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परिचे्छद एक: परिचय 

पषृ्ठभूमि   

स्वास्थ्य के्षत्रको नीनत योजना तथा कायइक्रमहरुको प्रभावकािी कायाइन्वयनमा अनुगमन, मूल्याङ्कन ि सुपरिवेक्षणको 

महत्वपुणइ भुनमका िहन्छ । स्वास्थ्य के्षत्रमा गरिएको िगानीको प्रनतफि मापन गने ि सेवाग्राहीको स्वास्थ्य अवस्थामा त्यसिे 

पािेको असि तथा प्रभाव आाँकिन गिी उत्तिदानयत्व ि जवाफदेनहता प्रवइद्धन गनइ यसको थप महत्व िहन्छ । मुिुक एकात्मक 

शासन प्रणािीबाट संघीय शासन प्रणािीमा प्रवेश गिेको सन्दभइमा सवइसाधािण नागरिकसाँग प्रत्यक्ष सिोकाि िाखे्न आधािभूत 

स्वास्थ्य ि सिसफाई सम्बन्धन्ध नक्रयाकिापहरू स्थानीय सिकाििे अझ ननजकबाट कायाइन्वयन गनुइपने भएकोिे नतनीहरूको 

सफि कायाइन्वयनको िानग स्थानीय तहको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणािीिाई सुदृढ एवम् सक्षम बनाउन आवश्यक छ 

। तसथइ, गाउाँपानिका तहमा अनुगमन, मूल्याङ्कन ि सुपरिवेक्षण कायइिाई संस्थागत गने क्रममा स्वास्थ्य तथा सिसफाई 

ऐन २०७६ को परिचे्छद  २ को  ५(२) िे नदएको अनधकाि प्रयोग गिी यस ननदेनशका कायाइन्वयनमा ल्यार्एको छ । 

यसिे अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका अवधािणा, अपनाउनु पने नवनध तथा प्रनक्रया, सूचक तथा सूचनाका स्रोतहरू, संस्थागत 

व्यवस्था ि प्रनतवेदन प्रणािी एवम् सूचनाको प्रयोग सम्बन्धन्ध नवषयिाई समेटेको छ । ननदेनशका ननमाइणिाई सहभानगतामूिक 

बनाउन सो को ननमाइण प्रनक्रयामा वडा कायाइिय, गाउाँपानिका अन्तगइतका नबषयगत शाखा, स्वास्थ्य संस्था तथा नवकासका 

साझेदािहरू समेतको सुझाव साथै सहयोग निर्एको छ । 

स्थानीय तहको परिचयः 

जाजिकोट नजल्लाको पनिम उत्तिमा अवन्धस्थत जुनीचााँदे गाउाँपानिका सानवक मजकोट, दह, कोताइङ्ग ि गखाइकोट गाउाँ 

नवकास सनमनत समानहत गिेि नेपाि सिकाििे २०७३ साि फालु्गन २७ गते जुनीचााँदे गाउाँपानिका घोषणा गिी ११ वटा 

वडामा नवभाजन गरिएको हो । पूवइमा कुशे गाउाँपानिका पनिममा दैिेख नजल्ला उत्तिमा कानिकोट ि जुम्ला नजल्ला दनक्षणमा 

छेडागाड नगिपानिकाको नवचमा अवन्धस्थत प्राकृनतक सम्पदािे भरिपूणइ जुनीचााँदे गाउाँपानिकाको कुि के्षत्रफि ३४६.२१ 

वगइ नकिोनमटि िहेको छ । जनगणना २०६८ अनुसाि यस गाउाँपानिकाको जनसङ््खख्या २१७३३ िहेको छ । जि , जङ्गि , 

जनडबुनट , कृनष, उद्दोग, जिश्रोत ि ित्न पथ्थि जस्ता प्रचुि सम्भावना बोकेको यस जुनीचााँदे गाउाँपानिकाको २०७४ साि 

बैसाख ३१ मा भएको ननवाइचनबाट गाउाँपानिकाको अध्यक्ष अध्यक्ष श्री कृष्ण बहादुि के सी ि उपाध्यक्षमा नशवा आचायइ 

(बसे्नत) ननवाइनचत हुनुभएको छ। िोग भोग गरिवी ि भौगोनिक नवकटताबाट ग्रनसत जुनीचााँदे गाउाँपानिकाको मुख्य पेशा 

पिम्पिागत कृनष प्रणािी नै िहेको छ । जुनीचााँदे  गाउपानिकाको केन्द्र मजकोट प्रस्तानवत गरिएको छ  । यस गाउपानिका 

अन्तगइत ३ वटा स्वाथ्य चौकी, १ प्राथनमक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, ७ वटा आधािभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र ि ११ वटा सामुदानयक 

स्वास्थ्य र्काई िहेका छन् । 

 

 

स्वास्थ्य के्षत्रको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण ननदेनशका – २०७८ 
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स्वास्थ्य के्षत्रको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण ननदेनशका – २०७८ 

 

ननरे्दमिका सम्बन्धी जानकाि ः 

यस ननदेनशकािे स्थाननय तहमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनिाई व्यवन्धस्थत, सिि, ननतजामूिक, नवश्वसनीय ि प्रभावकािी 

बनाई स्थानीय तहमा ननणइय प्रनक्रयािाई तथ्यपिक (evidence-based) बनाउनुका साथै  पािदनशइता ि जवाफदेनहता 

अनभवृन्धद्ध गिी सुशासन प्रवइद्धन गनइ सहयोग गने मूि उदे्वश्य निएको  छ । यो ननदेनशकािे यस गाउाँ  पानिकािे अनुगमन, 
मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण गनइ यस अन्तगइतका स्वास्थ्य संस्थाको भूनमका, अविम्वन गने नवनध, यसको व्यवस्थापन तथा 

कायाइन्वयनको बािेमा नवसृ्तत रूपमा प्रसु्तत गिेको छ । यस गाउाँपानिकाबाट हुने समू्पणइ अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा 

सुपरिवेक्षण सम्बन्धन्ध कायइहरू यस ननदेनशकामा आधारित भएि गरिनेछ । 

स्थानीय तह तथा स्वास््य संस्थाको काययहरू  

संघीयताको सन्दभइमा नेपाि सिकाि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्राियिे ननमाइण गिेको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ननदेनशका 

२०७५ िे गाउाँपानिकामा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कायइ गनइ ननदेश गिे बमोनजम यस गाउाँपानिकािे  अनुगमन मूल्याङ्कन 

तथा सुपरिवेक्षणको िानग स्थानीय तह तथा स्वास्थ्य संस्था स्तिमा देहाय बमोनजमका कायइहरू गनेछ ।     

स्थानीय तह  स्वास्थ्य संस्था स्तर 
शासकिय िायय  
स्वास्थ्य के्षत्रसाँग सम्बन्धन्धत सूचना उत्पादन, व्यवस्थापन 
ि प्रयोगको िानग संघीय ि प्रादेनशक मापदण्डसाँग नमल्ने गिी आवश्यकता 

अनुसाि सान्दनभइक स्थानीय नीनत, िणनीनत,  ढााँचा, योजना, ननदेनशका, 
मापदण्डहरू नवकास ि अद्यावनधक गने । 

सम्बन्धन्धत नीनत, िणानीनत, ढााँचा, योजना, ननदेनशका, 
मापदण्ड अनुसाि स्वास्थ्य के्षत्रका सूचना उत्पादन, संकिन, 
व्यवस्थापन ि प्रयोग भएको सुनननित गने । 

संघीय तथा प्रादेनशक कानूनको पािना ि स्थानीय तहमा कानून ननमाइणका 

िानग आवश्यक नवधेयक तयाि गने ि ती कानूनहरू स्थानीय तहमा  पािना 

भएको सुनननितता गने  

सम्बन्धन्धत कानूनको पािना भएको सुनननित गने । 
 

प्रणाली तथा मापदण्ड  
आवश्यकता अनुसाि स्थानीय तहका सूचकहरू ि  नतनका िानग आवश्यक 

पने तथ्याङ्क सङ्किन, प्रशोधन, नबशे्लषण तथा प्रयोग नवनध परिभानषत गने । 
परिभानषत सूचकहरूको तथ्याङ्क सङ्किन, प्रशोधन, 
नबशे्लषण तथा प्रयोग नवनधको कायाइन्वयन सुनननितता गने । 

स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै सूचना प्रणािीका िानग िानरि य तथा प्रादेनशक मापदण्ड 

तथा ननदेनशकाहरूको अविम्बन गने⁄ गिाउने । 
स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै सूचना प्रणािीका िानग िानरि य, प्रदेनशक 

मापदण्ड तथा ननदेनशकाहरूको अविम्बन गने । 
सूचनाको सहज पहुाँच ि आदान प्रदानको िानग अन्तिनक्रयात्मक ढााँचा 
सुनननित गने । 

सूचनाको   सहज आदान प्रदानको िानग स्थाननय तहको 

अन्तिनक्रयात्मक ढााँचा प्रयोगमा ल्याउने । 
समन्वय  
स्थानीय  स्तिमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी नक्रयाकिापहरूको  
समन्वय तथा नेतृत्व गने । 

स्वास्थ्य संसथा स्ति बाट गरिने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन 
सम्बन्धी नक्रयाकिापहरू कायाइन्वयन भएको सुनननित गने । 

संघीय तथा प्रादेनशक तहसाँग समन्वय गने । अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका सबै नक्रयाकिापहरूमा 

आवश्यकता अनुसाि सम्बन्धन्धत तहगत सिकािसाँग समन्वय 

गने । 
स्वास्थ्यसंग सम्बन्धन्धत तथ्याङ्क प्रान्धिको स्थानीय तह नभत्रका नशक्षा, मनहिा 

बािबानिका तथा िानग अन्य नवषयगत शाखासाँग स्थानीय तहमा समन्वय गने 

। 

नवषयगत अन्य संस्थाहरूसाँग समन्वय गने । 
 

योजना र कवकिहरू  
स्थानीय तहमा स्वास्थ्य के्षत्रको ननतजा खाका नवकास गने । ननतजा खाका कायइवनयन गने । 
नीनत तथा मापदण्डको कायाइन्वयन सुनननितताको िानग स्थानीय तहमा 

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजना (Tracking, Validating, Verifying 
Result समेत) बनाउने । 

नीनत तथा मापदण्डको कायाइन्वयन सम्बन्धी अनुगमन तथा 

मूल्याङ्कन योजना बनाउने । 

स्थानीय तहमा सूचना सङ्किन तथा समायोजन गने, सूचना प्रणािीमा प्रनवष्ठ 

भएको सुनननित गने (स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रनवष्ठ हुनु नपने थप तथ्यांक समेत 

स्वास्थ्य संस्थामा सूचना सङ्किन तथा  समायोजन गने, सूचना 

प्रणािीमा प्रनवष्ठ गने ि योजना अनुसाि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन 
नक्रयाकिाप सञ्चािन गने ।  
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स्थानीय तह  स्वास्थ्य संस्था स्तर 
प्रनवष्ठ गने, जसै्तः  स्वास्थ्य के्षत्रको खचइ आनद) ि योजना अनुसाि अनुगमन 

तथा मूल्याङ्कन नक्रयाकिाप सञ्चािन गने⁄ गिाउने । 
तथ्याङ्कको गुणस्ति अनुगमन गने । संकिन तथा उत्पादन भएका तथ्याङ्कहरूको गुणस्ति कायम 

गने ।  
अनुसन्धान तथा कवशे्लषण   
संघीय तथा प्रादेनशक तहबाट सञ्चािन हुने अनुसन्धान तथा सवेक्षण कायइमा 

आवश्यकता अनुसाि समन्वय गने ि सहभानग हुने । 
अनुसन्धान तथा सवेक्षणमा आवश्यकता अनुसाि सहभानग 

हुने ि सहयोग गने। 
स्थानीय तहमा सञ्चानित स्वास्थ्य कायइक्रमको प्रभावकारिता मूल्याङ्कनको  

िानग अनुसन्धान, तथ्याङ्क नवशे्लषण ि नवशेष अध्ययन गने । 
अनुसन्धान तथा सवेक्षणमा सहभानग हुने ि सहयोग गने। । 
 

सूचना आदान प्रदान  
नीनत ननमाइता, कायइक्रम व्यवस्थापक तथा अन्य 
सिोकािवािाहरूिाई  गुणस्तिीय सूचना समे्प्रषण गने । 

व्यन्धिगत सूचनाको गोपननयतािाई अननवायइरूपमा संिक्षण 

गदै सेवाग्राही तथा अन्य सिोकािवािाहरूिाई गुणस्तिीय  

सूचना समे्प्रषण गने । 
स्थानीय तहको मञ्चहरू (जसै्तः  वानषइक सनमक्षा तथा मूल्याङ्कन आनद) मा 

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, अनुसन्धान ि अन्य आंकिनबाट प्राि तथ्य तथा 

ननष्कषइ समे्प्रषण गने । 

िानरि य, प्रादेनशक ि स्थानीय तहमा प्राि तथ्य तथा ननष्कषइहरू 

स्थाननय तहसंगको समन्वयमा सेवा प्रवाह सुधािको िानग 

उपयोग गने⁄ प्रयोगमा ल्याउने । 
स्थानीय तह अन्तगइतका स्वास्थ्य संस्थाहरूिाई पृष्ठपोषण नदने । िानरि य, प्रादेनशक ि स्थानीय तहबाट प्राि पृष्ठपोषणिाई 

कायाइन्वयन गने । 
सूचना प्रयोगमा सहजीिरण  
स्थानीय तहमा सूचनाको प्रयोगमा सहजीकिण गनइ संघीय तथा प्रादेनशक 

ननदेनशका तथा नवनधहरूको अनुकुिन गने । 
ननदेनशका तथा नवनध अनुरुप स्वास्थ्य संस्थामा सूचना प्रयोग 
गने । 

श्रोत व्यवस्थापन   
अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको िानग आवश्यक मानव संसाधन, भौनतक 

पूवाइधाि, नवनत्तय िगायत अन्य श्रोतको िेखाजोखा गिी व्यवस्थापन गने । 
स्थाननय तहसंग समन्वय गिी अनुगमन  तथा मूल्याङ्कनको 

िानग आवश्यक मानव संसाधन, भौनतक पूवाइधाि, नवनत्तय 

िगायत अन्य श्रोतको िेखाजोखा गिी व्यवस्थापन गने । 
क्षमता कविास  
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कायइका िानग िानरि य तथा प्रादेनशक ननदेनशका 

अनुरुप मानव संसाधन क्षमता िेखाजोखा गने ि क्षमता नवकासको िानग 

स्थानीय स्तिको योजना बनाउने । 

क्षमता  नवकास नक्रयाकिापहरूको योजना बनाउने । 

अनुगिन, िूल्याङ्कन ि सुपरिवेक्षण संिचना  

यस गाउाँपानिकाबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवाहरुको प्रभावकािी अनुगमन, मूल्याकन तथा सुपरिक्षण देहाय बमोनजमको 

संिचना अनुसाि गरिनेछ । 

अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षणिो लाकग सकमकत⁄उपसकमकतिो व्यवस्था 

यस गाउाँपानिका को स्वास्थ्य तथा सिसफाई ऐन २०७६ िे गाउाँपानिका स्वास्थ्य सनमनतको मातहतमा िहने गिी स्वास्थ्य 

अनुगमन उपसनमनत िहने व्यवस्था गिेको छ । गाउाँपानिकाका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा िहने स्वास्थ्य अनुगमन उप-
सनमनतमा देहाय अनुसािको पदानधकािीहरु िहने व्यवस्था छ ि उि उपसनमनत गठन नहुाँदा सम्म  गाउाँपानिका स्वास्थ्य 

सेवा व्यवस्थापन तथा अनगुमन सनमनतिे अनगुमन, मूल्याङ्कन ि सपुिीवेक्षणको काम कतइव्य ि अनधकाि अनुसाि काम गने छ । 
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ताकलिा १: स्थानीय तहिो स्वास्थ्य अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षण  उप-सकमकत 

गाउाँपानिका/नगिपानिकाः  उपाध्यक्ष/उप-प्रमुख संयोजक 
सामानजक नवकास सनमनतको संयोजक सदस्य 
गाउाँ  सभाका सदस्यहरू मधे्यबाट अध्यक्षिे तोकेको १ जना मनहिा सदस्य सदस्य 
सिकािी/सामुदानयक स्वास्थ्य संस्थाका प्रनतनननध मधे्यबाट गाउाँपानिका स्वास्थ्य सनमनतिे तोकेको एक 

जना   
सदस्य   

गाउाँपानिका  नभत्रका स्वास्थ्य व्यवसायी संघहरु मधे्यबाट अध्यक्ष/ उप-प्रमुखिे मनोननत गने प्रमुख वा 

प्रनतनननध एक जना  
सदस्य   

स्थानीय उपभोिा नहत संिक्षण मञ्चको प्रमुख वा प्रनतनननध एक जना    सदस्य   
गाउाँपानिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सदस्य सनचव   

उि सनमनतिाई सहयोग गनइ तथा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कायइहरुको व्यवस्थापन गनइको िानग गाउाँपानिकाअन्तगइतको 

स्वास्थ्य शाखाका कमइचािीहरूिे गनेछन् ।  
काम, कतइव्य ि अनधकाि:  

गाउाँपानिकामा िहेको  स्वास्थ्य अनुगमन उप-सनमनतको काम, कतइव्य ि अनधकाि देहाय बमोनजम हुनेछ: 
✓ स्वास्थ्य कायइक्रमको नवनभन्न चिणमा गनुइपने अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको कायइनवनध ननधाइिण गने, सो बमोनजम 

गाउाँपानिका ि मातहतका ननकायहरूबाट कायइ गने/गिाउने । 
✓ स्वास्थ्य के्षत्रको कायइक्रम कायाइन्वयन तथा सञ्चािनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका सूचाङ्क तथा सो सम्बन्धन्ध 

फािमहरू आवश्यकता ननधाइिण गिी िागू गने । 
✓ गाउाँपानिका अन्तगइतका कायइक्रमहरुको ननयनमत अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गने ि देखापिेका समस्याबािे 

गाउाँकायइपानिकामा पेश गिी  यथा समयमा समाधान गने/गिाउने । 
✓ नननज के्षत्रबाट संचानित कायइक्रमहरुको अनुगमन गिी गाउाँपानिकामा माफइ त सुधािात्मक कायइ गने/ गिाउने। 
✓ अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका िानग उपकिण, नवषयका नवशेषज्ञ तथा संस्थाहरूको सेवा आवश्यकता अनुसाि 

उपिब्ध गने/ गिाउने ।  
✓ अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धन्ध कायइिाई व्यवन्धस्थत ि नछटो छरितो बनाउन स्वास्थ्य व्यवस्थापन 

सूचना प्रणािीको नवकास ि नबस्ताि गिी नवद्युतीय माध्यमबाट आधािभूत नवविण तथा प्रगनत प्रनतवेदनको संचाि 

गने व्यवस्था नमिाउने । 
✓ स्वास्थ्य के्षत्रको अनुगमन, मूल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धन्ध अन्य समसामनयक गनतनवनधहरु गने, गिाउने। 

नोटः  स्वास्थ्य अनुगमन उप-सनमनतको बैठक प्रते्यक चौमानसकमा कम्तीमा एक पटक वसे्नछ  ि बैठकमा आवश्यकता 

अनुसाि सम्बन्धन्धत पदानधकािी, नबशेषज्ञ वा साझेदाि संस्थाको प्रनतनननधहरूिाई आमन्त्रण गनइ सनकने छ । 

नोटः  नवषय नवशेषज्ञता ि के्षत्रगत नहसाविे आवश्यकता महसुस भएमा सनमनतिे नवषय नवशेषज्ञ आमन्धन्त्रतको रूपमा 

िाखे्नछ ।  

कनदेकशिा बनाउनिो लाकग नोटः  कनदेकशिा तयार गदाय अनुगमन, मूल्यािंन तथा सुपररवेक्षण  गने सकमकतिो व्यवस्था 

िुन दस्तावेजमा राखिएिो छ त्यसलार्य राख्नु पछय  । यकद दस्तावेजमा अनुगमन मात्र भकनएिो छ भने पकन मूल्यािंन र 

सुपररवेक्षण सम्बखन्ध िाम गनय सके्नछ भनी उले्लि गनुय पनेछ ।  
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अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षणिा मुख्य कवकिहरु 

स्वास्थ्य के्षत्रको योजना, नीनत तथा कायइक्रमहरुको कायाइन्वयन के-कसिी भर्िहेको छ ि अपेनक्षत ननतजा के-कनत हााँनसि 

भैिहेको छ भनन िेखाजोखा गनइको िानग गाउाँपानिकािे नबनभन्न नवनधहरुबाट ननिन्ति रुपमा सूचनाको संकिन ि नबशे्लषण 

गनेछ ।  उि कायइको िानग गाउाँपानिकािे देहाय बमोनजमको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षणका नवनधहरु 

अविम्बन गनेछ: 
• स्वास्थ्य संस्था ि गाउाँपानिका स्तरिय बैठक 
• गाउाँपानिका स्तरिय गोष्ठी 
• स्वास्थ्य संस्थाको स्थिगत भ्रमण 
• स्वास्थ्य संस्था ि गाउाँपानिकाको ननयनमत तथ्याङ्क गुणस्ति िेखाजोखा (RDQA) 
• स्वास्थ्य सूचना प्रणािी 
• सवेक्षण तथा अनुसन्धान 

 

नोटः  यी नवनधहरू यस अगाडीका परिचे्छदमा नवसृ्तत रूपमा वणइन गरिएको छ । 
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परिचे्छद दुई: ननतजा खाका 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रािय नदगो नवकास िक्ष्य ३ को सबै उदे्दश्य ि िक्ष्य २ को उदे्दश्य २.२ मा प्रनतवेदन नदनको िानग नजमे्मवाि छ । यसका साथै सबै 
तहका सिकाििे आ–आफनो प्राथनमकताको आधािमा थप सूचकहरूमा अनुगमन गनुइ आवश्यक हुन्छ । संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्राियिे प्रदेश तथा 
स्थानीय तहवाट गुणस्तिीय तथ्याङ्क प्राि गिेपनछ मात्र नेपाि स्वास्थ्य के्षत्र िणनीनत ननतजा खाका, नदगो नवकास िक्ष्य ि थप सूचकहरूको अनुगमन प्रभावकािी 
हुन्छ । 

िानरि य स्वास्थ्य प्रणािीको कायइ सम्पादन अनुगमन कायइ नेपाि स्वास्थ्य के्षत्र िणनीनतको ननतजा खाका ि नदगो नवकास िक्ष्य अनुरुप गनइका िानग प्रदेश तथा 
स्थानीय सिकाििे तदअनुसाि आवश्यक तथ्याङ्क रिपोटइ गने कुिा सुनननित गनुइपदइछ । तसथइ, यस ननदेनशकािे नेपाि स्वास्थ्य के्षत्र िणनीनत ि नदगो नवकास 
िक्ष्यको िानरि य िक्ष्यसाँग मेि खाने गिी तथा कणाइिी प्रदेशका अन्य सुचकहरुबाट (जसै्त, प्रदेश पञ्चवषीय योजनािे समेटेका सुचकहरु) आधाििेखा ि िक्ष्य 
स्थानपत गदै ननतजा खाका नवकास गिी प्रसु्तत गिेको छ । 

s|=; ;"rsx? g]kfn :jf:Yo If]q /0fgLlt, 

glthf vfsf 

lbuf] ljsf; 

nIo 

cfwf//]vf  

@)&& 

nIo  

-ck]lIft 

kl/jt{g_ 

>f]t cfj[lQ lhDd]jf/ lgsfo 
k|ltj]bgsf] उTkfbg / 

l/kf]l6{ª 

:yf :Jff 

नेपाल स्वास््य क्षेत्र िणनीनत ननतजा ढााँचिको लक्ष्य तहका सूचकहरू 

 सडक र्दघुयटनाको कािण हुने ितृ्यु र्दि (प्रनत १ िाख जनसंख्यािा)* 
G7 3.6.1   स्वास््य व्यवस्थापन 

सूचना प्रणाि  
वावषयक स्वास््य सेवा ववभाग 

√ √ 

 आत्िहत्या ितृ्यु र्दि (प्रनत १ िाख जनसंख्यािा) * G8 3.4.2   

पुनयःननिायण तथा स्वास््य प्रणाल को सुदृढढकिण, भौनतक संिचना, स्वास््य क्षेत्रको लागग जनिक्तत, खरिर्द ि आपूनत य व्यवस्थापन (ननतजा १) 

 पूवायधाि िापर्दण्ड पूिा गिेका स्वास््य संस्थाहरूको प्रनतित (स्वास््य चौकी, प्राथमिक 
स्वास््य केन्र, अस्पताि) * 

OC1.1    

स्वास््य पूवायधाि सूचना 
प्रणाि  

वावषयक स्वास््य सेवा ववभाग 

√ √ 

 योजना अनुसाि ननिायण सम्पन्न भएका स्वास््य संस्थाका भवनहरू (स्वास््य चौकी, 
प्राथमिक स्वास््य केन्र, अस्पताि, आयुवेर्द स्वास््य संस्था ि अन्य स्वास््य 
संस्था)को प्रनतित* 

OP1a1.1    √  

 भत्केको स्वास््य संस्था भवनहरू िध्य पुनःननिाण भएका भवनहरूको  प्रनतित* 
OP1a2.1 

 
  √ 

 

 वावषयक भवन िियत योजना अनुसाि िियत सम्पन्न भएका भवनहरूको प्रनतित* 
  

  √ 
 

 स्स्वकृत र्दिबन्र्द  अनुसाि स्वास््य किीहरूको पर्दपूनतका प्रनतित (स्वास््य संस्थाका 
प्रकाि अनुसाि MDGP, िेडडकि अफिसि, नसय, प्यािािेडडकहरू) * 

OP1b1.1    स्वास््यको िाधग  िानव 
संिाधन त्याङ्क 

 

स्वास््य तथा 
जनसंख्या िन्रािय 

√  

 र्दिबन्र्द  अनुसाि आिनो कायय क्षेरिा काि गरििहेको स्वास््यकिीको प्रनतित* 
OP1b1.2    िानव संिाधन सूचना 

प्रणाि  
वावषयक 

√  

 एकीकृत खरिर्द योजना अनुसाि  सियिै सम्पन्न गरिएका खरिर्दको प्रनतित* 
OC1.3  

  

खरिर्द सम्पन्न प्रनतवेर्दन 
वावषयक 

 

सबै तहका सिकाि 
√ 

 

 एफककृत बावषयक खरिर्द योजना अनुसािकायायरे्दि (Awarded) दर्दएको फियाकिापको  
प्रनतित* 

OP1c1.1 
 

  स्वास््य सेवा ववभाग 
√ 
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 अत्यावश्यक औषधधहरू िौज्र्दात िून्य नभएका सिकाि  स्वास््य संस्थाहरूको प्रनतित 
OC1.4 

 
  

आपूनतय व्यवस्थापन सूचना 
प्रणाि  
 

वावषयक 

 

स्वास््य सेवा ववभाग √ √ 

 िाग िािि पेि गिेको २ हप्ता मभर अत्यावश्यक सािाग्रीहरू tracer commodities 
प्राप्त गने स्वास््य संस्थाहरूको प्रनतित 

OP1c2.1    

 औषधध भण्डािको िाधग उपयूक्त भण्डाि अभ्यास गने स्वास््य संस्थाहरूको प्रनतित* 
OP1c2.2  

  

स्वास््य सेवा प्रर्दान गने स्थानिा नै सेवाको गुणस्ति अमभबदृ्गध ( नेपाल स्वास््य क्षेत्र िणनीनत ननतजा २) 
 भनाय भएका (अन्तिंग) वविािीको ितृ्यु र्दि (अस्पतािको तह अनुसाि (ववमिष्ट कृत, 

क्षेरीय तथा स्जल्िा अस्पताि) 
OC2.3 

 

  

स्वास््य व्यवस्थापन 
सूचना प्रणाि  

वावषयक 

 

स्वास््य सेवा ववभाग 

√ √ 

 िल्यफिया गरिएका बबिािीहरूिध्ये संििणको र्दि प्रनतित 
OC2.5    

 √ 

 िापर्दण्ड अनुसाि तोफकएका प्रयोगिािा सेवाहरू दर्दन सक्ने स्वास््य संस्थाहरूको 
प्रनतित 

OP2.1.3 

 

  

स्वास््य संस्था िस्जष्टि 

स्वास््य तथा 
जनसंख्या िन्रािय 

√ √ 

 िातिृतृ्यू ननगिानी गरिने अस्पतािहरुको प्रनतित 
OP2.2.1    िात ृतथा नवजात मििु 

ितृ्यू ननगिानी तथा 
प्रनतकायय प्रणाि  

स्वास््य सेवा ववभाग   √ 

स्वास््य  सेवाको सितािूलक उपभोग (नेपाल स्वास््य क्षेत्र िणनीनत ननतजा ३) 
 िास्ष्िय काययिििा सिावेि गरिएका सबै खािे  खोप  पाउने  िक्षक्षत  जनसंख्याको 

अनुपात 

OC3.2     

स्वास््य व्यवस्थापन 
सूचना प्रणाि  

वावषयक  स्वास््य सेवा ववभाग 

√ √ 

 संस्थागत सुत्कि को प्रनतित 
OC3.3     √ √ 

 अस्पतािको बदहिङ सेवा मिने   नयााँ बबिािीको संख्या ९प्रनत १००० जनसंख्यािा) OC3.5 3.8.1b     √ 

 एस्न्ट िेिोभाइिि थेिापी पाउन योग्य बबिािी िध्ये थेिापी पाइिहेका बबिािीको 
प्रनतित (वयस्क तथा बािबामिका) 

OC3.6 3.7.1     √ 

 र्दक्ष स्वास््यकिीबाट सुत्केि  गिाउने िदहिाको अनुपात (प्रनतित)   3.1.2   √ √ 

 १५ रे्दखख ४९  वषय  उिेि  सिूहिा  नयााँ एचआइमभको संििण संख्या (प्रनत १००० 
असंिमित जनसंख्यािा) 

  3.3.1a   √ √ 

 क्षयिोगको  घटना  र्दि  (प्रनत  एक  िाख जनसंख्यािा)   3.3.2   √ √ 

 औिोिोगको  घटना  र्दि  (प्रनत  एक  िाख जनसंख्यािा)  
  3.3.3   √ √ 

 हेपाटाइदटस बब प्रकोप र्दि (प्रनत एक िाख जनसंख्यािा)  
  3.3.4   √ √ 

 परिवाि ननयोजन साधनको प्रयोग र्दि (आधुननक ववधध) (प्रनतित)   3.7.1a   √ √ 

 प्रोटोकि  अनुसाि  कस्म्तिा  ४  पटक स्वास््य  संस्थािा  स्वास््य  जााँच  
गिाएका गभयवती िदहिाको प्रनतित 

  3.8.1a   √ √ 

 प्रोटोकि अनुसाि कम्तीिा ३ पटक स्वास््य संस्थािा  स्वास््य  जााँच  गिाएका 
सुत्केि  िदहिाको प्रनतित 

  3.8.1c   √ √ 

 ३ डोज हेपाटाइदटस बब खोप पाएकामििूको प्रनतित 
  3.8.1d   √ √ 

 एचआईमभ संिमित िध्ये एस्न्टिेिोभाइिि थेिापी सेवा पाइिहेका व्यस्क्तहरूको 
अनुपात 

  3.8.1f   √ √ 

 तह अनुसाि सबै खािे आधािभूत स्वास््य सेवाहरू दर्दइिहेका स्वास््य संस्थाहरूको 
प्रनतित 

OP3.1.1 
  

  

स्वास््य संस्था िस्जष्टि 

 
वावषयक
  

स्वास््य तथा 
जनसंख्या िन्रािय 

√ √ 

 सािुर्दानयक स्वास््य इकाइहरूको संख्या OP3.2.1     √ √ 
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 िेिि गिेको वविािीिाई र्दु ु्ित सेवा दर्दइिहेका अस्पतािहरूको प्रनतित 
OP3.2.2     √ √ 

 आधुननक ि आयुवेर्द र्दवुै सेवा दर्दइिहेका सिकाि   स्वास््य संस्थाहरूको प्रनतित 
OP3.2.3     √ √ 

 आिनै िािेसी सञ्चािन गरििहेका सिकाि  अस्पतािहरूको प्रनतित 
OP3.2.4     √ √ 

 प्रयोगिािाबाट प्रिाखणत इन्ििुन्जाको संख्या (एच१एन१)   3.3.6b   ननगिानी प्रनतकायय प्रणाि  

वावषयक 

स्वास््य सेवा ववभाग 
√ √ 

 िागू औषधी सेवन गने (hard drug users) िध्ये पुनयःस्थापना केन्रिािय त ववस्ततृसेवा 
(Comprehensive Services) मिनेको प्रनतित* 

  3.5.1   िास्ष्िय एच आई मभ तथा 
यौन िोग ननयन्रण केन्र 
सवेक्षण 

स्थानीय सिकाि 
√   

स्वास््य क्षेत्र व्यवस्थापन ि सुिासन सुदृढढकिण (नेपाल स्वास््य क्षेत्र िणनीनत ननतजा ५) 

 बजेट उपयोग र्दि (बजेटको खचय) प्रनतित* 
OC5.1   

  आधथयक व्यवस्थापन 
प्रनतवेर्दन वावषयक 

 

स्वास््य तथा 
जनसंख्या िन्रािय 

√ 
  

 अननयमिनतता (बेरुजु) रुजु  भएको प्रनतित 
OC5.2     √   

 प्रयोगिािा सेवा भएका स्वास््य चौकीहरूको प्रनतित 
OP5.1.2   

  स्वास््य संस्था िस्जष्टि 
√ √ 

स्वास््य क्षेत्र लगानीिा ढर्दगो सुधाि (नेपाल स्वास््य क्षेत्र िणनीनत ननतजा ६) 
 

स्थानीय सिकािको कूि बजेटिा स्वास््य क्षेरको बजेट प्रनतित 
OP6.1.2 

  

  स्थानीय सिकाि वावषयक 
योजना तथा बजेट 

वावषयक 
 

स्वास््य तथा 
जनसंख्या िन्रािय 

√ 

  

जनस्वास््य ववपर्दव्यवस्थापन सुदृढढकिण (नेपाल स्वास््य क्षेत्र िणनीनत ननतजा ८) 

 जनस्वास््य ववपर्द÷िहािाि  संकटको कािण प्रनत १००० िा भएको ितृ्यु र्दि* 
OC8.1     

स्वास््य तथा जनसंख्या 
िन्रािय अमभिेख 

वावषयक 

 

स्वास््य तथा 
जनसंख्या िन्रािय 
 

√   

 प्राकृनतक प्रकोप÷िोग प्रकोप भएका घटना िध्ये ४८ घण्टा मभर प्रनतकायय गरिएका 
घटनाको प्रनतित* 

OC8.2 

  

  √ 

  

 जनस्वास््य ववपर्द÷िहािाि  भएका घटना िध्ये  २४  घण्टा  मभर  सूधचत  गरिएका 
घटनाको प्रनतित* 

OP8.2.1 
  

  √ 
  

 आघात   व्यवस्थापन   क्षिता   भएका अस्पतािको संख्या* 
OP8.1.2   

  स्वास््य संस्था िस्जष्टि 
√ √ 

सबै तहका ननणयय प्रक्रियािा प्रिाणको उपलब्धता ि प्रयोगको ववकास (नेपाल स्वास््य क्षेत्र िणनीनत ननतजा ९) 
 

िास्ष्िय स्वास््य प्रनतवेर्दन प्रणाि िा ववद्युतीय िाध्यिबाट प्रनतवेर्दन गने स्वास््य 
संस्थाहरूको प्रनतित (स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणाि , आपूनतय व्यवस्थापन सूचना 
प्रणाि ) 

OC9.1     स्वास््य व्यवस्थापन 
सूचना प्रणाि  

वावषयक 
 

स्वास््य सेवा ववभाग 
√ √ 

नोट: * िे अदहिेको अवस्थािा यो त्यााँक संकिन गनयको िाधग सुचना प्रणाि  नभएको जनाउर्दछ ि उक्त प्रणाि  नबनेसम्ि स्थाननय तहिे वावषयक रूपिा संकिन ि प्रनतवेर्दनको 
व्यवस्था गनेछ ।  
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परिचे्छद तीन: अनुगमन 

अनुगिनको परिचय 

अनुगमन भन्नािे नीनत, योजना तथा कायइक्रमहरूमा िगानी तथा साधनको प्रवाह उनचत ढंगिे भए, नभएको वा अपेनक्षत 

ननतजा हााँनसि भए, नभएको सम्बन्धमा कायाइन्वयन गने ननकाय वा कानून बमोनजम अन्धियाि प्राि ननकायिे तोकेको 

व्यन्धि वा संस्थाबाट ननिन्ति रुपमा गरिने ननगिानी, सूचना संकिन, नवशे्लषण तथा सुधािात्मक कायइिाई बुनझन्छ ।  
यस परिचे्छद अन्तगइत गाउाँ  पानिका तहमा अनुगमनको संस्थागत व्यवस्था, नवनध तथा प्रनक्रयािाई संके्षपमा प्रसु्तत गरिएको 

छ । 
अनुगिनका ववगधहरु 

स्वास्थ्य के्षत्रको योजना, नीनत तथा कायइक्रमहरुको कायाइन्वयन के-कसिी भर्िहेको छ ि अपेनक्षत ननतजा के-कनत हााँनसि 

भैिहेको छ भनन िेखाजोखा गनइको िानग गाउाँपानिकािे नबनभन्न नवनधहरुबाट ननिन्ति रुपमा सूचनाको संकिन ि नबशे्लषण 

गनेछ । उि कायइको िानग गाउाँपानिकािे ननम्न बमोनजमको अनुगमन नवनधहरु अविम्बन गनेछ: 
क. माकसि बैठि 

गाउाँपानिका अन्तगइत स्वास्थ्य सम्बन्धी गनतनवनधहरु संचािन गनें मनहिा स्वास्थ्य स्वयंसेनवका, स्वास्थ्य संस्था ि स्वास्थ्य 

शाखािे प्रत्यक मनहनाको अन्त्यमा वा मनहना सम्पन्न भएपनछ िगतै्त मानसक बैठक आयोजना गिी मनहनाभि गरिएका 

गनतनवनध तथा प्रनतफि बािे छिफि गनुइपदइछ । उि बैठकिे स्वास्थ्य के्षत्रको समग्र गनतनवनधहरुको सनमक्षा गदै देन्धखएका 

समस्याहरुको समयमा नै पनहचान गिी कायइक्रम संचािनिाई अझ व्यवन्धस्थत गनइ मद्दत गदइछ । नवनभन्न तहमा संचािन 

गरिने मानसक बैठकको समय तानिका ननम्न बमोनजमको हुनेछ: 

ताकलिा २: कवकभन्न तहमा गररने माकसि बैठििो समय ताकलिा 
तह बैठि* समय ताकलिा सहभागी सहजीिरण तथा अवलोिन 

बैठि व्यवस्थापन 

कजमे्मवारी** 
मकहला स्वास्थ्य 

स्वयंसेकविा  
हिेक मनहनाको २६ गते 

देन्धख मसान्त सम्ममा 
समू्पणइ मनहिा स्वास्थ्य 

स्वयंसेनवकाहरु 
स्वास्थ्य संस्था प्रमुख तथा अन्य 

कमइचािीहरु  
स्वास्थ्य संस्था 

प्रमुख  
स्वास्थ्य संस्था  
(स्वा.चौकी, प्रा.स्वा.के, 
सा.स्वा.र्इ., आ.स्वा. सेवा 

केन्द्र) 

हिेक मनहनाको २  गते 

देन्धख ४ गते नभत्र 
स्वास्थ्य संस्थाका 

कमइचािीहरु  
स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, स्वास्थ्य 

संस्था सञ्चािन तथा 

व्यवस्थापन सनमनत, 

स्वास्थ्य संस्था 

प्रमुख 

स्वास्थ्य संस्था संचािन तथा 

व्यवस्थापन सनमनत ि 

गुणस्ति सुधाि टोिीको 

बैठक 

हिेक मनहनाको ५  गते 

देन्धख ७ गते नभत्र 

स्वास्थ्य संस्थाका 

कमइचािीहरु  

स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, स्वास्थ्य 

संस्था सञ्चािन तथा 

व्यवस्थापन सनमनत, 

स्वास्थ्य संस्था 

प्रमुख 

गाउँपाकलिा/ 
नगरपाकलिा  

हिेक मनहनाको ५ गते 

देन्धख १० गते नभत्र  
स्वास्थ्य संस्था प्रमुख स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, ननसइङ्ख 

अनधकृत, प्रमुख प्रशासनकय 

अनधकृत, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 

स्वास्थ्य शाखा 

प्रमुख  

     

 
 
 

स्वास्थ्य के्षत्रको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण ननदेनशका – २०७८ 
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माकसि बैठिमा गनुयपने कियािलापहरु  

गाउाँपानिका, स्वास्थ्य संस्था तथा मनहिा स्वास्थ्य स्वयं सेनवका स्तिमा वसे्न मानसक बैठक देहाय बमोनजमका 

नक्रयाकिापहरू गरिनेछ ।  

मकहला स्वास्थ्य स्वयंसेकविाहरुिो माकसि बैठि  
• वाडइ िनजस्टि पुनिाविोकन गिी स्वयंसेनवका हरुको मानसक प्रनतवेदन संकिन गने, सम्पानदत कायइको सनमक्षा 

गने, देन्धखएका समस्याको पनहचान ि समाधान गने 
• मनहिा स्वास्थ्य स्वयंसेनवका कोषको अनभबृनद्द तथा परिचािन बािे छिफि गने  
• स्वास्थ्य संस्थाबाट नजमे्मवाि प्राि व्यन्धििे हिेक बैठकमा समसामनयक स्वास्थ्य कायइक्रम/ गनतनवनधको बािेमा 

छिफि गिाई मनहिा स्वास्थ्य स्वयंसेनवकाहरुको क्षमता अनभबृन्धद्ध गने  

स्वास्थ्य संस्थािो माकसि बैठि  
• गत मनहनाको मानसक बैठकका ननणइय कायाइन्वयनको अवस्था बािे छिफि गने  
• हिेक मनहना गाउाँपानिकामा पेश गने मानसक प्रनतवेदनमा छिफि गिी गुणस्ति सुनननितता पिात बैठकबाट 

पारित गने  
• सम्बन्धन्धत मनहनामा संचानित नक्रयाकिापहरुको िक्ष्य अनुसाि प्रगनत भए-नभएको सनमक्षा गने, देन्धखएका 

समस्याहरु समाधानको िानग योजना बनाउने  
• स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाह बािे स्व:मूल्यांकन गिी वास्तनवक अवस्था पनहचान गने ि समाधानको िानग योजना 

बनाउने  
• स्वास्थ्य संस्थाको नवनभन्न सेवा िनजस्टि, आगनु्तक पुन्धस्तका, अनुगमन पुन्धस्तका तथा अनुगमनकताइबाट प्राि 

पृष्ठपोषणको बािेमा छिफि गिी आवश्यकता अनुसाि कायाइन्वयन गने  
• स्वास्थ्य संस्थाको सुझाब पेनटका खोल्ने ि प्राि सुझावहरु वािे छिफि गिी आवश्यक ननणइय निने  
• अन्य समसामनयक नवषयमा छिफि गिी ननणइय गने  

गाउँपाकलिा  स्तररय माकसि तथा चौमाकसि बैठि 
• गत मनहनाको मानसक बैठकका ननणइय कायाइन्वयनको अवस्था बािे छिफि गने  
• स्वास्थ्य संस्थाहरुको मानसक प्रगनत प्रनतवेदनको गुणस्तिीयता बािे छिफि गिी देन्धखएका तु्रनटहरु सुधाि गनइको 

िानग आवश्यक पृष्ठपोषण गने । 
• संचानित कायइक्रमहरुको िक्ष्य अनुसाि प्रगनत भए-नभएको सनमक्षा गिी देन्धखएका समस्याहरु समाधानको िानग 

योजना बनाउने  
• परिवाि ननयोजन सेवा काडइ (पहेंिो), आमा सुिक्षा कायइक्रमको अनुसूनच तथा अन्य फािमहरु बािे छिफि गिी 

गाउाँपानिकािाई बुझाउने  
• गाउाँ  पानिका तथा स्वास्थ्य संस्थाको बानषइक योजना अन्तगइतका नक्रयाकिापको कायाइन्वयनको अवस्था बािे 

छिफि गने  
• स्वास्थ्य संस्थाको िानग आवश्यक औषनध, उपकिण, स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणािीका टुल्सहरूको 

उपिब्धताको एनकन गने ।  
• स्वास्थ्य के्षत्रका अन्य समसामनयक नबषयमा छिफि गने  

 
स्वास्थ्य के्षत्रको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण ननदेनशका – २०७८ 

नोटः  गाउाँपानिकािे आवश्यकता महसुस गिेमा अधइवानषइक सनमक्षा गनइ सके्नछ । 

नोटः  सबै तहको मानसक बैठकमा साझेदाि संघ साँस्थाका प्रनतनननधहरूिार्इ पनन सहभागी गिाउन सनकनेछ । 
*आगामी मनहनाको बैठक नमनत पनहिो बैठकिे तय गनुइपदइछ । 
** बैठकको व्यवस्थापन तथा भएको ननणइयहरूको अनभिेखन समेत गनुइ पनेछ । 
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ख. कनयकमत तथ्याङ्क गुणस्तर लेिाजोिा प्रणाली  

ननयनमत तथ्याकं गुणस्ति िेखाजोखा प्रणािी स्वास्थ्य के्षत्रको तथ्याङ्कहरूको संग्रह वा प्रसु्तत गने प्रणािीको अनुगमन तथा 

मुल्याङ्कन गिी देन्धखएका कनमकमजोिीहरुिाई सुधाि गदै तथ्याङ्कको गुणस्ति सुनननित गने एउटा सिि प्रणािी तथा नवनध 

हो । यस प्रणािीिे गाउाँपानिकाको समग्र स्वास्थ्य के्षत्रको तथ्याङ्क व्यवस्थापन एवं प्रनतवेदन प्रवाह गने प्रणािीका अन्तिहरू 

पनहचान गदै गुणस्तिीय तथ्याङ्क उत्पादन ि त्यसको प्रयोगमा सुधाि ल्याउनका िानग महत्वपूणइ भुनमका खेल्ने छ । यसका 

िानग कणाइिी प्रदेश सामानजक नवकास मन्त्रािय, स्वास्थ्य सेवा ननदेशनाियिे तयाि गिेको ननयनमत तथ्याङ्क गुणस्ति 

िेखाजोखा फािमको प्रयोग गरिनेछ भने गाउाँपानिका स्तिमा देहाय बमोनजमको ननयनमत तथ्याङ्क गुणस्ति िेखाजोखा 

टोिी गठन गनेछ । 

प्रमुख प्रशासनकय अनधकृत वा ननजिे तोकेको अनधकृत संयोजक 
गाउाँपानिकाको स्वास्थ्य शाखा उप-प्रमुख (ननसइङ्ग स्टाफ)  सदस्य 
गाउाँपानिकाको स्वास्थ तथा सिसफाई शाखा प्रमुख सदस्य सनचव 
स्वास्थ्य सेवा कायाियका तथ्यांक हेने १ जना ि गाउाँपानिका स्तिमा स्वास्थ्य के्षत्रमा कायइित िानरि य 

तथा अन्तिाइनटि य गैिसिकािी संस्थाका प्रनतनननधहरूमधे्य १ जना गिी २ जना (स्वास्थ्य सुचना प्रणािीमा 

कायइक्रम गरििहेका संस्थािाई प्राथानमकता नदर्नेछ ।) 
आमन्धन्त्रत सदस्यहरू 

  

गाउाँपानिकाको स्वास्थ्य तथा सिसफाई शाखा माफइ त नवनभन्न नवकास साझेदाि संघ संस्था तथा अन्य ननकायहरुको समन्वय 

तथा सहकायइमा गाउाँपानिका नभत्रका समु्पणइ स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बषइको कन्धम्तमा एक पटक ननयनमत तथ्याकं गुणस्ति 

िेखाजोखा गनइका िानग मानथ उले्लन्धखत बमोनजम गनठत टोिीको बैठकिे हिेक आ.ब. को सुरुमा नै देहाय बमोनजमका 

नवषयवसु्तहरुिाई आधाि मानन स्वास्थ्य संस्थाहरुको छनौट तथा प्राथानमकीकिण गिी चौमानसक रुपमा कायइ सम्पन्न गदै 

जाने छ भने यसका िानग आवश्यक पने बजेटको व्यवस्थापन गाउाँपानिकािे वानषइक बजेट तथा कायइक्रमबाट गने छ ।  

स्वास्थ्य संस्थाहरुिो छनौट तथा प्राथाकमिीिरणिा आिारहरुः   
• गित प्रनतवेदनहरू पठाउने, गित बुझाई भएका वा नमथ्याङ्क पठाउने स्वास्थ्य संस्था 
• मानसक, चौमानसक, अधइबानषइक तथा बानषइक सनमक्षा बैठकहरुमा ननय नमत उपन्धस्थत नहुने, ननयनमत समयमा 

प्रनतवेदन पे्रषण नगने स्वास्थ्य संस्था 
• दुगइममा िहेका स्वास्थ्य संस्थाहरू 
• स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणािी वा नड.एच.आर्.एस.–२ सम्बन्धन्ध तानिम नपाएका स्वास्थ्य संस्था  

कनयकमत तथ्याङ्क गुणस्तर लेिाजोिा िाययिो िायायन्यवन प्रकियाः   
गाउाँपानिकािे प्राथनमकतामा िाखेको स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गुणस्ति िेखाजोखा गदाइ देहाय बमोनजम गनेछ ।  

➢ अनुगमन टोनिको व्यवस्थापन तथा खबि गनुइ पने भएमा अनग्रम व्यवस्थापन गने 
➢ आवश्यक फािमहरूको व्यवस्था गने (ल्यापटप, अध्यावनधक फािम, कायइ योजना फािाम) 
➢ कायइ नवभाजन गने ि िेखाजोखा गने ।  

तथ्याङ्क प्रसु्तकत, िायय योजना तथा फलो-अप 
स्वास्थ्य संस्था स्तिमा यस िेखाजोखाबाट प्राि ननतजाहरुिाई सम्बन्धन्धत संस्थाका समु्पणइ कमइचािीहरु ि सम्भव भएसम्म 

व्यवस्थापन सनमनतको उपन्धस्थनतमा छिफि गिी समस्या तथा सुधाि गनुइपने के्षत्रहरु पनहचान गनुइका साथै समस्या 

समाधानका िानग तोनकएको ढााँचा अनुसाि आवश्यक कायइयोजना तयाि गरिनेछ । छनौट गरिएका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा 

यो नक्रयाकिाप सम्पन्न भए प्रिात सोबाट प्राि ननतजाहरुिाई चौमानसक  रुपमा पानिका स्तिमा सबै सिोकािवािाहरुको 

उपन्धस्थनतमा छिफि तथा प्रसु्तनत गिी स्वास्थ्य संस्था स्तिबाट समाधान नभएका समस्याहरुको समाधानका िानग  

आवश्यक योजना बनाई कायइ गरिने छ भने ननधाइरित गरिएका कायइयोजना तथा सुधाि गनुइपने के्षत्रहरुमा सुधाि भए नभएको 

तथा अन्य समस्या तथा चुनौनतहरुको पनहचानका िानग चौमानसक रुपमा सम्बन्धन्धत संस्थामा ननयनमत तथ्याङ्क गुणस्ति 

िेखाजोखा टोनिबाट फ्लोअप गने व्यवस्था गरिने छ । 
स्वास्थ्य के्षत्रको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण ननदेनशका – २०७८ 
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ग. स्वास्थ्य सूचना प्रणाली 

स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (HMIS)  
नेपािको स्वास्थ्य के्षत्रमा स्थानीय वडा स्तिका मनहिा स्वास्थ्य स्वयंसेनवका देन्धख केन्द्रस्ति सम्मका स्वास्थ्य संस्थाहरूिे 

आफूिे दैननक रूपमा प्रवाह गिेका स्वास्थ्य सेवाहरूको अनभिेख तथा प्रनतवेदनका िानग प्रयोग गरिने फािम हरू स्वास्थ्य 

सुचना व्यवस्थापन प्रणािीको औजाि हुन । यस सूचना प्रणािीमा सिकािी स्वास्थ्य संस्थाका अनतरिि ननजी तथा 

गैह्रसिकािी के्षत्रवाट संचािनमा िहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुिाई समेत समेनटएको छ । स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणािीबाट 

प्राि सूचनािे स्वास्थ्यकमीहरू, कायइक्रम व्यवस्थापक, नीनत ननमाइताहरू ि स्थानीय तहिार्इ समेत तथ्यपिक ननणइय निई 

कायइक्रम व्यवस्थापन गनइ मानसक रूपमा सूचना उपिब्ध गिाउाँछ ।  
यस प्रणािी अन्तगइत नवनभन्न सेवाहरूसाँग सम्बन्धन्धत अनभिेख फािमहरूिार् छुट्टाछुटै्ट आठ वटा खण्डहरुमा ि प्रनतवेदन 

फािमहरूिाई १ छुटै्ट खण्डमा नवभि गिी हाि जम्मा ५० नकनसमका िनजरि तथा फािामहरूको व्यवस्था छ । साथै 

स्वास्थ्य संस्थाहरूिे गिेको प्रनतवेदनको अनुगमनको सहजताको िानग मानसक अनुगमन पुन्धस्तकाको समेत व्यवस्था 

गरिएको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूिे प्रदान गिेका सेवाहरूको वास्तनवक तथ्यांक यस सुचना व्यवस्थापन प्रणािीबाट हुने 

भएकोिे यसिाई अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षणको प्रमुख औजािको रूपमा प्रयोग गरिनेछ । त्यसैिे यस 

गाउाँपानिकािे पनन स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणािीिाई प्रभावकािी रूपमा संचािन गनइका िानग तपनशि बमोनजमका 

कायइ गनेछ ।    
✓ स्वास्थ्य संस्थाहरूिार् वषइ भरिको िानग आवश्यक फािमहरूको यनकन गिी गाउाँ  पानिकािे कम्तीमा १० नदन 

अगावै सन्धम्बन्धत स्वास्थ्य संस्थामा आपूनतइ गने ।  
✓ हाि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्राियिे ननदेनशत गिेको अनभिेख तथा प्रनतवेदन फािमहरूिार्इ नै प्रयोग गरिनेछ 

। समय सापेक्ष ती फािमहरू अध्द्द्वावनधक तथा परिमाजइन भएमा सोही अनुसाि तत्काि परिमानजइत टुल्सहरूनै 

प्रयोग गनेछ ।  
✓ हाि प्रयोगमा िहेको टुल्सहरू बाहेक अन्य नवशेष स्वास्थ्य सेवाको अनभिेख तथा प्रनतवेदन गनइ पने भएमा स्थानीय 

स्तिमा तयाि गिी प्रयोग गने ।  
✓ यनद कुनै सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको अनभिेख तथा प्रनतवेदनको ढााँचा तयाि नभएको अवस्थामा 

गाउाँपानिकािे स्वयं तयाि गिी प्रयोगमा ल्याउनेछ ।  
✓ यस पानिका अन्तिगतका समू्पणइ ननजी तथा सिकािी स्वास्थ्य साँस्थाहरूिे यी फािमहरूको प्रयोग ननदेनशकािे 

तोके बमोनजम अनभिेख तथा प्रनतवेदन भएको सुनननित गने । 
✓ स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणािीका िानग पानिका ि स्वास्थ्य संस्थामा फोकि पसइनको व्यवस्था गने ।  
✓ समय समयमा स्थानीय तहबाट गाउाँ  पानिका अनभिेख तथा प्रनतवेदनको अनुगमन सुपरिवेक्षण गने ि आवश्यक 

पृष्ठपोषण नदने । 
✓ अनभिेख गरिएका िनजस्टि तथा मानसक प्रनतवदेनहरू स्वास्थ्य साँस्था ि गाउाँ  पानिकामा सुिनक्षत िाखे्न व्यवस्था 

नमिाउने । 
✓ स्वास्थ्य सूचना प्रणािीको सुदृढीकिणको िानग गाउाँ  पानिकािे स्वास्थ्य कमइचािीहरूिार्इ तानिम िगायतका  

आवश्यक  स्रोत साधनहरूको व्यवस्था गनेछ । स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणािी सुदृढ गनइ स्वास्थ्य सेवा 

कायाइिय, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ननदेशानािय, संघीय स्ति, तथा स्वास्थ्यको के्षत्रमा काम गने नवकास साझेदाि संघ 

साँस्थाहरू साँग आवश्यक समन्वय गने । 

स्वास्थ्य संस्थािो भूकमिाः   
✓ ननदेनशका अनुसाि अनभिेख िाखे्न तथा सो अनभिेख चुस्त दुरूस्त ि भए नभएको एनकन गने (कन्धम्तमा  हिाको 

एक पटक) । 
✓ मानसक प्रनतवेदन तयाि गदाइ Tally Sheet प्रयोग गने,  प्रनतवेदन दुरुस्त भए नभएको एनकन गने ।   
✓ मानसक प्रनतवेदन तयाि हुनासाथ अनुगमन पुन्धस्तका अद्यावनधक गने । 
✓ चौमानसक रुपमा कमइचािी तथा व्यवस्थापन सनमनत सदस्यहरुसंग सेवाको तथ्याङ्क नवशे्लषण तथा सनमक्षा गने 
✓ गााँउघि न्धिननक ि खोप न्धिननकको प्रनतवेदन चााँडो भन्दा चााँडो स्वास्थ्य संस्थाको मूि िनजस्टिमा अद्धावनधक 

गने  
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✓ स्वास्थ्य संस्थाहरूिे मानसक प्रनतवेदनको दुर्इ प्रनत तयाि गिी एक प्रनत पानिकामा अको मनहनाको ७ गते नभत्रमा 

अननवायइ पठाउने ि एक प्रनत आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा सुरिक्षत िाखे्न । 
✓ हिेक मनहना ७ गतेनभत्र पानिका स्तिमा मानसक बैठक बनस स्वास्थ्य संस्थाद्वािा प्रदान गरिएको सेवा 

सम्बन्धन्ध छिफि गने ि प्रनतवेदनमा सुधाि गनुइपने भएमा सुधाि गिी सकेसम्म स्वास्थ्य संस्थािे नै आफ्नो 
प्रनतवेदन DHIS2 मा र्न्ट्ि ी गने व्यवस्था नमिाउने । 

DHIS2 
DHIS2 नवशेष गिी स्वास्थ्य सेवा तथ्याङ्कहरू एनककृत रूपमा प्रनवष्ठ, प्रमानणकिण, नवशे्लषण तथा प्रसु्तनतकिणको िानग 

नवकास गरिएको प्रभावकािी अनिार्इन प्रणािी हो । यसमा नवनभन्न तहका सिकािी तथा ननजी स्वास्थ्य संस्थाहरुिे प्रदान 

गने सेवा अनुसािका  प्रनतवेदन फािमहरू समेनटएको छ । नबनभन्न स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह गरिएका सेवाहरुको नबशे्लषण 

गने तथा सूचनाको आधािमा ननणइयमा पूगे्न प्रकृयामा DHIS-2 िे सहयोग पुयाइउाँछ । यसिे हिेक तहमा नछटो छरितो 

नकनसमिे सूचना उपिब्ध  गिाई स्वास्थ्यकमीहरू, कायइक्रम व्यवस्थापक, नीनत ननमाइताहरूिाई तथ्यपिक ननणइय गिी 

स्वास्थ्य प्रणािीिार्इ सुदृढीकिण गनइ मद्दत गदइछ ।  यसमा हिेक स्वास्थ्य संस्थाहरूिे अको मनहनाको १५ गते नभत्रमा 

मानसक प्रनतवेदन प्रनवष्ठ गिी २२ गते नभत्रमा मानथल्लो ननकायबाट आवश्यक पृष्ठपोषण नदर्इ सके्न ि सोही अनुसाि आवश्यक 

परिमाजइन गिी मसान्त  नभत्रमा सच्यार्इ सकु्न पने छ ।  

गाउँपाकलिािो भूकमिा  
➢ यस  गाउाँपानिकाका हिेक स्वास्थ्य संस्थामा DHIS2 िागू गने ि सो को िानग आवश्यक स्रोत ि साधन (र्इन्ट्िनेट, 

कम्प्युटि, कमइचािीिार्इ तानिम) को व्यवस्था स्थानीय तहिे गने । 
➢ पानिका स्तिमा DHIS2 को कायइ गनइ नजमे्मवाि व्यन्धि तोके्न ।   
➢ सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट ननयनमत रुपमा प्रनतवेदन भए नभएको सुनननित गिी पृष्ठपोषण नदने । 
➢ स्थानीय तह अन्तगइतका स्वास्थ्य साँस्थाहरूबाट अनिाईन र्न्धन्ट्ि  गने व्यवस्था नभएमा वा कुनै कािणिे र्इन्ट्िनेट 

तथा अन्य सुनवधा नहुाँदाको अवस्थामा उि प्रनतवेदन गाउाँपानिकािे अनिाईन प्रनवर गनेछ। 
➢ तथ्यपिक ननणइयको िानग आवश्यक सूचनाहरू उपिब्ध गिाउने । 
➢ तथ्याङ्कको प्रयोगमा वृन्धद्ध ल्याउन हिेक स्वास्थ्य संस्थाको मानसक बैठक तथा सनमक्षामा तथ्यांकको पुनिावोिकन, 

नवशे्लषण प्रसु्तनतकिणको अभ्यास गिाउने । 
➢ स्थानीय तहमा DHIS2 सुदृढ  गनइ स्वस्थ्य सेवा कायाइिय, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ननदेशानािय, संघीय स्ति, तथा 

स्वास्थ्यको के्षत्रमा काम गने नवकास साझेदाि संघ साँस्थाहरू साँग आवश्यक समन्वय गने । 

आपूकतय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली 
एक नननित अवनधमा प्राि भएका, ननकासा ि खचइ गरिएका तथा बााँकी िहेका औषनध , औजाि, उपकिण, साधनहरू 

िगायतका स्रोतहरुको सूचना मानथल्लो तहिाई योजना तजुइमा, अनुगमन तथा मूल्यांकनको िानग उपिब्ध गिाउनु तथा 

प्राि सूचनाको नवशे्लषण तल्लो तहसम्म उपिब्ध गिाउनु नै आपूनतइ व्यवस्थापन सूचना प्रणािी हो । यो प्रणािीको िक्ष्य 

आपूनतइ व्यवस्थापनिार्इ व्यवन्धस्थत गिी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आवश्यक  पने साधन, औषनधहरु, औजाि, उपकिणहरूको 

उपिब्धता बाहै्र मनहना कायम गिाउनु हो । 

स्थानीय तहिो भूकमिा  
• यस  गाउाँपानिकाका हिेक स्वास्थ्य संस्थामा आपूनतइ व्यवस्थापन सूचना प्रणािी सञ्चािन गनइको िानग आवश्यक 

स्रोत ि साधन (फािम, िनजरिहरू, कमइचािीिार्इ तानिम) को व्यवस्था गने । 
• पानिका स्तिमा आपूनतइ व्यवस्थापन सूचना प्रणािीको कायइ गनइ नजमे्मवाि व्यन्धि तोके्न ।   
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• स्वास्थ्य साँस्थाहरूबाट ननयनमत अनभिेख तथा तै्रमानसक प्रनतवेदन गिेको सुनननित गिी पृष्ठपोषण गने ।  
• सेवा प्रदान गने संस्थामा आपूनतइ व्यवस्थापन सूचना प्रणािीको ननयनमत अनुगमन गने, आपूनतइ व्यवस्थापनको 

प्रवाहमा नवद्यमान िहेका समस्याहरू पनहचान तथा ननिाकिण गने । 
• आपूनतइ व्यवस्थापन सूचना प्रणािी सुदृढ गनइ स्वस्थ्य सेवा कायाइिय, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ननदेशानािय, संघीय 

स्ति, तथा स्वास्थ्यको के्षत्रमा काम गने नवकास साझेदाि संघ साँस्थाहरू साँग आवश्यक समन्वय गने ।  

कवद्युतीय आपूकतय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (eLMIS) 
आपूनतइ व्यवस्थापनका महत्वपूणइ ६ वटा नसद्धान्तहरू ठीक सामान, ठीक परिमाणमा, ठीक स्थानमा, ठीक समयमा, ठीक 

मूल्यमा ि ठीक अवस्थामा हुनुपदइछ भने्न तथ्यिाई आत्मसाथ गदै स्वास्थ्य सेवा नवभाग, व्यवस्थापन महाशाखािे नवगतमा 

भएका आपूनतइ व्यवस्थापन सूचना प्रणािीका  कनम कमजोिीहरूिाई परिमानजइत गदै कम भन्दा कम समयमा कुनै पनन 

औषनध, खोप तथा सामग्रीहरूको महत्वपूणइ तथ्यांकहरू Real Time Data को रुपमा प्राि हुने गिी तयाि गरिएको 

वेबमा आधारित एन्धिकेसन (सफ्टवेयि)नै नवद्युतीय आपूनतइ व्यवस्थापन सूचना प्रणािी (eLMIS) हो । 
यसै सूचना प्रणािी प्रयोग गिी स्वास्थ्य सामनग्रको प्रके्षपण, बजेट व्यवस्थापन, खरिद योजना ननमाइण उपिब्धताको सुनननिता 

(मौज्दात, स्वीकृत मौज्दात परिमाण, आकन्धिक मागनबन्दु, माग परिमाण ननधाइिण, नवतिण व्यवस्था (माग, हस्तान्तिण, 
दान्धखिा प्रनतवेदन), अनुगमन को साथै तथ्याङ्कको गुणस्तिीयताको सुनननितता जस्ता समू्पणइ आपूनतइ शृङ््खखिाको 

कायइसञ्चािन, अनुगमन तथा िेखदेख गने ।  

स्थानीय तहिो भूकमिाः   
• नवद्युतीय आपूनतइ व्यवस्थापन सूचना प्रणािीिार् पानिका ि स्वास्थ्य संस्थासम्म िागू  गने ि सो का िानग आवश्यक 

पूवाइधाि (कम्प्युटि, र्न्ट्िनेट, मोबार्ि) ि तानिम प्राि व्यन्धिको व्यवस्था गाउाँपानिकािे गने । गाउाँपानिका तथा 

स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट ननयनमत रूपमा तथ्याङ्क eLMIS मा प्रनवष्ठ भए-नभएको एनकन गने ।  
• नवद्युतीय आपूनतइ व्यवस्थापन सूचना प्रणािीको संचािन भै सके पनछ यस बाट प्राि हुने सुचनाको आधािमा 

स्वास्थ्य सामग्री (औषनध, खोप तथा अन्य सामाग्रीहरु) को खपत एवं मौज्दात न्धस्थनतको अनुगमन गने । 
• नवद्युतीय आपूनतइ व्यवस्थापन सूचना प्रणािी सुदृढ गनइ स्वस्थ्य सेवा कायाइिय, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ननदेशनािय, 

संघीय स्ति तथा स्वास्थ्यको के्षत्रमा काम गने नवकास साझेदाि संघ साँस्थाहरूसाँग आवश्यक समन्वय गने । 

स्वास्थ्य संस्थािो भूकमिाः   
• स्वास्थ्य संस्थामा प्राि भएका तथा माग गनुइ पने सामग्रीहरूको Software मा प्रनवष्ठ गने ।  
• अनिार्इन तथ्यांक परिनवष्ठ गने । 

EWARS र्यवासय तथा िोज पड्ताल सम्बन्धी अन्य सूचना प्रणालीहरूः   
स्थानीय तह तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट गनुइपने शुन्य प्रनतवेदन साथै खोज पड्ताि सम्बन्धी सुचनाहरूिार्इ व्यवन्धस्थत रूपमा 

ननयनमत गरिनेछ । केन्द्र तथा प्रदेशबाट ननदेशन भएको सूचना प्रणािीहरूिार्इ िागू गनेछ । केन्द्र तथा प्रदेशिे परिपत्र 

गिेको, नवषेश परिन्धस्थनत जसै्तः  महामािी, दैवी तथा प्राकृनतक प्रकोप तथा नवपद्को समयमा गनुइ पने सूचना प्रभावकािी 

रूपमा गने व्यवस्था नमिार्इनेछ ।  
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स्वास्थ्य सुचनाहरुिो भण्डारण,प्रसु्तकतिरण तथा प्रयोग  
 

स्वास्थ्य सुचनाहरुिो भण्डारण 

 

स्वास्थ्य संस्था तह 
स्वास्थ्य संस्थामा िहेका समू्पणइ स्वास्थ्य सूचनाहरु अद्यावनधक गनइ चानहने अनभिेख फािामहरु ि मानसक तथा तै्रमानसक 

प्रनतवेदन बनाई सके पनछ स्वास्थ्य संस्थाबाट सम्बन्धन्धत मानथल्लो ननकायमा पठाएपनछ एक प्रनत सम्बन्धन्धत स्वास्थ्य संस्थामा 

कन्धम्तमा ५ वषइसम्म सुिनक्षत िाख्नु पने छ । DHIS2, eLMIS तथा अन्य अनिार्इन प्रणािीबाट प्रनतवेदन गरिसकेको 

तथ्यांकिाई कम्प्यूटिमा आवनधक रूपमा व्याकअप सुिनक्षत िाख्नु पदइछ । नवद्युनतय सूचनाहरु माग अनुरूप उपिब्ध 

गिाउाँदा वा बानषइक प्रनतवेदन बनाउाँदा, परिवतइन तथा स्थनगत गदाइ म.िे.प. फािम नं.९०१ (सफ्टवेयिको प्रयोगकताइ 

नवविण, परिवतइन ि स्थनगत माग फािम) को अननवायइ प्रयोग गनुइपदइछ । उि फािामहरू ि प्रनतवेदन भण्डािणको 

नजमे्मवािी निएको व्यन्धििे   स्वास्थ्य सुचनाहरुको सुिक्षाको नजम्मा निनेछ । स्वास्थ्य सूचना सम्वन्धी नजमे्मवाि प्राि 

कमइचािी स्थानान्तिण, पदस्थापन भई िमाना भएमा वा अवकास प्राि गिेमा समू्पणइ स्वास्थ्य सूचनाहरु सम्बन्धन्धत संस्थामा 

कायइित कमइचािीिाई ननयमानुसाि बिबुझािथ गनुपने छ । उि कमइचािीको  मृतु्य भएको खण्डमा सो कमइचािीसंग िहेका 

समू्पणइ जानकािी स्वास्थ्य संस्थामा िहेको सुनननित गने काम मानथल्लो तहको कमइचािीको हुनेछ । सेवाग्राहीका समे्वदनशीि 

जानकािी िहेका अनभिेखहरु जो कोहीिाई हेनइ, प्रनतनिनप गनइ तथा सानवक स्थानबाट िैजान पार्नेछैन । यस्ता व्यन्धिगत 

जानकािी हेनइ सम्बन्धन्धत स्वास्थ्य संस्थाका सेवाप्रदायक कमइचािीिाई पनन आफ्नो तजनवजिे जो कसैिाई सेवाग्राहीको 

अनुमनतनबना नदन पार्नेछैन तथा संग्रनहत ि समायोनजत जानकािी समेत स्वास्थ्यकमीिे गाउाँपानिकाका सम्बन्धन्धत फााँट 

प्रमुखको अनुमनतमा आनधकािीक पत्रका आधािमा मात्र प्रनतनिनप उताि गरिनदन सनकने छ ।  

स्थानीय तह 
स्थानीय तहिे स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट संकनित प्रनतबेदन संग्रनहत गने ि आवश्यक अनुसाि प्रदेश तथा संघमा प्रनतवेदन पे्रषण 

गरिसके पनछ  सोको कायाइिय प्रनत ि नडनजटि प्रनत कन्धम्तमा ५ वषइ सम्म सुिनक्षत तरिकािे िाख्नु पने छ । स्थानीय तहिे 

स्वास्थ्य संस्थािार् अनभिेख फािामहरु ि प्रनतवेदनहरू सुिनक्षत तरिकािे भण्डािण गनइको िानग चानहने दिाज, तािा, 
चानब आनद पानिकािे स्वास्थ्य संस्थािार् आवश्यकता अनुसाि प्रदान गनेछ ि सुिनक्षत ि गोपननयता िाखे-निाखेको 

चौमानसक रूपमा अनुगमन गनेछ । 

तथ्याङ्क प्रसु्तकत तथा प्रदयशनी  
सूचना चक्र अनुसाि तथ्यांकको प्रशोधन तथा नवशे्लषण पिात तथ्याङ्कको प्रसु्तनतकिण गरिन्छ । तथ्याङ्क प्रसु्तनतकिण भन्नािे 

सवइसाधािण, स्वास्थ्यकमीहरु, कायइक्रम व्यवस्थापकहरु तथा सिोकािवािाहरु वा जसको िानग तथ्याङ्क प्रसु्तत गनइ 

खोनजएको हो, उसिे बुझे्न गिी तथ्याङ्क ि सूचनाहरुको सही प्रसु्तनत वा प्रदशइनी गनुइ हो । नवषयवसु्त ि िनक्षत सहभागीहरु 
अनुसाि तथ्याङ्कको प्रसु्तनतकिण गने तरिका ि माध्यम फिक–फिक हुन सक्छन् । तानिका, ग्राफ, चाटइ, नक्सा ि 

नचत्रहरुको सनह प्रयोगबाट कुनै पनन तथ्याङ्क ि सूचनािाई सङे्क्षपमा प्रभावकािीरुपिे समे्प्रषण गनइ सनकन्छ ।  

स्थानीय तह  
स्वास्थ्य सूचना प्रणािीको तथ्यांकहरू स्थानीय तहमा देहाय अनुसाि प्रसु्तनत, प्रदशइनी तथा छिफि गरिनेछ ।   

• स्थानीय तहको मानसक तथा नवषयगत बैठक 
• मानसक, चौमानसक, ि बानषइक सनमक्षा 
• सावइजननक सुनुवार् तथा सामानजक परिक्षण  
• मानसक, चौमानसक, ि बानषइक प्रगनत नवविणिार्इ ग्राफ, चाटइ, तानिका आनद माफइ त प्रदशइनी  
• अद्यावनधक सामानजक नक्सांकन 
• गाउाँ  पानिका स्तरिय स्वास्थ्य पार्श्रवइनचत्र ननमाइण तथा बानषइक अद्यावनधक 
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स्वास्थ्य संस्था स्तरमा  
स्वास्थ्य सूचना प्रणािीको तथ्याङ्कहरू स्वास्थ्य संस्था तहमा देहाय अनुसाि प्रसु्तती, प्रदशइनी तथा छिफि गरिनेछ ।   

• स्वास्थ्य संस्थाको तथा स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन सनमनतको मानसक बैठक  
• सावइजननक सुनुवार् तथा सामानजक परिक्षण  
• मानसक, चौमानसक, ि बानषइक प्रगनत ग्राफ, चाटइ, तानिका आनद माफइ त प्रदशइनी  
• अद्यावनधक सामानजक नक्सांकन 
• स्वास्थ्य संस्था स्तरिय पार्श्रवनचत्र ननमाइण तथा बानषइक अद्यावनधक 

 

 

तथ्याङ्किो प्रयोग  

स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणािीको तथ्याकंहरू नवनभन्न ठाउाँहरूमा प्रयोग गनइ सनकन्छ । यस स्थानीय तहमा िहेका 

स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुचना तथा तथ्याङ्कहरू देहायका स्थान तथा प्रनक्रयाहरूमा प्रयोग गरिनेछ ।   
 
गाउाँपानिका  ि स्वास्थ्य संस्था स्तिमा 

• जानकािी प्रदान गनइ  
• ननणइय प्रनक्रयामा (Discussions, Special program development , Service site expansion 

) 
• वडा परिषदमा   
• पानिका योजना छनौटका प्रनक्रयाहरुमा  
• सिोकािवािाहरुिाई सुझावहरु प्रदान गनइमा 

 
स्वास्थ्य सेवा प्रणािीमा सङ्किन गरिएका सूचनाहरु कायइक्रम व्यवस्थापनमा प्रयोग नभएसम्म व्यवस्थापन सूचना 

प्रणािीको उदे्वश्य पूिा हुन सकै्दन । कायइक्रम व्यवस्थापकहरुिे कायइक्रमसम्बन्धी कुनै पनन ननणइय निदा तथ्यमा 

आधारित ननणइय गरिनेछ । यसका िानग तथ्याङ्कबाट सूचना ि सूचनाबाट ज्ञान बनाउन सके्न नसप कायइक्रम 

व्यवस्थापकहरुिार् तानिम वा स्थिगत कोनचंग माफइ त गरिनेछ यसको िानग अवश्यक व्यवस्थापन पानिकािे 

गनेछ।  
 

घ. अप्रत्याकसत घटनाहरूिो अवस्था पूवय तयारी तथा प्रकतिाययिो अनुगमनः  

प्राकृनतक तथा मानव शृ्रनजत घटनाहरू जसै्त महामािी, प्रकोप, दुघइटना जस्ता नवपद्को समयमा स्थानीय तहमा तयाि 

भएको प्रकोप पूवइ तयािी तथा प्रनतकायइ योजनामा भएको अनुगमन फािम प्रयोग गनेछ यनद त्यस्तो व्यवस्था नभएको 

खण्डमा गाउाँपानिकामा िहेको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण सनमनतिे ननधाइिण गिेको समय सापेक्ष चेकनिरको 

तयािी गिी प्रयोग गनइ सके्नछ । 
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नोटः  यसिी गाउाँ /नगिपानिका ि स्वास्थ्य संस्था तहमा स्वास्थ्यसाँग सम्बन्धन्धत प्रसु्तनतकिणका िानग आवश्यक 

नवषय/सुचकहरू वषइको सुरूमा गाउाँ /नगिपानिकािे ननधाइिण गनेछ ि सोही अनुसाि तयािी तथा प्रसु्तनत गरिनेछ । 

यनद आवश्यकता महसुस गिेको खण्डमा नवषय/सुचकहरू पानिकािे जुनसुकै समयमा थपघट गनेछ । त्यसको िानग 

आवश्यक स्रोत तथा साधनहरूको व्यवस्था गाउाँ /नगिपानिकािे गनेछ । 
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कनजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायिहरुिो अनुगमन तथा मुल्याङ्कन 

गाऊ /नगिपानिका अन्तिगत सञ्चानित ननजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुको सम्बन्धमा गाऊ /नगिपानिकािे 

आवश्यकता अनुसाि अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गनेछ । यस प्रयोजनको िागी गाऊ /नगिपानिकािे आवश्यकता अनुसािको 

चेकनिर तयाि गरि प्रयोग गनेछ । अथवा अनुसुनच ३ (तीन) अनुसािको चेकनिरको प्रयोग गरिने छ ।  
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परिच्छेर्द चाि: िूल्याङ्कन 

िुल्याङ्कनको परिचय 

यस गााँउ/ नगि पानिका नभत्र संचािन भएका स्वास्थ्यका कायइक्रम तथा सेवाहरु हािको समयमा के कनत सान्दनभइक, 
िाभदायी, प्रभावकारिता ि नदगोपना छ साथै के कस्ता उपिन्धब्ध एवमं प्रभावहरु हााँनसि भएका छन् भने्न कुिाको आन्तरिक 

ि बाह्य मुल्याकंन कताइबाट उदे्दश्यपूणइ ि व्यवन्धस्थत तरिकािे िेखाजोखा गने कायइिाई मूल्याङ्कन भननन्छ । स्वास्थ्य कायइक्रम 

कायाइन्वयनका क्रममा भएका सबि तथा दुबइि पक्षहरूबाट पाठ नसकी भावी कायइक्रम, योजना तजुइमा तथा कायाइन्वयनमा 

आवश्यक सुधाि गने तथा सम्बन्धन्धत ननकायिाई त्यस्ता कायइक्रमको कायाइन्वयन ि ननतजाप्रनत जवाफदेनह बनाउनु 

मूल्याङ्कनको उदे्दश्य हो । यस गााँउ/ नगिपानिकािे कुनै नननित समय नसमा नभत्र प्रदान गिेको स्वास्थ्य सेवाको अवस्था, 
उपिन्धब्ध तथा प्रगनत कस्तो िह्यो भनी अनुसन्धान तथा नबशे्लषण गनेछ । मूल्याङ्कन गदाइ नबशेष गिी सेवा प्रवाह गनुइभन्दा 

पनहिे, सेवा प्रवाह गदैगदाइ, मधे्य समयमा ि सेवा प्रवाह गिी सकेपनछको अवस्था नबचको तुिना गने काम गरिन्छ ।  
िुल्याङ्कनका ववगधहरु  

• सवेक्षण तथा अनुसन्धान  
-परिमाणात्मक नवनध (प्रश्नाविी ि सवेक्षण नवनध ि नवद्यमान आधािभूत आाँकडाहरू) 
-गुणात्मक नवनध (प्रत्यक्ष अविोकन नवनध, िनक्षत समूह नवनध, अन्तिवाताइ नवनध, सबि, दुबइि, अवसि ि   
 चुनौती नवशे्लषण गने नवनध, ि दस्तावेज अध्ययन) 

• सकमक्षा (वानषइक सनमक्षा ि अधइवानषइक सनमक्षा)  
• िायय सम्पादन मूल्यािंन (स्वास्थ्य संस्था ि स्वास्थ्य कमीहरू) 
 

क. सवेक्षण तथा अनुसन्धान 

यस गाउाँपानिकामा सञ्चािन भएका स्वास्थ्य सस्थाहरुबाट प्रदान गरिएको सेवासाँग सम्बन्धन्धत सुचना तथा सूचकहरूिार्इ 

यथाथइपिक ि प्रभावकािी वनाउन आवश्यक सवेक्षण तथा अनुसन्धान गने व्यवस्था नमिार्इनेछ ।  
िानरि य, प्रादेनशक, तथा अन्य दातृ संघ साँस्थाहरूबाट हुने नवनभन्न सवेक्षणहरूमा यस गाउाँपानिकाबाट सवेक्षणका क्रममा 

गनुइ पने तथ्याङ्क संकिनका कायइहरूमा सहयोग गनेछ । जुन संघ साँस्था तथा ननकायबाट सवेक्षण  गनइ िानगएको हो 

त्यसबाट गाउाँपानिकासाँग आवश्यक समन्वय गनुइ पनेछ । त्यस्तो कायइिार्इ थप प्रभावकािी बनाउन आवश्यक सहयोग 

गाउाँपानिकािे गनेछ । यस गाउाँपानिकािे आफ्नो के्षत्र नभत्रको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न, कायाइन्वयन गरिएका कायइक्रमको 

मुल्याङ्कन गनइ तथा तथ्याङ्क अनुरुप प्रमाण उपिब्ध गिार् योजना तजुइमा गनइ नबनभन्न सवेक्षण ि अनुसन्धान गनेछ । स्थानीय 

तहमा सिकािी, गैि सिकािी तथा ननजी के्षत्रबाट सम्बन्धन्धत गाउाँपानिकामा छुटै्ट सवेक्षण गनुइ पिेमा  गाउाँपानिकामा िहेको 

अनुगमन मूल्याकंन तथा सुपरिवेक्षण सनमनतको अनुमनत प्राि भर्सकेपनछ मात्र सवेक्षण सुरु गनइ सके्नछन् । यस्ता 

सवेक्षणमा पानिकाको भूनमका देहाय बमोनजम हुनेछः  

कवषयिो छनौट 
नबषय छनौटका िानग सवेक्षणको उदे्दश्य ि नवषयको नवस्ताि स्वास्थ्य सवेक्षक अनुगमन टोिी नबच प्रसु्तनतकिण भए पिात् 

यस टोिीको ननणइय अनुरुप नबषय छनौटका िानग अनुमनत प्रदान गरिनेछ ।  

िायययोजना 
स्वास्थ्य सवेक्षणको नवषय वसु्त छनौट भर्इ सकेपनछ आवश्यकता अनुसाि पिामशइदाता ननयुि गिी सवेक्षणको कायइयोजना 

बनार्इ िागू गरिनेछ ।   
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र्कथिल खस्विृकत 
नबषय छनौट गिी कायइयोजना ननमाइण पिात् नेपाि स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा र्नथकि अनुमनतका िानग आवेदन पेश 

गनुइ पनेछ । यो अनुमनत प्राि भर्सकेपनछ मात्र तथ्याङ्क संकिन गनुइपनेछ ।  गाउाँपानिका स्तिको सवेक्षणका िानग पनन 

यो बुाँदा िागु हुनेछ ।  

मानव स्रोत व्यवस्थापन 
सवेक्षणको िानग आवश्यक दक्ष जनशन्धि व्यवस्थापन गने, सवेक्षक तथा गणकहरूको िानग आवश्यक तानिम नदने कायइ 

गरिनेछ ।  

सवेक्षण तथा अनुसान्धान व्यवस्थापन 
गाउाँपानिकाको सवेक्षण व्यवस्थापनमा सवेक्षणको प्रकृनत हेिेि कुन कुन सवेक्षणमा ि सवेक्षणको कुन नवधामा पिामशइदाता 

आवश्यक पनेहो त्यसको पहचान गिी व्यवस्था नमिार्इने छ ।  

अनुगमन  
गाउाँपानिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा िहेको अनुगमन मूल्याकंन तथा सुपरिवेक्षण सनमनतिे योजना अनुसाि ननयनमत 

अनुगमन गनेछ ि आवश्यक ननयमन गनइ सके्नछ । 

नकतजािो प्रसु्तकतिरणः   
सवेक्षणको समू्पणइ नवनध सकेपनछ, सवेक्षणको ननतजा स्वास्थ्य अनुगमन सनमनतको उपन्धस्थनतमा पिामशइदातािे  

प्रसु्तनतकिण गनेछ । सवेक्षणको प्रनतवेदन प्रनतनिनप पानिकािाई बुझाउनुपनेछ । सवेक्षणबाट प्राि ननतजा तथा 

नसफारिसहरूिाई गाउाँ /नगपानिकाको स्वास्थ्य न्धस्थनत सुधाि गनइ प्रयोगमा ल्याउन सके्नछ ।   
ख. सकमक्षा  

गाउाँपानिका अन्तगइतका स्वास्थ्य कायइक्रमहरूको कायाइन्वयनको अवस्था के कस्तो छ भनेि नवनभन्न समयमा छिफि गने 

प्रनक्रयािार्इ सनमक्षा भननन्छ । यस गाउाँपानिकामा अधइ बानषइक ि वानषइक गिी दुर्इपटक सनमक्षा गरिनेछ ।   

सकमक्षािो उदे्दश्य  
• गाउाँपानिका नभत्र िहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रगनतको तुिनात्मक नवशे्लषण गने । 
• कायइक्रम सञ्चािनमा देन्धखएका कमी कमजोिी पनहचान गने ि सुधाि गनुइ पने के्षत्रहरू पत्ता िगार्इ िक्ष्य प्रान्धिसम्म 

पुगे्न मागइ पनहचान गने ।  
• सञ्चानित कायइक्रमिे सम्बन्धन्धत के्षत्रको वानसन्दा ि नवशेष गिी मनहिा, बािबानिका, जेष्ठ नागिीक तथा वनञ्चनतमा 

पिेका समूदायहरूमा उपिब्ध स्वास्थ्य सेवाको उपभोगको अवस्था उनीहरूिे सेवा उपभोग गनइ भोगु्न पिेका बाधा 

अविोधहरू पत्ता िगार्इ सम्बोधनको िानग िणनीनत तयाि गने ।  
• स्थानीय स्तिमा स्वास्थ्यका नीनत तथा िणनीनत नवकास गनइ ि योजना तजुइमाका िानग प्राथनमकता के्षत्र पनहचान गने 

।  
• स्वास्थ्य के्षत्रमा काम गने सिकािी गैिसिकािी तथा ननजी के्षत्रहरूको नवचमा समन्वय सहकायइ गिी कायइक्रम 

कायाइन्वयनका क्रममा हुन सके्न दोहोिोपना कम गने । 

बाकषयि तथा अियवाकषयि सकमक्षा 
गाउाँपानिका अन्तगइतका स्वास्थ्य संस्थाहरूको बानषइक तथा अधइ बानषइक सनमक्षा गने व्यवस्था नमिार्इनेछ । सनमक्षा 

कायइक्रममा स्थानीय तहका पदानधकािीहरू, स्थानीय तह मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरू, स्वास्थ्यको के्षत्रमा कायइित 

सिकािी, गैि सिकािी तथा ननजी के्षत्रहरूको सहभानगता हुनेछ । सनमक्षामा स्थानीय तह अन्तगइतका सिकािी तथा 

गैिसिकािी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सनक्रय सहभानगतामा देहाय बमोनजमका नवषयवसु्तहरूमा छिफि तथा प्रसु्तनत गिी 

ननश्कषइमा पुगे्नछ ।  
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• अधइवानषइक सनमक्षामा गत ६ मनहनामा गाउाँपानिका अन्तिगतका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रवाह भएका स्वास्थ्य 

सेवाहरूको कायाइन्वयनको अवस्था वािेमा छिफि गरिनेछ भने बानषइक सनमक्षामा वषइ भरिको प्रगनतको बािेमा 

छिफि हुनेछ ।  
• स्वास्थ्य संस्थाहरुको प्रगनत प्रनतबेदनको गुणस्तिीयता ि देन्धखएका तु्रनटहरूको सुधाि । 
• संचानित कायइक्रमहरुको प्रगनत बानषइक िक्ष्य  अनुसाि भए-नभएको सनमक्षा गिी िक्ष्य प्राि गनइको िानग 

कायइयोजना बनाउने तथा आगामी बषइको वानषइक योजना बनाउने । 
• स्वास्थ्य संस्थाको िानग आवश्यक औषधी, उपकिण, स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणािीका टुल्सहरूको 

उपिब्धता । 
• िक्ष्य अनुसाि नवनत्तय प्रगनतको अवस्था ।  
• िनक्षत समूदायको सेवा पहुाँच ि सेवा उपभोगको अवस्था ।  
• महामािी तथा प्रकृनतक प्रकोपको अवस्था, पूवइ तयािी तथा प्रनतकायइको िानग आवश्यक छिफि । 
• स्थानीय तहमा ननमाइण भएका नीनत ननदेनशका वा स्वास्थ्य साँग सम्बन्धन्धत कुनै दस्तावेजहरू ननमाइणको क्रममा छन् 

भने  त्यसको बािेमा जानकािी  तथा छिफिका साथै सोको कायाइन्वयनको बािेमा छिफि ।  
• स्वास्थ्य के्षत्रका अन्य समसामनयक नबषयमा छिफि ।  

 

ग. िायय सम्पादन तथा मूल्याङ्कन  

स्वास्थ्य संस्थाहरुिो िायय सम्पादन मूल्याङ्कन 
गाउाँपानिकामा िहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुिे नननित समय नभत्र तोनकएको िक्ष्य अनुसाि के कनत काम पुिा गिे नगिेको यनकन 

गिी स्वास्थ्य संस्थाहरुको कायइ सम्पादन मूल्याङ्कन गरिनेछ । जसिे स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रदान गने सेवाहरुमा थप  

गुणस्तिीयता ि प्रभावकािीता बनाउन मद्दत गनेछ। देहाय बमोनजमका उदे्दश्यहरू प्राि गनइ स्वास्थ्य संस्थाहरूको कायइ 

सम्पादन मूल्याङ्कन गरिनेछ  

• स्वास्थ्य सस्थाहरुिे नदएको  िक्ष्य के कनत पुिा गिे भनी पत्ता िगाउने  
• स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रदान गने सेवाको गुणस्तिमा बृन्धद्ध गने ।  
• कायइ सम्पादनको मूल्याङ्कन गिी सवोतृ्कर काम गने स्वास्थ्य संस्थािाई पुिसृ्कत ि प्रोत्साहन गने ।  
• तोनकएको िक्ष्य तथा उदे्दश्य हानसि गनइ नसके्न संस्थाहरुको कािक तत्वहरुको नवशे्लषण गिी सुधािका िानग 

नवशेष कायइक्रमहरुको कायइ योजना बनाई कायाइन्वयन गने । 

िायय सम्पादनिो मापन कवकि 
o कायइ सम्पादानको प्रगनत मूल्याङ्खकन गदाइ प्रते्यक स्वास्थ्य संस्थामा कन्धम्तमा दुर्इ पटक सहयोगात्मक सुपरिवेक्षण 

(व्यवस्थापनकय ि प्रानवनधक सुपरिवेक्षण) गरिनेछ ।   
o कायइ सम्पादनको प्रगनत हेदाइ ननधाइिण गरिएका अनधकतम् िक्ष्यको सीमाहरुिाई आधाि मानेि संयुि रुपमा 

मुल्याङ्कन गरिनेछ ।  
o स्थानीय तहमा िहेको अनुगमन मूल्याङ्कन सुपरिवेक्षण सनमनतिे स्थानीय परिवेशमा सूचकहरू ननधाइिण गिी 

तयाि गिेको मूल्याङ्कन चेकनिर प्रयोग गरिनेछ ।  
o स्वास्थ्य संस्थाको मानसक प्रनतवेदनका आधािमा सो संस्थाका िानग नननित गरिएका अनधकतम् नसमाको िक्ष्य 

सनमक्षा गिी पूिा हुन सके्न नसके्न नननित गरिनेछ ।   
o अनुगमन वा सुपरिवेक्षणका बेिा स्वास्थ्य संस्थाको कायइके्षत्र नभत्रका समुदाय वा सम्बन्धन्धत स्वास्थ्य संस्था 

सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सनमनतसाँग स्वास्थ्य संस्थाको बािेमा अनधकतम् धािणा बुझे्न ि सो अनुसाि स्वास्थ्य 

संस्थाको मुल्यााँकन गरिनेछ ।   
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कायइ सम्पादन योजना तयाि गने बेिामा स्थानीय तहको  वसु्तन्धस्थनत ि स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपिब्ध साधन पहुाँचको 

अवस्था, मानव स्रोतको उपिव्धता ि गत वषइ गिेको प्रगनतका आधािमा स्थानीय तह नभत्रका स्वास्थ्य संस्थािाई नवनभन्न 

समूहमा नवभाजन गरिनेछ । स्वास्थ्य संस्थाहरूको मुल्याङ्कन गदाइ  देहायको मापदण्ड अनुसाि वगीकिण गिी उतृ्कर स्वास्थ्य 

संस्था तय गरिनेछ ।   
(क) ९० % भन्दा बढी  = सवोतृ्कर   (ख) ७५-८९ %  = उतृ्कर 
(ग) ६०–७४ %   = सन्तोषजनक  (घ) ६० % भन्दा कम  = नु्यन  

स्वाथ्यिमीिो िाययसम्पादन मुल्याङ्कन 
कुनै पनन कमइचािीिाई तोनकएको नजमे्मवािी के कनत ि कस्तो रुपमा पूिा भयो भनेि मापन गने नवनध कायइ सम्पादन 

मूल्याङ्कन हो । स्वास्थ्य संस्थामा कायइित स्वास्थ्यकमीहरुिे आफ्नो पदीय दानयत्व (काम कतइव्य ि अनधकाि) अनुसाि 

नदर्एको नजमे्मवािीिाई िक्ष्य अनुसाि योजना बनार्इ पुिा गिे नगिेको हेनइ नननित मापदण्ड बनाएि यनकन गनुइ पनेछ ।  जस 

अनुसाि हिेक स्वास्थ्यकमीिे नननित समय नभत्र गनुइपने कामको िक्ष्य ननधाइिण गने,िक्ष्य अनुसाि योजना तयाि गने ि 

कायाइन्वयन गने जस्ता कायइहरू पदइछन् ।  

उदे्दश्य 
➢ कमइचािीिाई नदर्एको िक्ष्य अनुसाि के कनत कायइ सम्पन्न गिे अनुगमन गिी समयमा पृष्ठपोषण नदने ि नसके्न 

नसकाउने कायइिाई व्यवन्धस्थत गने  
➢ कायइ सम्पादनको मुल्याङ्कन गिी अनत उत्तम कायइ गने कमइचािीिाई पुिसृ्कत ि प्रोत्साहन गनुइका साथै नननित 

समयमा काम सम्पन्न नगने, कामप्रनत िापिवाही गने जस्ता पदीय दानयत्व पुिा नगने कमइचािीहरुिाई दन्धण्डत गने   
➢ कमइचािीको ननिन्ति नसकाई ि वृनत नवकासमा सहयोग पुिाई उनीहरुको कायइदक्षता अनभबृन्धद्ध गने 
➢ कमइचािीको काम गने मनवोि बढाउने 
➢ कमइचािीमा स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन सम्बन्धन्ध उत्तिदानयत्व बहन गने पक्षिाई सुदृढ गने  

िायय सम्पादन मूल्याङ्कन प्रकिया (कवकि र योजना) 
स्थानीय तह स्वास्थ्य संस्था स्तर (स्वास्थ्यिमी ) 

स्थानीय तहिे िक्ष्य तय गने छ। 
स्थानीय तहिे नदएको िक्ष्य अनुसाि स्वास्थ्य संस्थािे मानसक वानषइक योजना 

बनाई सोही अनुसाि स्वास्थ्यकमीिे आफ्नो कायइ योजना तय गने छन् ि 

गाउाँपानिकाको स्वास्थ्य शाखामा पेश गनेछन्। 
कायइ सम्पादन मुल्याङ्कन गनइ प्रमुख ननतजा तथा प्रनतफि के्षत्रहरु 

ि मापन गने नवनध ि मापदण्ड ननधाइिण गने छ। योजना अनुसाि समयमा कायइ सम्पादन गने 

कायइ सम्पादन मुल्याङ्कन कनहिे कसिे  ि कसिी गने योजना 

तयाि गने छ। 
स्थानीय तहबाट तोनकएको समय  वानषइक ि अधइवानषइक रुपमा कायइ 

सम्पादन मुल्याङ्कन भिी पेश गने 

पुिसृ्कत तथा कयइ सम्पादनमा सुधाि गने योजना बनाउने  वानषइक रुपमा तोनकएको िक्ष्य अनुसािका उपिन्धब्धहरु प्राि हुन सके 

नसकेको बािेमा उले्लख गिी पेश गने 
कायइ सम्पादन सम्बन्धमा पृष्ठपोषण नदने ।  प्राि आदेश तथा ननदेशनहरु समयमै सम्पन्न गनइका िानग अग्रसि िहने 

कायइ सम्पादन मुल्याङ्कन हिेक आनथइक वषइको अन्त्यमा मुल्याङ्कन सनमनतद्बािा गरिने छ। स्वास्थ्यकमोको सुपरिवेक्षण 

ननयनमत गरिने छ। स्वास्थ्य कमइचािीहरुको कायइ सम्पादन मुल्याङ्ककन गनइको िानग देहायका नवनधहरु ि मापदण्ड प्रयोग 

गरिनेछ। 

प्रश्नोतरः  कायइ सम्पादन मुल्याङ्कन फािममा तय गिीएका प्रश्नहरु कमइचािीिाई सोनधने छ। जसमा कमइचािी स्वयम् तथा 

अन्य कमइचािी ि स्वास्थ्य संस्था संचािन तथा व्यवस्थापन सनमनतहरुिाई पनन प्रश्न गिी िाय बुनझने छ। 

छलफलः  स्वास्थ्य संस्थाको कमइचािी ि स्वास्थ्य संस्था संचािन तथा व्यवस्थापन सनमनतहरु संग छिफि गरिनेछ। 

अवलोिनः  कमइचािीिे नवनभन्न स्थानमा देखाएको आचिण, व्यवहाि तथा नक्रयानशिताहरु साथै कायइ सम्पादन गिेको 

कायइहरू, सेवा िनजरिहरूको ननयनमत अविोकन गरिनेछ। साथै कायइ सम्पादन गदाइ पनन अविोकन गरिने छ। 
स्वास्थ्य के्षत्रको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण ननदेनशका – २०७८ 
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मुल्याङ्कन गनइको िानग देहायको मापदण्ड अनुसाि वगीकिण गरिने छ ि उतृ्कर कमइचािी तय गरिने छ।   
(क) ९० % भन्दा बढी  = सवोतृ्कर   (ख) ७५-८९ %  =  उतृ्कर 
(ग) ६०–७४ %  = सन्तोषजनक  (घ) ६० % भन्दा कम  = नु्यन  

िायय सम्पादन तथा मुल्याङ्कन फारम 
स्वास्थ्यकमीहरुको कायइ सम्पादन मुल्याङ्कन गदाइ नेपाि सिकाि स्वास्थ्य सेवा ननयमाविी, २०५५ को ननयम १२९ को 

उपननयम २ बमोनजमको का.स.मु फािम प्रयोग गनेछ । स्थानीय तहको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण सनमनतिे 

आवश्यकता महसुस गिेमा समय सान्दनभइक मूल्याङ्कन फािम बनाई प्रयोग गनेछ ।  

पुरसृ्कत र दखण्डत प्रिृया 
• मुल्याङ्कनको ननतजा अनुसाि उतृ्कर कायइ सम्पादन गने कमइचािीिाई प्रशंसा ि पुिसृ्कत गिी प्रोत्सानहत गने। 
• सन्तोषजनक कायइ गने कमइचािीिाई सुधाि गनुइपने पक्षहरुको वािेमा पृष्ठपोषण नदने ि सुधािको िानग योजना 

बनाई कायाइन्वयन गनइ िगाउने।  
• कमजोि कायइ सम्पादन गने कमइचािीिाई ननजको कमी कमजोिी वािेमा निन्धखत जानकािी नदने। सुधािको 

िानग योजना बनाउन ि कायाइन्यवन गनइ चानहने सहयोग गने। 
• ननधाइरित समयमा काम सम्पन्न नगने, कामप्रनत िापिवाही गने जस्ता पदीय दानयत्व पुिा नगने कमइचािीहरुिाई 

मापदण्ड बनाई दन्धण्डत गने । 
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परिच्छेर्द पााँच: सुपरिवेक्षण 

सुपरिवेक्षणको परिचय  
सुपरिवेक्षण भन्नािे कायइक्रम वा परियोजनाको नजमे्ववाि व्यन्धि,सुपिभार्जि अथवा व्यवस्थापक मानथल्लो तहिे कुनै पनन 

कायइक्रम वा परियोजनामा कायइित कमचाइिीहरू /स्वास्थ्यकमीहरूिे उि कायक्रम वा परियोजनाको िक्ष्य तथा उदे्वश्य 

अनुसाि कायक्रमहरू कसिी संचािन गरििहेका छन, उनीहरूको गनतनवनधहरू तथा कायइ सम्पादनको अवस्था कस्तो छ, 

िाम्रो गिे नगिेको  ननरिक्षण गने, अनुगमन गने ि आवश्यकता अनुसाि ननदेशन नदने, उनीहरूिाई उते्प्ररित गने, कायइक्रम  

कायाइन्वयनमा सहयोग तथा सहनजकिण जस्ता कायइहरू पदइछन् । स्वास्थ्यकमीहरूिे आफ्नो नजमे्मवािी िाम्रोसंग वहन गिे 

नगिेको, उनीहरूका गनतनवनधहरूको  िेखदेख तथा उनीहरूिार् नसकाउने, उते्प्रिणा जगाउने ि कायइ सम्पादनमा सुधाि 

ल्याउने  कायइ नै सुपरिवेक्षण हो ि यो एक ननयनमत प्रकृया हो । स्थानीय सिकाििे घोषणा गिेका नीनत तथा कायइक्रमहरू 

स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरू (स्वास्थ्य चौकी, आधािभुत स्वास्थय सेवा केन्द्र, शहिी तथा सामुदानयक स्वास्थ्य र्काई, गाउघि 

तथा खोप न्धिननक ि मनहिा स्वास्थ्य स्वयंसेनवकाहरू) माफइ त कायाइन्वयन भर्िाखेका छन्।  

सुपररवेक्षण योजनाः  
गाउाँपानिका मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सहभानगतात्मक सुपरिवेक्षणको िानग वषइको सुरूमा नै के्षत्र तथा कायइयोजना 

तयाि गिी व्यवन्धस्थत तिीकािे सुपरिवेक्षण गने व्यवस्था नमिार्इनेछ ।  

िायययोजना ताकलिा  

िाययकववरण िहाँ गने िसले गने 

कजमे्मवारी िकहले गने वषयमा िकत पटि गने िैकफयत 

प्रानवनधक अनुगमन 

तथा सुपरिवेक्षण 
सिकािी, गैि सिकािी तथा 

नननज स्वास्थ्य संस्था 
स्थानीय तह स्वास्थ्य 

शाखा चौमानसक  प्रते्यक स्वास्थ्य संस्था 

कम्तीमा एक पटक  

व्यवस्थापकीय 

सुपरिवेक्षण 

सिकािी तथा सामुदानयक 

स्वास्थ्य संस्थाहरू 
अनुगमन मूल्याकंन 

तथा सुपिीवेक्षण 

सनमनत, व्यवस्थापन 

सनमनत 

चौमानसक प्रते्यक स्वास्थ्य संस्था 

कम्तीमा एक पटक  

गैि सिकािी तथा ननजी 

स्वास्थ्य संस्थाहरू वानषइक रूपमा  नमूना छनौट अनूसाि  

कायइक्रम सुरिवेक्षण 

समुदाय स्तिमा संचानित 

अनभयान तथा 

कायइक्रमहरू,  

स्वास्थ्य शाखा, 
स्वास्थ्य संस्थाका 

कमइचािीहरू,  

अनभयान तथा 

नवशेष नदनहरूमा ननयनमत रूपमा  

गाउाँघि न्धिननक, खोप 

न्धिननक,   
स्वास्थ्य संस्था प्रमुख, 
व्यवस्थापन सनमनत 

मानसक रूपमा  प्रते्यक न्धिननक 

कम्तीमा एक पटक  

स्वास्थ्य 

कमइचािीहरू 
स्थानीय स्वास्थ्य शाखा  

अनुगमन मूल्याकंन 

तथा सुपिीवेक्षण 

सनमनत, 
वानषइक रूपमा कम्तीमा एक पटक  

स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरू, स्वास्थ्य शाखा वानषइक रूपमा प्रते्यक स्वास्थ्य कमीको 

एक पटक  

मनहिा स्वास्थ्य 

स्वयं सनवका 
मनहिा स्वास्थ्य स्वयं 

सेनवका, आमा समूह आनद  
स्वास्थ्य संस्थाका 

कमइचािीहरू मानसक रूपमा प्रते्यक स्वयं सेनवका संग 

कम्तीमा एक पटक  

गाउँ पाकलिा देखि स्वास्थ्य संस्था 
१. व्यवस्थापिीय सुपररवेक्षण 
स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापकीय पक्षहरूिार्इ ध्यानमा िाखी मानथल्लो ननकायबाट गरिने सुपरिवेक्षणिार्इ व्यवस्थापन 

सुपरिवेक्षण जनाउाँदछ । ननवाइनचत जन प्रनतनननधहरूिे ननयनमत रूपमा आफ्नो पानिका अन्तगइतका स्वास्थ्य संस्थाहरूको 

सुपरिवेक्षण गनइ जरूिी हुन्छ । यसको मुख्य उदे्दश्य भनेको स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापनको अवस्थाको बािेमा जानकािी  
 
 

स्वास्थ्य के्षत्रको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण ननदेनशका – २०७८ 

नोटः  िायय योजना अनुसार फेरबदल गनय सकिने 
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निर्इ आगामी नदनमा गनुइपने सुधािका पक्षको जानकािी निनु हो । आवश्यकता अनुसाि सेवा प्रवाह भए नभएको यकीन 

गनइ तथा िानरि य अनभयान तथा योजना अनुरूप नक्रयाकिापहरू रूपमा कायाइन्वयन भएको सुनननित गनुइ नै यसको मुख्य 

उदे्दश्य हो । पानिका देन्धख स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन सुपरिवेक्षण अधइवानषइक रूपमा गनइ सनकनेछ । अधइवानषइक तथा 

वानषइक सनमक्षा गोनष्ठमा व्यवस्थापनकय रूपमा कमजोि िहेको स्वास्थ्य संस्थाको छनौट गनइ सनकनेछ ।  

छनौटिा आिारहरू:  
मानव संसाधन, भौनतक पुवाइधाि तथा श्रोत व्यवस्थापनको आधािमा कमजोि िहेको स्वास्थ्य संस्थािार्इ छनौटको आधाि 

बनाउन सनकनेछ ि स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुरिवेक्षणका िानग उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा िहेको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा 

सुपरिवेक्षण सनमनतिे आवश्यक महसुस गिेमा छुटै्ट टोिी बनार्इ गनइ सके्नछ । संघीय, प्रादेनशक, तथा अन्य सिकािी तथा 

गैि सिकािी संस्थािे गने सुपरिवेक्षणमा यस गाउाँ  पानिकािे समन्वय गनेछ ि अवश्यकता अनुसाि सहभानगता पनन 

जनाउनेछ ।  

सुपररवेक्षण योजनाः  
के्षत्र छनौटको आधािमा योजना गरिएका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा माथी सुपरिवेक्षण योजना तानिकामा उले्लख गरिएको योजना 

अनुरूप गरिनेछ ।  

अकभलेि तथा प्रकतवेदन गनय र सुपररवेक्षणिो लाकग फारमहरूिो प्रयोग  
सिकािी स्वास्थ्य संस्था सुपरिवेक्षणको अनभिेख तथा प्रनतवेदन फािम चेकनिर (१) अनुसुची १ को खण्ड क अनुसािको 

हुनेछ  

२. प्राकवकिि सुपररवेक्षण 
स्वास्थ्य संस्थाको प्रानवनधक पक्षहरूिार्इ ध्यानमा िाखी मानथल्लो ननकायबाट गरिने सुपरिवेक्षणिार्इ प्रानवनधक सुपरिवेक्षण 

जनाउाँदछ । यसको मुख्य उदे्दश्य भनेको स्वास्थ्य संस्थाको प्रानवनधक अवस्थाको बािेमा जानकािी निर्इ आगामी नदनमा 

गनुइपने सुधािका पक्षको जानकािी निनु हो । पानिका देन्धख स्वास्थ्य संस्थाको प्रानवनधक सुपरिवेक्षण चौमानसक गरिनेछ । 

चौमानसक, अधइवानषइक तथा वानषइक सनमक्षा गोनष्ठमा प्रानवनधक रूपमा कमजोि िहेको स्वास्थ्य संस्थाको छनौट गरिनेछ ।   

छनौटिा आिारहरू:  
नवनभन्न स्वास्थ्य सूचकहरूको आधािमा कमजोि िहेको स्वास्थ्य संस्थािार्इ छनौटको आधाि बनार्नेछ ।   

टोली गठन  
स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रानवनधक सुपरिवेक्षणका िानग उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा िहेको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण 

सनमनतिे आवश्यकता महसुस गिेमा छुटै्ट टोिी बनार्इ गनइ सके्नछ । संघीय, प्रादेनशक, तथा अन्य सिकािी तथा गैि सिकािी 

संस्थािे गने सुपरिवेक्षणमा यस गाउाँ  पानिकािे समन्वय गनेछ ि अवश्यकता अनुसाि सहभानगता पनन जनाउनेछ । 

अकभलेि तथा प्रकतवेदन फारम 
सिकािी स्वास्थ्य संस्था सुपरिवेक्षणको अनभिेख तथा प्रनतवेदन फािम अनुसुची १ को खण्ड क ि ख प्रयोग हुनेछ। 

३. मकहला स्वास्थ्य स्वयं सेकविा स्तर सुपररवेक्षण 
यस गााँउ/नगिपानिका अन्तगइतका मनहिा स्वास्थ्य स्वयं सेनवकािे िक्ष्य  तथा कायइनवविण अनुसाि काम गिे-नगिेको एनकन 

गिी व्यवस्थापनकय तथा प्रानवनधक समस्या अर्पिेमा आवस्यक सहयोग गने सुपिीवेक्षणको मुख्य उदे्दश्य हो । यस 

सुपरिवेक्षणिे मनहिा स्वास्थ्य स्वयं सेनवकाबाट प्रदान गरिएका स्वास्थ्य सेवाको गुणस्ति ि ननयनमत अनभिेख तथा 

प्रनतबेदनको िानग सहयोग गनेछ । स्वास्थ्य संस्थाका प्रानवनधक कमइचािीहरूिे मानसक रूपमा मनहिा स्वास्थ्य स्वयं 

सेनवकाहरुको सुपरिवेक्षण गनेछन् ि सुपरिवेक्षण पिात स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख माफइ त पानिकामा मानसक रूपमा प्रनतवेदन 

गनुइपनेछ । सुपरिवेक्षण गनइ जादााँ स्वास्थ्यकमी मनहिा स्वास्थ्य स्वयम सेनवकाको घि अथवा आमा समूहहरुको मानसक 

बैठकमा जानेछन् ।  
 
 

स्वास्थ्य के्षत्रको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण ननदेनशका – २०७८ 
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मकहला स्वास्थ्य स्वयं सेकविा सुपररवेक्षण योजना  
स्वास्थ्य संस्थाका कमइचािीहरू प्रते्यक मनहिा स्वास्थ्य स्वयं सेनवकाहरूमा कम्तीमा बषइमा एक पटक पुगे्नछन् । कायइ 

सम्पादनमा समस्या भएका, स्वास्थ्य संस्थाको पहुाँचबाट टाढा िहेका,सेवा नदनुपने के्षत्र अनधक िहेका मनहिा स्वास्थ्य स्वयं 

सेनवकाहरू िार्इ प्रथनमकतामा िान्धख सुपरिवेक्षण योजना स्वास्थ्य संस्थािे वषइको सुरूमा नै  तयाि गनेछ ।   

अकभलेि तथा प्रकतवेदन फाराम 
सुपरिवेक्षण गनइ जादााँ मनहिा स्वास्थ्य स्वयम सेनवका कायइक्रमिे तोके बमोनजमको फािाम प्रयोग गनेछन् ।  

४. िायिय म  सुपररवेक्षण 
गाउाँपानिकामा संघ तथा प्रदेश सिकािवाट सञ्चानित कायइक्रमहरु तथा स्थानीय तह मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरूिे प्रदान 

गिेका सेवाहरू कायाइन्वयनको अवस्था समयमा नै पत्ता िगार्इ सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामा बृन्धद्ध  ल्याउनका िानग 

कायइक्रम सुपरिवेक्षण गरिन्छ । कायइक्रमहरूको सुपरिवेक्षण गदाइ नवद्यमान संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सिकािको नीनत तथा 

कायक्रम, स्वास्थ्य ऐन ननदेनशकाहरू बमोनजम कायाइन्वयन भए-नभएको सुनननित गरिनेछ ।  

िाययिम सुपररवेक्षण प्रकिया  
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कायइक्रमहरूको प्रानवनधक तथा व्यवथापनकय समुहिे (आवश्यकता अनुसाि) संग संगै वा 

छुट्टा छुटै्ट रूपमा कायइक्रमको सुपरिवेक्षण गदाइ कायइक्रमिे तोकेको व्यवस्था अनुसाि गरिने छ । सुपरिवेक्षण गरिने समय ि 

अवनध कायइक्रम कायाइन्वयन ननदेनशकामा तोनकएको व्यवस्था अनुसाि हुनेछ ।  आवश्यकता भएमा समय ि अवनध थप घट 

गनइ सके्नछ ि सोको नजमे्मवािी सनमनतको हुनेछ । सुपरिवेक्षण गने ननकायिे कायइक्रम सुपरिवेक्षण गदाइ अनधल्लो वषइ नू्यन 

प्रगनत भएको कायइक्रम,स्वास्थ्य संस्था वा के्षत्रिार्इ  ग्राह्यता  नदर्नेछ । सुपरिवेक्षण गनइ जााँदा सम्बन्धन्धत कायइक्रमिे नननदइर 

गिे बमोनजम अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण फािमहरू सुपरिवेक्षण टोिीिे प्रयोग गनेछ । यनद गाउाँपानिकािे नयााँ कायइक्रम 

कायइन्वयन गिेको छ भने पानिकािे नै कायइक्रमको सुपरिवेक्षण फािम बनार् सुपरिवेक्षण गनेछ । 

घ. बजेट व्यवस्थापन 
अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा मुल्याङ्कन गनइको िानग चानहने स्रोत साधनको व्यवस्था गाउाँपानिकािे गनेछ । यो ननदेनशकामा 

उले्लन्धखत नक्रयाकिापहरु गाउाँपानिकाको बानषइक कायइक्रम तथा बजेटसंग तािमेि नमिार् कायाइन्वयन गरिनेछ । साथै 

गाउाँपानिकामा कायइित साझेदाि संस्थाहरुसंग समन्वय ि सहकायइ गिी स्रोत व्यवस्थापन गनइ सनकनेछ । 

ङ. ननरे्दमिकाको कायायन्वयन 
यो ननदेनशका िागू भए पिात तत्काि गाउाँपानिकािे पूणइ रूपमा कायाइन्वयन ल्याउनेछ। ननदेनशकाको कायाइन्वयन 
भए/नभएको यनकन गने नजम्मा गाउाँपानिकाको स्वास्थ्य शाखाको हुनेछ । 

च. ननरे्दमिकाको परििाजयन  
यो ननदेनशका गाउाँपानिकािे अवश्यकता अनुसाि परिमाजइन गनेछ ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

स्वास्थ्य के्षत्रको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण ननदेनशका – २०७८ 
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अनुसूची तथा चेकमलष्टहरू 
अनुसुची १. स्वास््य संस्था स्तिको अनुगिन चेकमलष्ट निुना(१) 

 

 ........... गाउाँ⁄नगिपानिका 

गाउाँ⁄नगिपानिकाको कायाइिय 

.................................................... 

........... प्रदेश, नेपाि 

 

अनुगमन गिेको नमनत .................. 
स्वास्थ्य संस्थाको नामः  ..........................................        
गााँउ वा नगिपानिका तथा वडा नं. ....................................... 

स्वास्थ्य संस्थािे सेवा पुयाइउनु पने कुि जनसंख्याः  

स्वास्थ्य संस्था प्रमुखको नाम ि पदः  .................................. 
िण्ड ि 

कस.नं. मुल्याङ्कनिा बँुदाहरु पुस्याईिा आिारहरु 
मापदण्ड 

अवस्था (%) 
सुिारिा 

िदमहरू 

१ स्वास्थ्य संस्था भवन ि आवासको अवस्थाः सेवाग्राही मैत्री, ननयनमत ममइत 

संभाि अवस्था 
अविोकन, छिफि   

२ नबिामीहरुको िानग प्रनतक्षाियको अवस्था अविोकन, छिफि   

३ स्वास्थ्य संस्थामा शौचाियको अवस्था (मनहिा, पुरुष, अपाङ्गता मैत्री) अविोकन, छिफि   

४ जनशन्धिको उपिब्धता, पयाइिता तथा क्षमता अनभवृन्धद्ध पदपूनतइ तथा पदपूनतइका िानग गरिएको 

पत्राचाि, तानिम, अविोकन   

५ औषनध, उपकिण तथा सामाग्री भण्डािणको अवस्था 
नजन्सी िनजरि ि भौनतक गणना, 
मापदण्ड बमोनजमको स्टोि कोठा, 

अविोकन 
  

६ फोहि व्यवस्थापनको अवस्था अविोकन, छिफि   
७ खानेपानी, धािा तथा ढि ननकासको अवस्था अविोकन, छिफि   

८ नबजुिी अथवा सोिािको अवस्था अविोकन, छिफि   

९ कम्प्युटि तथा र्न्ट्िनेट जडानको अवस्था अविोकन, छिफि   

१० स्वास्थ्य संस्था संचािन तथा व्यवस्थापन सनमनतको सकृयता मार्नू्यट, छिफि   

११ नागरिक बडापत्र उपयुि स्थानमा भएको अविोकन, छिफि   

१२ गाउाँघि तथा खोप न्धिननक संचािन तानिका सवैिे देखे्न स्थानमा िाखेको  अविोकन, छिफि   

१३ स्वास्थ्य संस्थामा व्यवस्थापन सनमनतको  नामाविी सवैिे देखे्न स्थानमा िाखेको 
अविोकन, छिफि   

१४ मनहिा स्वास्थ्य स्वायं सेनवकाको नामाविी सवैिे देखे्न स्थानमा िाखेको   
अविोकन, छिफि   

१५ आकन्धिक प्रसूती सेवाका िानग पे्रषण कोषको व्यवस्था पे्रषण न्धिप तथा िनजरि   

१६ सावइजननक िेखा परिक्षणको अभ्यास छिफि, मार्नू्यट   

१७ 
स्वास्थ्य नशक्षा सम्वन्धी पोस्टि, न्धफ्लप चाटइ सवैिे देखे्न स्थानमा िाखेको तथा 

प्रयोग गिेको 
अविोकन, अनभिेख   

१८ स्वास्थ्य संस्थाको वानषइक कायइयोजना तयाि गिी टााँसेको अविोकन   

१९ सेवा कभिेज चाटइ मानसक रुपमा अध्यावनधक गिी सवैिे देखे्न ठाउाँमा िाखेको अविोकन, छिफि   

२० 
स्वास्थ्यका सुचकहरूको प्रगनत सम्बन्धन्ध चाटइ बनार्इ देन्धखने ठाउाँमा टासे्न 

गिेको 

अविोकन, छिफि   

२१ 
स्वास्थ्य संस्थाको गनतनवधी, सुधािको िानग गापा/न.पा.बाट आनथइक स्रोत 

जुटाएको 
नमटीङ्ख  मार्नु्यट अविोकन   

२२ स्वास्थ्य संस्थाको वानषइक प्रनतवेदनको उपिब्धता अविोकन, छिफि   
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 िण्ड ि  

ि.सं. सुपररवेक्षणिा बंुदाहरू पुष्ट्यार्यिा आिारहरू मापदण्ड 

अवस्था (%) सुिारिा िदमहरू 

२. बाल स्वास्थ्य िाययिम 
क खोप तानिका अनुसाि सेवा सन्चािन खोप िनजरि, मोननटरिङ्ग नसट   

ग खोप कभिेज (नड.नप.नट.–हेपनब–नहव३)को अवस्था खोप िनजरि, मोननटरिङ्ग नसट   

घ पूणइ खोप सेवाको तथ्यांनकय अवस्था खोप िनजरि, मोननटरिङ्ग नसट   

ङ 
२ मनहना देन्धख ५ वषइ उमेिका झाडापखािा िागेका नयााँ 

नविामीहरु मधे्य जिनवयोजन भएकाको सेवाको तथ्यांनकय 

अवस्था 
छिफि, मोननटरिङ्ग नसट 

  

च 

२ मनहना देन्धख ५ वषइ सम्मका स्वास प्रश्वास सम्बन्धी नयााँ 

नविामीहरु मधे्य ननमोननया भएकाको सेवाको तथ्यांनकय 

अवस्था 

 
  

छ आर्इएमएननसआर्इ अनुसाि केश वनगइकिण तथा 

व्यवस्थापन आर्इएमनसआर्इ िनजरि, प्रोटोकि   

ज पााँच वषइ मुननका बािबानिकाहरुको बृन्धद्ध अनुगमन सेवाको 

तथ्यांनकय अवस्था पोषणा िनजरि अविोकन   

३. पररवार स्वास्थ्य िाययिम 
क सबै ५ प्रकािका प.नन. साधन तथा सेवाको उपिब्धता नजन्धन्स िनजरि तथा प्रनतवेदन   

ख गभइवती सेवाको ननयनमत उपिब्धता ि औषनध नवतिण परिवाि ननयोजन िनजरि, 
मोननटरिङ्ग नसट 

  

ग स्वास्थ्य संस्थामा गोपननयता सनहत गभइजााँच गिाउने छुटै्ट 

कोठाको व्यवस्था अविोकन   

घ सुिनक्षत प्रसूनत सेवाको उपिब्धता ि गोपननयता अविोकन   
ङ आकन्धिक प्रसूनत सेवाका िानग पे्रषण ब्यवस्था प्रसुनत सेवा िनजरि   
च तानिका अनुसाि गांउघि न्धिननक सञ्चािन गाउाँघि न्धिननक िनजरि   

छ 
प्रोटोकि अनुसाि चाि पटक गभइवनत जााँच सेवाको 

तथ्यांनकय अवस्था 
 

  

ज स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूनत सेवाको तथ्यांनकय अवस्था    

झ 
परिवाि ननयोजनको अस्थायी साधन नपल्स,  नडपोप्रोभेिा, 
र्न्म्प्िान्ट् ि आ.र्.यू.नस.डी.को सेवाको तथ्यांनकय अवस्था 

 
  

४. रोग कनयन्त्रण िाययिम 
क औिोको िि नमूना संकिन, परिक्षण तथा उपचाि प्रयोगशािा अनभिेख   

ख क्षयिोगका नविामीहरुको पनहचान तथा उपचाि सेवाको 

तथ्यांनकय अवस्था मोननटरिङ्ग नसट   

ग क्षयिोगका नविामीहरुको उपचाि सफिताको अवस्था    
घ क्षयिोगीको नडफल्टि टि ेनसङ्गको अवस्था कायइ योजना, मार्नू्यट   
ङ स्वास्थ्य संस्थाबाट बनहिगं तथ्यांनकय अवस्था    
५. व्यवस्थापन िाययिम 

क स्वास्थ्य संस्थाबाट संचानित सेवाको अनभिेख तथा 

प्रनतवेदनको अवस्था एचएमआर्इएस ९.३   

ख मानसक प्रनतवेदन नडएचआर्इएस२ मा र्इन्ट्ि ी गरिएको अविोकन   
ग मोननटरिङ्ग नसट अद्यावनधक गरिएको अविोकन   

घ गुणस्ति सुधाि गनतनवनधको अवस्था गुणस्ति सुधाि सनमनतको वैठक 

पुन्धस्तका 
  

ङ्ख कायइक्रम नवशेष ननदेनशका, मापदण्ड तथा सेवा प्रोटोकिको 

उपिब्धता 
अविोकन   

च अनथइक व्यवस्थापनको अवस्था अविोकन   
६. राकरि य कनः शुल्क स्वास्थ्य सेवा िाययिम 
क सूनचकृत औषनधको पयाइिता स्टोि ननिीक्षण   
ख सावइजननक िेखा पिीक्षणको अभ्यास छिफि, मार्नू्यट   
७. आपूकतय ब्यवस्थापन 
क औषनधहरुको भण्डािणको अवस्था अविोकन, अनभिेख   

ख नजन्सी अनभिेख अद्यावनधक गरिएको 
माग फािाम, खरिद आदेश, ह. 
फािाम, दान्धखिा रिपोट आनद 

  

ग एिएमआर्इएस प्रनतवेदन ननयनमत गरिएको अविोकन, अनभिेख   
घ सूनचकृत औषधीहरुको स्टक आउटको अवस्था    
८. स्वास्थ्य संस्था ब्यवस्थापन सकमकत 

क 
स्वास्थ्य संस्था ब्यवस्थापन सनमनतको गठन (नयााँ ननदेनशका 

२०७५ अनुसाि) 
छिफि, अनभिेख 

  

ख स्वास्थ्य संस्था संचािन तथा व्यवस्थपन सनमनतको   मानसक 

वैठक वसे्न गिेको मार्नू्यट वैठक पुन्धस्तका हेने   



32 
 

 िण्ड ि  

ि.सं. सुपररवेक्षणिा बंुदाहरू पुष्ट्यार्यिा आिारहरू मापदण्ड 

अवस्था (%) सुिारिा िदमहरू 

९ उपचारात्मि सेवा    
क स्वास्थ्य संस्थाबाट दैननक बनहिंग  सेवा सन्चािन भएको ओ.नप.नड. सेवा िनजरि   
१० गुणस्तर व्यवस्थापन 

ख औजाि तथा उपकिणहरु उमािेि (ननमइिीकिण गिी) मात्र 

प्रयोग गने गिेको 
छिफि, अनभिेख   

ग स्वास्थ्य संस्थावाट ननसे्कको फोहि मैिा खाल्टोमा व्यवस्थीत 

रुपमा नवसजइन गने गिेको अविोकन गने   

घ 
स्थानीय स्तिमा कायइित स्वास्थ्य संग सम्बन्धन्धत सिकािी, 
गैि सिकािी, ननजी संस्थाहरुसंग समन्वयको न्धस्थती 

छिफि, मार्नू्यट 
  

 

स्वास्थ्य संस्थािे आफ्नै पहिमा गिेका सृजनात्मक कायइक्रमहरु  
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______  

स्वास्थ्य संस्थाबाट आएको नवशेष सुझावहरू 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______ 

सुपरिवेक्षकहरूको नोटः  
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______ 

सुपरिवेक्षकहरू 
कं्र.सं. नाम थि पद कायाइिय वा संिग्नता 

१    
२    
३    

 
अनुसूची–२. स्वास््य संस्थाको कायय सम्पार्दनको िापन गने काययववगध ि िापर्दण्ड 

प्रमुख प्रनतफि के्षत्र ि सूचक मापन सुचक (अविोकन गने, रुजु गने) मापदण्ड 
(१) योजना तथा व्यवस्थापन 
(१.१) वानषइक कायइ योजना तयाि 

गिेको 
स्वास्थ्य संस्थाको चािु आ.व.को. वानषइक कायइ योजना तयाि गिी 

गाउाँपानिकामा श्रावण १ गते नभत्र पठाएको ि १ प्रनत स्वास्थ्य 

संस्थामा िाखेको वा टााँस गिेको  । 

वानषइक कायइ योजना तयाि गिी गाउाँपानिकामा समयमै प्राि भएको = १०० % 
वानषइक कायइ योजना पनहिो तै्रमानसक नभत्र गाउाँपानिकामा प्राि = ५० % 

(१.२) मानसक प्रगनत प्रनतवेदन 

फािम पूिा भिेि समयमा 

बुझाएको 

प्रते्यक मनहनाको प्रगनत प्रनतवेदन (DHIS2, HMIS 9.3)७ गते 

नभत्र गाउाँपानिकामा पठाएको । मानसक अनुगमन पुन्धस्तका, सेवा 

िनजरिहरु ि मानसक प्रनतवेदन तयाि गनइ प्रयोग गिेको ट्यािी 

नसटहरु । 

पूिा तथ्याङ्क भिेको हिेक मनहनाको मानसक प्रनतवेदन समय नभत्र गाउाँपानिकामा 

प्राि = १०० %/१२ 
पूिा तथ्याङ्क भिेको हिेक मनहनाको मानसक प्रनतवेदन अको मनहनाको 

अन्त्यसम्म गाउाँपानिकामा प्राि = ५० %/१२ 
(१.३) मानसक अनुगमन पुन्धस्तका 

समयमा पूिा भिेि अध्यावनधक 

गिको 

प्रते्यक मनहनको सबै प्रगनत/गनतनवनध मानसक अनुगमन पुन्धस्तकामा 

अध्यावनधक गिे नगिेको । 
हिेक मनहनाको पूणइ प्रगनत/गनतनवनध मानसक अनुगमन पुन्धस्तकामा अध्यावनधक 

गिेको = १०० %/१२ 
मानसक अनुगमन पुन्धस्तका आाँनशक रुपमा अध्यावनधक गिेको = ५० %/१२ 

(१.४) स्वास्थ्य संस्थाको वानषइक 

प्रगनत प्रनतवेदन तयाि गिेि 

बुझाएको 

स्वास्थ्य संस्थाको गत आ.व.को. वानषइक प्रगनत प्रनतवेदन तयाि गिी 

श्रावण मसान्त नभत्र १ प्रनत गाउाँपानिकामा पठाएको ि १ प्रनत 

स्वा.सं.मा िहेको 

वानषइक प्रगनत प्रनतवेदनसमय नभत्र गाउाँपानिकामामा प्राि = १०० % 
वानषइक प्रनगत प्रनतवेदन पनहिो तै्रमानसक नभत्र गाउाँ /नगपानिकामा प्राि = ५० 

% 
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प्रमुख प्रनतफि के्षत्र ि सूचक मापन सुचक (अविोकन गने, रुजु गने) मापदण्ड 
(१.५) स्वास्थ्य संस्थाको 

गनतनवनध, सुधािको िानग 

गापा/न.पा.बाट आनथइक स्रोत 

जुटाएको 

स्वास्थ्य संस्थाको िानग गाउाँपानिकाको स्रोतको बजेट प्राि सम्बन्धी 

कागजात (मार्नू्यट, बैंक चेक) ि उि स्रोतबाट स्वा.सं.को 

नवकास/सुधाि गरिएको वा बजेट जुटाउने प्रयास गिेको 

स्थानीय गाउाँपानिकाको स्रोतबाट स्वास्थय संस्था  नवकास/सुधािमा उले्लखनीय 

कायइ गरिएको = १०० % 
स्थानीय गाउाँपानिकाको स्रोत प्राि भई सदुयोग गनइ प्रयत्ननसि भएको ति 

कायाइन्वयन गनइ नसनकएको = ५० %  
जुटाउने प्रयास गरिएको ति प्राि नभएको = २५ % 

(१.६) आनथइक कािोवािको 

अनभिेख अध्यावनधक गिेको ि 

वानषइक रुपमा सामानजक  

पिीक्षण गिाएको 

स्वास्थ्य संस्थाको दैननक आम्दानी खचइको नहसाब–नकताब दुरुस्त 

िाखेको 
सावइजननक सुनुवाई, सामानजक पिीक्षण प्रनतवेदन ि िेखा परिक्षण 

प्रनतवेदन 

आनथइक कािेबाि सम्बन्धी सबै अनभिेख अध्यावनधक गिेको ि वानषइक रुपमा 

सावइजननक सुनुवाई, सामानजक परिक्षण ि वानषइक िेखा परिक्षण गिाएको  
सवै गिेमा = १०० %,  
कुनै दुईमात्र गिेमा = ७५%,  
एउटा मात्र गिेमा = ५०% ि  
कुनै पनन नगिेमा = ०% 

(१.७) स्वास्थ्य संस्था संचािन 

तथा व्यवस्थापन सनमनतको 

मानसक बैठक बसेको  

स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सनमनतको मानसक 

बैठक हिेक मनहना सम्पन्न भएको, मार्नू्यट िान्धखएको ि मूख्य–
मूख्य ननणइय कायाइन्वयन गरिएको 

व्यवस्थापन सनमनतको मानसक बैठक सम्पन्न भएको,  मार्नू्यट िान्धखएको ि 

मूख्य–मूख्य ननणइय कायाइन्वयन गरिएको = १०० %/१२ 
कनहिेकााँही आवश्यकता पदाइ मात्र बैठक गने गिेको (६वटा सम्म बसेको) = 
५० % 
वानषइक ३ वटा मात्र बैठक बसेको = २५ % 

(२) मातृ तथा नवनशशु स्वास्थ्य सेवा ि परिवाि ननयोजन सेवा 
(२.१) चाि पटक गभइवती जााँच 

गिाउने मनहिाहरुको प्रनतशत 

(प्रथम पटक जााँच गिाउने 

मनहिाको तुिनामा) 

स्वास्थ्य संस्थाको वानषइक प्रगनत प्रनतवेदन  
मानसक अनुगमन पुन्धस्तका 
मानसक प्रगनत प्रनतवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) 
गभइवती जााँच िनजरि 

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

(२.१) स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूनत 

गिाएको संख्या/प्रनतशत 
स्वास्थ्य संस्थाको वानषइक प्रगनत प्रनतवेदन  
मानसक अनुगमन पुन्धस्तका 
मानसक प्रगनत प्रनतवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) 
गभइवती जााँच िनजरि 

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

(२.३) परिवाि ननयोजनको 

अस्थायी साधन नपल्स,  
नडपोप्रोभेिा, र्न्म्प्िान्ट् ि 

आ.र्.यू.नस.डी.को हाि 

प्रयोगकताइ दि  

स्वास्थ्य संस्थाको वानषइक प्रगनत प्रनतवेदन  
मानसक अनुगमन पुन्धस्तका 
मानसक प्रगनत प्रनतवेदन (DHIS2, HMIS 9.3)  
परिवाि ननयोजन सेवा िनजरि 

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

(२.४) गाउाँघि न्धिननक मानसक 

रुपमा सञ्चािन भएको संख्या  
स्वास्थ्य संस्थाको वानषइक प्रगनत प्रनतवेदन  
मानसक अनुगमन पुन्धस्तका 
मानसक प्रगनत प्रनतवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) 

बाहै्र मनहना सबै गाउाँघि न्धिननक सञ्चािन गिेको = १०० % 
(जनत प्रनतशत सञ्चािन गिेको छ त्यती नै प्रनतशत पाउनेछ । जसै्त मनहनामा ५ 

वटा गनुइ छ भने वषइमा ६० हुन्छ । यसमा ६० वटा नै सञ्चािन भएमा १०० % 
पाउनेछ यसै गिी सञ्चािन गनुइपने न्धिननकको साँख्या साँग तुिना गिी गणना गने 

। 
(२.४) खोप न्धिननक मानसक 

रुपमा सञ्चािन भएको संख्या  
स्वास्थ्य संस्थाको वानषइक प्रगनत प्रनतवेदन  
मानसक अनुगमन पुन्धस्तका 
मानसक प्रगनत प्रनतवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) 

बाहै्र मनहना सबै खोप न्धिननक सञ्चािन गिको = १०० % 
(जनत प्रनतशत सञ्चािन गिेको छ त्यती नै प्रनतशत पाउनेछ । जसै्त मनहनामा ५ 

वटा गनुइ छ भने वषइमा ६० हुन्छ । यसमा ६० वटा नै सञ्चािन भएमा १०० % 
पाउनेछ यसै गरि सञ्चािन गनुइपने न्धिननकको साँख्या साँग तुिना गिी गणना गने 

। 
(३) बाि स्वास्थ्य सेवा 
(३.१) खोप सेवाको प्रगनत 

प्रनतशत (नड.नप.नट.–हेपनब–
नहव३) 

स्वास्थ्य संस्थाको वानषइक प्रगनत प्रनतवेदन  
मानसक अनुगमन पुन्धस्तका 
मानसक प्रगनत प्रनतवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) 
खोप िनजरि 

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

(३.२) पूणइ खोप पाउने 

बािबानिकाको प्रनतशत  
स्वास्थ्य संस्थाको वानषइक प्रगनत प्रनतवेदन  
मानसक अनुगमन पुन्धस्तका 
मानसक प्रगनत प्रनतवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) 
खोप िनजरि 

पूणइ खोप पाउनु पने बािबानिकाहरुको अनुपातमा  
९० % भन्दा बढी प्रगनत = १०० % 
८०–९० % प्रगनत = ७५ % 
७०–७९ % प्रगनत = ५० %  
७० % भन्दा कम = २५ % 

(३.३) २ मनहना देन्धख ५ वषइ 

उमेिका झाडापखािा िागेका 

नयााँ नविामीहरु मधे्य 

जिनवयोजन भएका नविामीको 

अनुपात 

स्वास्थ्य संस्थाको वानषइक प्रगनत प्रनतवेदन  
मानसक अनुगमन पुन्धस्तका 
मानसक प्रगनत प्रनतवेदन  
(DHIS2, HMIS 9.3) िनजरि 

जिनवयोजनका नविामीको अनुपात घटाउने िक्ष्यको तुिनामा 
९० % भन्दा बढी प्रगनत = १०० % 
८०–९० % प्रगनत = ७५ %  
७०–७९ % प्रगनत = ५० %  
७० % भन्दा कम = २५ % 

(३.४) २ मनहना देन्धख ५ वषइ 

सम्मका स्वास प्रश्वास सम्बन्धी 

नयााँ नविामीहरु मधे्य ननमोननया 

भएका नविामीको अनुपात 

स्वास्थ्य संस्थाको वानषइक प्रगनत प्रनतवेदन  
मानसक अनुगमन पुन्धस्तका 
मानसक प्रगनत प्रनतवेदन  
(DHIS2, HMIS 9.3) िनजरि 

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

(३.५) पााँच वषइ मुननका 

बािबानिकाहरुको बृन्धद्ध 

अनुगमन कभिेज प्रनतशत 

स्वास्थ्य संस्थाको वानषइक प्रगनत प्रनतवेदन  
मानसक अनुगमन पुन्धस्तका 
मानसक प्रगनत प्रनतवेदन  

७० % भन्दा बढी प्रगनत = १०० % 
६०–७० % प्रगनत = ७५ % 
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प्रमुख प्रनतफि के्षत्र ि सूचक मापन सुचक (अविोकन गने, रुजु गने) मापदण्ड 
(DHIS2, HMIS 9.3) िनजरि ५०–६९ % प्रगनत = ५० %,  

५० % भन्दा कम = २५ % 
(४) सरुवा िोगहरुको िोकथाम ि ननयन्त्रण सम्बन्धी सेवा 
(४.१) क्षयिोगका नविामीहरुको 

पत्ता िगाएको दि 
स्वास्थ्य संस्थाको वानषइक प्रगनत प्रनतवेदन  
मानसक अनुगमन पुन्धस्तका 
मानसक प्रगनत प्रनतवेदन 
(DHIS2, HMIS 9.3)  िनजरि 
प्रयोगशािा िनजरि (वैकल्पीक) 

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

(४.२) क्षयिोगका नविामीहरुको 

उपचाि सफि भएको दि 
स्वास्थ्य संस्थाको वानषइक प्रगनत प्रनतवेदन  
मानसक अनुगमन पुन्धस्तका 
मानसक प्रगनत प्रनतवेदन (DHIS2, HMIS 9.3)  िनजरि 
क्षयिोग उपचाि िनजरि 

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

(५) उपचािात्मक सेवा ि ननः शुल्क स्वास्थ्य सेवा 
(५.१) स्वास्थ्य संस्थाको िक्ष्य 

मधे्य स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचाि 

सेवा पाएका नयााँ नविामीहरुको 

प्रनतशत  

स्वास्थ्य संस्थाको वानषइक प्रगनत प्रनतवेदन  
मानसक अनुगमन पुन्धस्तका 
ओ.नप.नड. सेवा िनजरि 
मानसक प्रगनत प्रनतवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) िनजरि 

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

(५.२) आपूनतइ सूचना 

व्यवस्थापनको तै्रमानसक 

प्रनतवेदन पूिा भिेि समयमा 

बुझाएको 

स्वास्थ्य संस्थाको वानषइक प्रगनत प्रनतवेदन  
आपूनतइ सूचना व्यवस्थापन (LMIS) को तै्रमानसक प्रनतवेदन 
नजन्सी खाता िनजरि 

पूिा तथ्याङ्क भिेको (LMIS)   तै्रमानसक प्रनतवेदन समय नभत्र गाउाँपानिकामामा 

प्राि = १०० %/४ 
पूिा तथ्याङ्क भिेको (LMIS)  तै्रमानसक प्रनतवेदन अको मनहनाको अन्त्यसम्म 

गाउाँपानिकामामा प्राि = ५० %/४  
(५.३) अत्यावस्यनकय (Key 
Combodity) तथा सूनचकृत 

औषधीको स्टक आउट भए–
नभएको 

स्वास्थ्य संस्थाको वानषइक प्रगनत प्रनतवेदन  
आपूनतइ सूचना व्यवस्थापनको तै्रमानसक (LMIS) प्रनतवेदन 
नजन्सी िनजरि, प्रयोग गिेको माग फािम, दान्धखिा रिपोटइ, 
हस्तान्तिण फािम 

सूनचकृत औषधीहरु कुनै पनन मनहनामा स्टक आउट नभएको = १०० % 
सूनचकृत औषधीहरु मधे्य कुनै एउटा औषधी एक मनहना मात्र स्टक आउट 

भएको = ५० %  
दुई वा दुई भन्दा बढी औषधी स्टक आउट भएको = ० % 

(६) स्वास्थ्य प्रवद््रधनात्मक सेवा 

(६.१) स्वास्थ्य संस्था नभत्र ि 

बानहि  सिसफाईको अवस्था 

स्वास्थ्य संस्था नभत्रको सिसफाईको अवस्था अविोकनः  नविामी 

जााँच कक्ष, उपचाि कक्ष, घाउ सफा गने कक्ष, भण्डाि कक्ष, 
बानहिी वाताविण शौचािय, पानीको धािा ि नविामी प्रनतक्षािय 

आनद । 

ननदेनशका अनुसाि पूणइ रुपमा सिसफाई भएकोमा = १०० %, 
सामान्य रुपमा मात्र सफा =५०%, ि 
सि–सफाईमा धेिै ध्यान नदनुपने देन्धखएमा =  २५ % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्वास्थ्य के्षत्रको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण ननदेनशका – २०७८ 

नोटः  यी सबै सूचकहरुको वािेमा कायइ सम्पादनको मूल्याङ्कन गदाइ उपिोि मापदण्ड अनुसाि उले्लन्धखत सम्बन्धीत प्रनतवेदन तथा िनजरिहरु 

रुजु गिेि ि वसु्त न्धस्थनतको अविोकन गिेि मात्र मापन गनुइ पदइछ । 


