = २५ % 

(१.६) आलथइक 
कायोवायको अलबरेख 
अध्मावलधक गयेको य 
वायषइक रुऩभा साभाशजक  
ऩयीऺण गयाएको 

स्वास््म सॊस्थाको दैलनक आम्दानी खचइको 
यहसाफ–यकताफ दरुुस्त याखेको 
सावइजलनक सनुवुाई, साभाशजक ऩयीऺण प्रलतवेदन 
य रेखा ऩरयऺण प्रलतवेदन 

आलथइक कायेफाय सम्फन्द्धी सफै अलबरेख अध्मावलधक गयेको 
य वायषइक रुऩभा सावइजलनक सनुवुाई, साभाशजक ऩरयऺण य 
वायषइक रेखा ऩरयऺण गयाएको  
सवै गयेभा = १०० %,  
कुनै दईुभात्र गयेभा = ७५%,  
एउटा भात्र गयेभा = ५०% य  
कुनै ऩलन नगयेभा = ०% 

(१.७) स्वास््म सॊस्था 
सॊचारन तथा 
व्मवस्थाऩन सलभलतको 
भालसक फैठक फसेको  

स्थानीम स्वास््म सॊस्था सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 
सलभलतको भालसक फैठक हयेक भयहना सम्ऩन्न 
बएको, भाइन्द्मूट याशखएको य भूख्म–भूख्म लनणइम 
कामाइन्द्वमन गरयएको 

व्मवस्थाऩन सलभलतको भालसक फैठक सम्ऩन्न बएको,  
भाइन्द्मूट याशखएको य भूख्म–भूख्म लनणइम कामाइन्द्वमन 
गरयएको = १०० %/१२ 
कयहरेकाॉही आवश्मकता ऩदाइ भात्र फैठक गने गयेको 
(६वटा सम्भ फसेको) = ५० % 
वायषइक ३ वटा भात्र फैठक फसेको = २५ % 

(२) भात ृतथा नवशशश ुस्वास््म सेवा य ऩरयवाय लनमोजन सेवा 
(२.१) चाय ऩटक 
गबइवती जाॉच गयाउने 
भयहराहरुको प्रलतशत 
(प्रथभ ऩटक जाॉच 
गयाउने भयहराको 
तरुनाभा) 

स्वास््म सॊस्थाको वायषइक प्रगलत प्रलतवेदन  
भालसक अनगुभन ऩशुस्तका 
भालसक प्रगलत प्रलतवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) 
गबइवती जाॉच यशजष्टय 

९० % बन्द्दा फढी प्रगलत = १०० % 
७०–८९ % प्रगलत = ७५ % 
५०–६९ % प्रगलत = ५० %  
५० % बन्द्दा कभ = २५ % 

(२.१) स्वास््म सॊस्थाभा स्वास््म सॊस्थाको वायषइक प्रगलत प्रलतवेदन  ६० % बन्द्दा फढी प्रगलत = १०० % 



 

प्रभखु प्रलतपर ऺते्र य 
सूचक 

भाऩन (अवरोकन गने, रुज ुगने) भाऩदण्ड 

प्रसूलत गयाएको 
सॊख्मा/प्रलतशत 

भालसक अनगुभन ऩशुस्तका 
भालसक प्रगलत प्रलतवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) 
गबइवती जाॉच यशजष्टय 

५०–६० % प्रगलत = ७५ % 
४०–५० % प्रगलत = ५० %  
३९ % बन्द्दा कभ = २५ % 

(२.३) ऩरयवाय 
लनमोजनको अस्थामी 
साधन यऩल्स,  
लडऩोप्रोबेया, इन्द्म््रान्द्ट य 
आ.इ.मू.लस.डी.को हार 
प्रमोगकताइ दय  

स्वास््म सॊस्थाको वायषइक प्रगलत प्रलतवेदन  
भालसक अनगुभन ऩशुस्तका 
भालसक प्रगलत प्रलतवेदन (DHIS2, HMIS 9.3)  
ऩरयवाय लनमोजन सेवा यशजष्टय 

६० % बन्द्दा फढी प्रगलत = १०० % 
५०–६० % प्रगलत = ७५ % 
४०–५० % प्रगलत = ५० %  
३९ % बन्द्दा कभ = २५ % 

(२.४) गाउॉघय 
शक्रलनक भालसक रुऩभा 
सञ्चारन बएको सॊख्मा  

स्वास््म सॊस्थाको वायषइक प्रगलत प्रलतवेदन  
भालसक अनगुभन ऩशुस्तका 
भालसक प्रगलत प्रलतवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) 

फाहै्र भयहना सफै गाउॉघय शक्रलनक सञ्चारन गयेको = 
१०० % 
(जलत प्रलतशत सञ्चारन गयेको छ त्मती नै प्रलतशत ऩाउनेछ 
। जस्तै भयहनाभा ५ वटा गनुइ छ बन ेवषइभा ६० हनु्द्छ । 
मसभा ६० वटा नै सञ्चारन बएभा १०० % ऩाउनेछ मसै 
गरय सञ्चारन गनुइऩने शक्रलनकको सॉख्मा सॉग तरुना गरय 
गणना गने । 

(२.४) खोऩ शक्रलनक 
भालसक रुऩभा सञ्चारन 
बएको सॊख्मा  

स्वास््म सॊस्थाको वायषइक प्रगलत प्रलतवेदन  
भालसक अनगुभन ऩशुस्तका 
भालसक प्रगलत प्रलतवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) 

फाहै्र भयहना सफै खोऩ शक्रलनक सञ्चारन गयको = १०० 
% 
(जलत प्रलतशत सञ्चारन गयेको छ त्मती नै प्रलतशत ऩाउनेछ 
। जस्तै भयहनाभा ५ वटा गनुइ छ बन ेवषइभा ६० हनु्द्छ । 
मसभा ६० वटा नै सञ्चारन बएभा १०० % ऩाउनेछ मसै 
गरय सञ्चारन गनुइऩने शक्रलनकको सॉख्मा सॉग तरुना गरय 
गणना गने । 

(३) फार स्वास््म सेवा 
(३.१) खोऩ सेवाको 
प्रगलत प्रलतशत 
(लड.यऩ.यट.–हेऩलफ–
यहव३) 

स्वास््म सॊस्थाको वायषइक प्रगलत प्रलतवेदन  
भालसक अनगुभन ऩशुस्तका 
भालसक प्रगलत प्रलतवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) 
खोऩ यशजष्टय 

९० % बन्द्दा फढी प्रगलत = १०० % 
८०–९० % प्रगलत = ७५ % 
७०–७९ % प्रगलत = ५० %  
७० % बन्द्दा कभ = २५ % 

(३.२) ऩूणइ खोऩ ऩाउन े
फारफालरकाको प्रलतशत  

स्वास््म सॊस्थाको वायषइक प्रगलत प्रलतवेदन  
भालसक अनगुभन ऩशुस्तका 
भालसक प्रगलत प्रलतवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) 
खोऩ यशजष्टय 

ऩूणइ खोऩ ऩाउन ुऩने फारफारीकाहरुको अनऩुातभा  
९० % बन्द्दा फढी प्रगलत = १०० % 
८०–९० % प्रगलत = ७५ % 
७०–७९ % प्रगलत = ५० %  
७० % बन्द्दा कभ = २५ % 

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

स्वास््म सॊस्थाको वायषइक प्रगलत प्रलतवेदन  
भालसक अनगुभन ऩशुस्तका 
भालसक प्रगलत प्रलतवेदन  
(DHIS2, HMIS 9.3) यशजष्टय 

जरयवमोजनका यवयाभीको अनऩुात घटाउने रक्ष्मको 
तरुनाभा 
९० % बन्द्दा फढी प्रगलत = १०० % 
८०–९० % प्रगलत = ७५ %  
७०–७९ % प्रगलत = ५० %  
७० % बन्द्दा कभ = २५ % 

(३.४) २ भयहना देशख ५ 
वषइ सम्भका स्वास प्रश्वास 
सम्फन्द्धी नमाॉ यवयाभीहरु 
भध्मे लनभोलनमा बएका 
यवयाभीको अनऩुात 

स्वास््म सॊस्थाको वायषइक प्रगलत प्रलतवेदन  
भालसक अनगुभन ऩशुस्तका 
भालसक प्रगलत प्रलतवेदन  
(DHIS2, HMIS 9.3) यशजष्टय 

९० % बन्द्दा फढी प्रगलत = १०० % 
८०–९० % प्रगलत = ७५ % 
७०–७९ % प्रगलत = ५० % 
७० % बन्द्दा कभ = २५ % 

(३.५) ऩाॉच वषइ भलुनका 
फारफालरकाहरुको फयृि 

स्वास््म सॊस्थाको वायषइक प्रगलत प्रलतवेदन  
भालसक अनगुभन ऩशुस्तका 

७० % बन्द्दा फढी प्रगलत = १०० % 
६०–७० % प्रगलत = ७५ % 



 

प्रभखु प्रलतपर ऺते्र य 
सूचक 

भाऩन (अवरोकन गने, रुज ुगने) भाऩदण्ड 

अनगुभन कबयेज प्रलतशत भालसक प्रगलत प्रलतवेदन  
(DHIS2, HMIS 9.3) यशजष्टय 

५०–६९ % प्रगलत = ५० %,  
५० % बन्द्दा कभ = २५ % 

(४) सरुवा योगहरुको योकथाभ य लनमन्द्त्रण सम्फन्द्धी सेवा 
(४.१) ऺमयोगका 
यवयाभीहरुको ऩत्ता रगाएको 
दय 

स्वास््म सॊस्थाको वायषइक प्रगलत प्रलतवेदन  
भालसक अनगुभन ऩशुस्तका 
भालसक प्रगलत प्रलतवेदन 
(DHIS2, HMIS 9.3)  यशजष्टय 
प्रमोगशारा यशजष्टय (वैकल्ऩीक) 

९० % बन्द्दा फढी प्रगलत = १०० % 
८०–९० % प्रगलत = ७५ % 
७०–७९ % प्रगलत = ५० % 
७० % बन्द्दा कभ = २५ % 

(४.२) ऺमयोगका 
यवयाभीहरुको उऩचाय 
सपर बएको दय 

स्वास््म सॊस्थाको वायषइक प्रगलत प्रलतवेदन  
भालसक अनगुभन ऩशुस्तका 
भालसक प्रगलत प्रलतवेदन (DHIS2, HMIS 9.3)  
यशजष्टय 
ऺमयोग उऩचाय यशजष्टय 

९० % बन्द्दा फढी प्रगलत = १०० % 
८०–९० % प्रगलत = ७५ % 
७०–७९ % प्रगलत = ५० % 
७० % बन्द्दा कभ = २५ % 

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

स्वास््म सॊस्थाको वायषइक प्रगलत प्रलतवेदन  
भालसक अनगुभन ऩशुस्तका 
ओ.यऩ.लड. सेवा यशजष्टय 
भालसक प्रगलत प्रलतवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) यशजष्टय 

४० % बन्द्दा फढी प्रगलत = १०० % 
३०–४० % प्रगलत = ७५ % 
२०–३९ % प्रगलत = ५० %,  
२० % बन्द्दा कभ = २५ % 

(५.२) आऩूलतइ सूचना 
व्मवस्थाऩनको तै्रभालसक 
प्रलतवेदन ऩूया बयेय सभमभा 
फझुाएको 

स्वास््म सॊस्थाको वायषइक प्रगलत प्रलतवेदन  
आऩूलतइ सूचना व्मवस्थाऩन (LMIS) को तै्रभालसक 
प्रलतवेदन 
शजन्द्सी खाता यशजष्टय 

ऩूया त्माङ्क बयेको ाीा्क्ष्क् तै्रभालसक प्रलतवेदन सभम लबत्र 
गाउॉ/नगयऩालरकाभाभा प्राप्त = १०० %/४ 
ऩूया त्माङ्क बयेको (LMIS)  तै्रभालसक प्रलतवेदन अको भयहनाको 
अन्द्त्मसम्भ गाउॉ/नगयऩालरकाभाभा प्राप्त = ५० %/४  

(५.३) अत्मावस्मयकम 
(Key Combodity) तथा 
सूशचकृत औषधीको स्टक 
आउट बए–नबएको 

स्वास््म सॊस्थाको वायषइक प्रगलत प्रलतवेदन  
आऩूलतइ सूचना व्मवस्थाऩनको तै्रभालसक (LMIS) 
प्रलतवेदन 
शजन्द्सी यशजष्टय, प्रमोग गयेको भाग पायभ, दाशखरा 
रयऩोटइ, हस्तान्द्तयण पायभ 

सूशचकृत औषधीहरु कुनै ऩलन भयहनाभा स्टक आउट नबएको = 
१०० % 
सूशचकृत औषधीहरु भध्मे कुनै एउटा औषधी एक भयहना भात्र 
स्टक आउट बएको = ५० %  
दईु वा दईु बन्द्दा फढी औषधी क्तमअऩ इगत बएको = ० % 

(६) स्वास््म प्रवद्र्धनात्भक सेवा 

(६.१) स्वास््म सॊस्था लबत्र 
य फायहय  सयसपाईको 
अवस्था 

स्वास््म सॊस्था लबत्रको सयसपाईको अवस्था अवरोकन् 
यवयाभी जाॉच कऺ, उऩचाय कऺ, घाउ सपा गने कऺ, 
बण्डाय कऺ, फायहयी वातावयण शौचारम, ऩालनको धाया 
य यवयाभी प्रलतऺारम आदद । 

लनदेशशका अनसुाय ऩूणइ रुऩभा सयसपाई बएकोभा = १०० %, 
साभान्द्म रुऩभा भात्र सपा =५०%, य 
सय–सपाईभा धेयै ध्मान ददनऩुने देशखएभा =  २५ % 
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नोट् मी सफै सूचकहरुको वायेभा कामइ सम्ऩादनको भूल्माङ्कन गदाइ उऩयोक्त भाऩदण्ड अनसुाय उल्रेशखत सम्फन्द्धीत 
प्रलतवेदन तथा यशजष्टयहरु रुज ुगयेय य वस्त ुशस्थलतको अवरोकन गयेय भात्र भाऩन गनुइ ऩदइछ । 
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