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शिवराज नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित 
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भाग – २ 
शिवराज नगर का्यपालिकािे बनाएको ति िेशखए बिोशजिको लनरे्दशिका 

सवयसाधारणको जानकारीका िालग प्रकािन गररएको छ । 

 
 

स्थानी् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ र शिवराज नगरपालिकाको स्वास््् ऐनको 
पररच्छेर्द १० को र्दफा 5० िे दर्दएको अलधकार प्र्ोग गरी शिवराज नगरका्यपालिकािे 

्ो स्थानी् स्वास््् के्षत्रको अनगुिन, िूल््ाङ्कन तथा सपुररवेक्षण लनरे्दशिका, २०७९ 

जारी गरेको छ । 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 



स्वास््् क्षते्रको अनगुिन, िूल््ाङ्कन तथा सपुररवेक्षण लनरे्दशिका, २०७९ 

 

पररच्छेर्दः एक 

पररच् 
 

नगर का्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलतः२०७९/09/01 

प्रस्तावनाः 
स्वास््् क्षेत्रको नीलत ्ोजना तथा का्यक्रिहरुको प्रभावकारी का्ायन्व्निा अनगुिन, िूल््ाङ्कन र सपुररवेक्षणको 
िहत्वपणुय भलुिका रहन्छ । स्वास््् के्षत्रिा गररएको िगानीको प्रलतफि िापन गने र सेवाग्राहीको स्वास््् 
अवस्थािा त््सिे पारेको असर तथा प्रभाव आकँिन गरी उत्तरर्दाय्त्व र जवाफरे्दयहता प्रवयद्धन गनय ्सको थप 
िहत्व रहन्छ । ििुकु एकात्िक िासन प्रणािीबाट संघी् िासन प्रणािीिा प्रवेि गरेको सन्र्दभयिा सवयसाधारण 
नागररकसँग प्रत््क्ष सरोकार राख्न ेआधारभतू स्वास््् र सरसफाई सम्बशन्ध यक्र्ाकिापहरू स्थानी् सरकारिे 
अझ नशजकबाट का्ायन्व्न गनुय पने भएकोिे लतनीहरूको सफि का्ायन्व्नको िालग स्थानी् तहको अनगुिन 
तथा िूल््ाङ्कन प्रणािीिाई सदुृढ एवि ् सक्षि बनाउन आवश््क छ । तसथय, ्स  शिवराज नगरपालिकाको 
अनगुिन, िूल््ाङ्कन र सपुररवेक्षण का्यिाई संस्थागत गने क्रििा स्थानी् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ र 
शिवराज नगरपालिकाको स्वास््् ऐनको पररच्छेर्द १० को 5० िे दर्दएको अलधकार प्र्ोग गरी ्स लनरे्दशिका 
का्ायन्व्निा ल््ाइएको छ ।  

्सिे अनगुिन तथा िूल््ाङ्कनका अवधारणा, अपनाउन ु पने यवलध तथा प्रयक्र्ा, सूचक तथा सूचनाका स्रोतहरू, 
संस्थागत व््वस्था र प्रलतवेर्दन प्रणािी एवि ् सूचनाको प्र्ोग सम्बशन्ध यवष्िाई सिेटेको छ । लनरे्दशिका 
लनिायणिाई सहभालगतािूिक बनाउन सो को लनिायण प्रयक्र्ािा वडा का्ायि्, नगरपालिका अन्तगयतका लबष्गत 
िाखा, स्वास््् संस्था तथा यवकासका साझेर्दारहरू सिेतको सझुाव साथै सह्ोग लिइएको छ । 
 

स्थानी् तहको पररच्ः 
शिवराज नगरपालिका नेपािको िशुम्बनी प्ररे्दि अन्तगयत पने कयपिवस्त ु शजल्िािा अवशस्थत एक नगरपालिका हो 
। शिवराज नगरपालिकाको नाि िाशन्तका अग्रर्दतु गौति बदु्धको गहृ शजल्िा कयपिवस्तकुो पशििी के्षत्रिा 
अवशस्थत ऐलतहालसक स््ूराज के्षत्र तथा प्रशिद्ध धालियक स्थि शिवगढीका नािबाट नािाकरण गररएको हो । 
शिवराज नगरपालिका नेपाि सरकारको लिलत २०७१।०१।२५ को लनणय् बाट सायवकका शिवपरु, यवरपरु, चनई, 

यवसनुपरु जवाभारी, शिवगढी, थशुन्ह्ा र िािपरु गा.यव.स.िाई सिावेि गरर स्थापना गररएको हो । सािनु्रीक 
सतहबाट ७०० यफटरे्दखी १००० यफटसम्िको उचाईिा रहेको ्स नगरपालिकाको के्षत्रफि २८४.०८ वगय 
यक.िी. छ । पूवयिा बदु्धभिूी नगरपालिका, पशिििा यवज्नगर गाउँपालिका, उत्तरिा अघायखाचँी र र्दाग ज शजल्िा र 
र्दशक्षणिा कृष्णनगर र िहाराजगंज नगरपालिका रहेको छ । २०६८ को जनगणना अनसुार नगरपालिकाको कुि 
जनसंख्ा ६६७८१ िध््े ३३१६१ परुुषको संख्ा रहेको छ र अरू बाँयक ियहिाको संख्ा रहेको छ । 

स्थानी् सरकार गठन भइ सके पिात नगरपालिकािे नागररकिाइ सहज र सवयसिुभ रुपिा अधारभतु स्वास््् 
सेवा उपिव्ध गराउन लन्लित स्वास््् का्यक्रिका साथै नयवनति प्र्ास गरै्द अइरहेको छ । वडासम्ि स्वास््् 
सरचनाको यवस्तार तथा गणुस्तरी् सेवा प्रवाहका िालग संघ तथा प्ररे्दिसगं सहका्य भइरहेको छ । १ अधारभतु 
स्वास््् सेवा अस्पताि, ८ स्वास््् चौकी, २ अभारभतु स्वास््् सेवा केन्र, १ सािरु्दाय्क स्वास््् सेवा इकाइ, 
१ आ्वेुर्द स्वास््् केन्र, ३८ नगर घर शलिलनक, ४७ खोप शलिलनक र १२० जना ियहिा स्वास््् स्व्ं 
सेयवका र ४६ स्वास्््किीहरु द्वारा लन्लित रुपिा स्वास््् सेवा प्रवाह गरर रहेका छन ् । लनशज के्षत्रवाट 



संचालित पोलिशलिलनक र सािरु्दाय्क अस्पतािहरुिे पलन लन्लित रुपिा शिवराज नगरवासीिाइ सेवा दर्दरै्द 
आइरहेको छ ।  
 

लनरे्दशिका सम्बन्धी जानकारीः 
्स लनरे्दशिकािे स्थानी् तहिा अनगुिन तथा िूल््ाङ्कनिाई व््वशस्थत, सरि, नलतजािूिक, यवश्वसनी् र प्रभावकारी 
बनाई स्थानी् तहिा लनणय्  प्रयक्र्ािाई त््परक (Evidence based) बनाउनकुा साथै पारर्दशियता र 
जवाफरे्दयहता अलभवृयद्ध गरी सिुासन प्रवयद्धन गनय सह्ोग गने िूि उदे्वश्् लिएको छ । ्ो लनरे्दशिकािे ्स 
नगरपालिकािे अनगुिन, िूल््ाङ्कन तथा सपुररवेक्षण गनय ्स अन्तगयतका स्वास््् संस्थाको भलूिका, अविम्वन गने 
यवलध, ्सको व््वस्थापन तथा का्ायन्व्नको बारेिा यवस्ततृ रूपिा प्रस्ततु गरेको छ । ्स नगरपालिकाबाट हनु े
सम्पूणय अनगुिन, िूल््ाङ्कन तथा सपुररवेक्षण सम्बशन्ध का्यहरू ्स लनरे्दशिकािा आधाररत भएर गररनेछ । 
 

स्थानी् तह तथा स्वास््् संस्थाको का्यहरूः 
संघी्ताको सन्र्दभयिा नेपाि सरकार स्वास््् तथा जनसंख्ा िन्त्राि्िे लनिायण गरेको अनगुिन तथा िूल््ाङ्कन 
लनरे्दशिका २०७५ िे नगरपालिकािा अनगुिन तथा िूल््ाङ्कन का्य गनय लनरे्दि गरे बिोशजि ्स नगरपालिकािे 
अनगुिन िूल््ाङ्कन तथा सपुररवेक्षणको िालग स्थानी् तह तथा स्वास््् संस्था स्तरिा रे्दहा् बिोशजिका का्यहरू 

गनेछ ।  

स्थानी् तह स्वास््् संस्था स्तर 

िासकी् का्य  
स्वास््् के्षत्रसँग सम्बशन्धत सूचना उत्पार्दन, 

व््वस्थापन र प्र्ोगको िालग संघी् र प्रारे्दशिक 
िापर्दण्डसँग लिल्ने गरी आवश््कता अनसुार सान्र्दलभयक 
स्थानी् नीलत, रणनीलत, ढाँचा, ्ोजना, लनरे्दशिका, 
िापर्दण्डहरू यवकास र अद्यावलधक गने । 

सम्बशन्धत नीलत, रणानीलत, ढाँचा, ्ोजना, लनरे्दशिका, 
िापर्दण्ड अनसुार स्वास््् के्षत्रका सूचना उत्पार्दन, 
संकिन, व््वस्थापन र प्र्ोग भएको सलुनशित गने । 

संघी् तथा प्रारे्दशिक कानूनको पािना र स्थानी् 
तहिा कानून लनिायणका िालग आवश््क यवधे्क 
त्ार गने र ती कानूनहरू स्थानी् तहिा पािना 
भएको सलुनशितता गने । 

सम्बशन्धत कानूनको पािना भएको सलुनशित गने । 

 

प्रणािी तथा िापर्दण्ड  
आवश््कता अनसुार स्थानी् तहका सूचकहरू र 
लतनका िालग आवश््क पने त््ाङ्क सङ्किन, प्रिोधन, 
लबश्लषेण तथा प्र्ोग यवलध पररभायषत गने । 

पररभायषत सूचकहरूको त््ाङ्क संङ्किन, प्रिोधन, 

लबश्लषेण तथा प्र्ोग यवलधको का्ायन्व्न सलुनशितता 
गने । 

स्वास््् सम्बन्धी सबै सूचना प्रणािीका िालग रायि् 
तथा प्रारे्दशिक िापर्दण्ड तथा लनरे्दशिकाहरूको 
अविम्बन गने⁄ गराउने । 

स्वास््् सम्बन्धी सबै सूचना प्रणािीका िालग रायि्, 
प्ररे्दशिक िापर्दण्ड तथा लनरे्दशिकाहरूको अविम्बन गने 
। 

सूचनाको सहज पहुँच र आर्दान प्रर्दानको िालग 
अन्तरयक्र्ात्िक ढाँचा सलुनशित गने । 

सूचनाको सहज आर्दान प्रर्दानको िालग स्थानी् तहको 
अन्तरयक्र्ात्िक ढाँचा प्र्ोगिा ल््ाउन े। 

सिन्व्  
स्थानी्  स्तरिा अनगुिन तथा िूल््ाङ्कन सम्बन्धी 
यक्र्ाकिापहरूको सिन्व् तथा नेततृ्व गने । 

स्वास््् संस्था स्तरबाट गररने अनगुिन तथा िूल््ाङ्कन 
सम्बन्धी यक्र्ाकिापहरू का्ायन्व्न भएको सलुनशित 
गने । 



स्थानी् तह स्वास््् संस्था स्तर 

संघी् तथा प्रारे्दशिक तहसँग सिन्व् गने । अनगुिन तथा िूल््ाङ्कनका सबै यक्र्ाकिापहरूिा 
आवश््कता अनसुार सम्बशन्धत तहगत सरकारसँग 
सिन्व् गने । 

स्वास्््संग सम्बशन्धत त््ाङ्क प्रालिको स्थानी् तह 
लभत्रका शिक्षा, ियहिा बािबालिका तथा िालग अन्् 
यवष्गत िाखासँग स्थानी् तहिा सिन्व् गने । 

यवष्गत अन्् संस्थाहरूसँग सिन्व् गने । 

 

्ोजना र यवलधहरू  
स्थानी् तहिा स्वास््् क्षेत्रको नलतजा खाका यवकास 
गने । 

नलतजा खाका का्यन्व्न गने । 

नीलत तथा िापर्दण्डको का्ायन्व्न सलुनशितताको िालग 
स्थानी् तहिा अनगुिन तथा िूल््ाङ्कन ्ोजना 
(Tracking, Validating, Verifying Result सिेत) 
बनाउने । 

नीलत तथा िापर्दण्डको का्ायन्व्न सम्बन्धी अनगुिन 
तथा िूल््ाङ्कन ्ोजना बनाउने । 

स्थानी् तहिा सूचना सङ्किन तथा सिा्ोजन गने, 

सूचना प्रणािीिा प्रयवष्ठ भएको सलुनशित गने (स्वास््् 
संस्थाबाट प्रयवष्ठ हनु ु नपने थप त््ांकसिेत प्रयवष्ठ 
गने, जस्तैः स्वास््् के्षत्रको खचय आदर्द) र ्ोजना 
अनसुार अनगुिन तथा िूल््ाङ्कन यक्र्ाकिाप सञ्चािन 
गने⁄गराउन े। 

स्वास््् संस्थािा सूचना सङ्किन तथा  सिा्ोजन गने, 

सूचना प्रणािीिा प्रयवष्ठ गने र ्ोजना अनसुार अनगुिन 
तथा िूल््ाङ्कन यक्र्ाकिाप सञ्चािन गने । 

त््ाङ्कको गणुस्तर अनगुिन गने । संकिन तथा उत्पार्दन भएका त््ाङ्कहरूको गणुस्तर 
का्ि गने ।  

अनसुन्धान तथा यवश्लषेण   
संघी् तथा प्रारे्दशिक तहबाट सञ्चािन हनुे अनसुन्धान 
तथा सवेक्षण का्यिा आवश््कता अनसुार सिन्व् 
गने र सहभालग हनुे । 

अनसुन्धान तथा सवेक्षणिा आवश््कता अनसुार 
सहभालग हनुे र सह्ोग गने। 

स्थानी् तहिा सञ्चालित स्वास््् का्यक्रिको 
प्रभावकाररता िूल््ाङ्कनको िालग अनसुन्धान, त््ाङ्क 
यवश्लषेण र यविषे अध्््न गने । 

अनसुन्धान तथा सवेक्षणिा सहभालग हनुे र सह्ोग 
गने। । 

 
सूचना आर्दान प्रर्दान  
नीलत लनिायता, का्यक्रि व््वस्थापक तथा अन्् 

सरोकारवािाहरूिाई गणुस्तरी् सूचना सम्प्रषेण गने। 
व््शिगत सूचनाको गोपलन्तािाई अलनवा्य रूपिा 
संरक्षण गरै्द सेवाग्राही तथा अन्् सरोकारवािाहरूिाई 
गणुस्तरी्  सूचना सम्प्रषेण गने । 

स्थानी् तहको िञ्चहरू (जस्तैः वायषयक सलिक्षा तथा 
िूल््ाङ्कन आदर्द) िा अनगुिन तथा िूल््ाङ्कन, 

अनसुन्धान र अन्् आकंिनबाट प्राि त्् तथा 
लनष्कषय सम्प्रषेण गने । 

रायि्, प्रारे्दशिक रस्थानी् तहिा प्राि त्् तथा 
लनष्कषयहरू स्थानी् तहसंगको सिन्व्िा सेवा प्रवाह 
सधुारको िालग उप्ोग गने⁄ प्र्ोगिा ल््ाउने । 

स्थानी् तह अन्तगयतका स्वास््् संस्थाहरूिाई रायि्, प्रारे्दशिक र स्थानी् तहबाट प्राि पषृ्ठपोषणिाई 



स्थानी् तह स्वास््् संस्था स्तर 

पषृ्ठपोषण दर्दने । का्ायन्व्न गने । 
सूचना प्र्ोगिा सहजीकरण  
स्थानी् तहिा सूचनाको प्र्ोगिा सहजीकरण गनय 
संघी् तथा प्रारे्दशिक लनरे्दशिका तथा यवलधहरूको 
अनकुुिन गने । 

लनरे्दशिका तथा यवलध अनरुुप स्वास््् संस्थािा सूचना 
प्र्ोगगने । 

श्रोत व््वस्थापन   
अनगुिन तथा िूल््ाङ्कनको िालग आवश््क िानव 
संसाधन, भौलतक पूवायधार, यवशत्त् िगा्त अन्् श्रोतको 
िेखाजोखा गरी व््वस्थापन गने । 

स्थानी् तहसंग सिन्व् गरी अनगुिन तथा 
िूल््ाङ्कनको िालग आवश््क िानव संसाधन, भौलतक 
पूवायधार, यवशत्त् िगा्त अन्् श्रोतको िेखा जोखा गरी 
व््वस्थापन गने । 

क्षिता यवकास  
अनगुिन तथा िूल््ाङ्कन का्यका िालग रायि् तथा 
प्रारे्दशिक लनरे्दशिका अनरुुप िानव संसाधन क्षिता 
िेखाजोखा गने र क्षिता यवकासको िालग स्थानी् 
स्तरको ्ोजना बनाउन े। 

क्षिता यवकास यक्र्ाकिापहरूको ्ोजना बनाउने । 

 

अनगुिन, िूल््ाङ्कन र सपुररवेक्षण संरचनाः 
्स नगरपालिकाबाट प्रवाह हनुे स्वास््् सेवाहरुको प्रभावकारी अनगुिन, िूल््ांकन तथा सपुररक्षण रे्दहा् 
बिोशजिको संरचना अनसुार गररनेछ । 

अनगुिन िूल््ाङ्कन तथा सपुररवेक्षणको िालग सलिलत⁄उपसलिलतको व््वस्थाः 
्स नगरपालिकािा स्वास््् के्षत्र हेने का्यपालिका सर्दस्् रहने गरी स्वास््् व््वस्थापन तथा अनगुिन सलिलतिा 
रे्दहा् अनसुारको पर्दालधकारीहरु रहने व््वस्था छ । 

 

तालिका १ स्थानी् तहको स्वास््् व््वस्थापन तथा अनगुिन सलिलत 

नगर प्रिखु - अध््क्ष 

सािाशजक यवकास सलिलत सं्ोजक  - सर्दस्् 

नगरपालिकाको प्रिखु प्रिासकी् अलधकृत सर्दस्् 

स्वास््् तथा सरसफाई के्षत्रिा का्य गरर रहेका यवज्ञहरु िध््ेबाट प्रत््ेक र्दईु वषयिा पररवतयन हनुे गरी 
का्यपालिकािे तोकेको २ जना - सर्दस्् 

आिा सिूह र स्वास््् स्व्ं सेयवका सञ्जाि िध््ेबाट का्यपालिकािे तोकेको १ जना - सर्दस्् 

स्वास््् संस्था ब््वस्थापन सलिलतका अध््क्ष िध््े प्रत््ेक वषय पररवतयन हनुे का्यपालिकािे तोकेका १ जना - 

सर्दस्् 

नगरपालिका के्षत्रलभत्रका स्वास््् संस्था प्रिखु िध््े का्यपालिकािे तोकेको १ जना  - सर्दस्् 

नगर के्षत्रलभत्र का्यरत पारािेलडलस िध््ेबाट का्यपालिकािे िनोलनत गरेको १ जना  - सर्दस्् 

नगर के्षत्रलभत्रका स्वास््् सम्वशन्ध गैर सरकारी संस्थाहरु िध््ेबाट का्यपालिकािे िनोलनत गरेको १ जना - 

सर्दस्् 

र्दलित, जनजाती लसिान्तकृत र अल्पसंख्क िध््े का्यपालिकािे िनोलनत गरेको १ जना-सर्दस्् सशचव 

नोटः यवष् यविेषज्ञता र के्षत्रगत यहसाविे आवश््कता िहससु भएिा सलिलतिे यवष् यविेषज्ञ आिशन्त्रतको रूपिा 
राख्न सयकनेछ । 



उि सलिलतिाई अनगुिन तथा िूल््ाङ्कन का्यहरुको व््वस्थापन गनयको िालग नगरपालिका अन्तगयतको स्वास््् 
िाखाका कियचारीहरूिे सह्ोग गने छन ्।  

काि, कतयव्् र अलधकार: 
नगरपालिकािा रहेको स्वास््् व््वस्थापन तथा अनगुिन सलिलतको काि, कतयव्् र अलधकार रे्दहा् बिोशजि 
हनुेछ: 

 स्वास््् का्यक्रिको यवलभन्न चरणिा गनुय पने अनगुिन तथा िूल््ाङ्कनको का्ययवलध लनधायरण गने, सो 
बिोशजि नगरपालिका र िातहतका लनका्हरूबाट का्य गने/गराउन े। 

 स्वास््् क्षेत्रको का्यक्रि का्ायन्व्न तथा सञ्चािनको अनगुिन तथा िूल््ाङ्कनका सूचाङ्क तथा सो 
सम्बशन्ध फारिहरू आवश््कता लनधायरण गरी िागू गने । 

 नगरपालिका अन्तगयतका का्यक्रिहरुको लन्लित अनगुिन एवं िूल््ाङ्कन गने र रे्दखा परेका सिस््ा बारे 
नगर का्यपालिकािा पेि गरी ्था सि्िा सिाधान गने/गराउने । 

 लनशज के्षत्रबाट संचालित का्यक्रिहरुको अनगुिन गरी नगरपालिका िाफय त सधुारात्िक का्य गने/गराउन।े 

 अनगुिन तथा िूल््ाङ्कनका िालग उपकरण, यवष्का यविेषज्ञ तथा संस्थाहरूको सेवा आवश््कता अनसुार 
उपिब्ध गने/गराउने ।  

 अनगुिन, िूल््ाङ्कन तथा सपुररवेक्षण सम्बशन्ध का्यिाई व््वशस्थत र लछटो छररतो बनाउन स्वास््् 
व््वस्थापन सूचना प्रणािीको यवकास र लबस्तार गरी यवद्यतुी् िाध््िबाट आधारभतू यववरण तथा प्रगलत 
प्रलतवेर्दनको संचार गने व््वस्था लििाउने । 

 स्वास््् के्षत्रको अनगुिन, िूल््ांकन तथा सपुररवेक्षण सम्बशन्ध अन्् सिसािय्क गलतयवलधहरु गने, 
गराउने। 

नोटः स्वास््् व््वस्थापन तथा अनगुिन सलिलतको बैठक प्रत््ेक चौिालसकिा कम्तीिा एक पटक वस्नेछ र 
बैठकिा आवश््कता अनसुार सम्बशन्धत पर्दालधकारी, लबिेषज्ञ वा साझेर्दार संस्थाको प्रलतलनलधहरूिाई आिन्त्रण गनय 
सयकनेछ । 

अनगुिन िूल््ाङ्कन तथा सपुररवेक्षणका िखु् यवलधहरुः 
स्वास््् के्षत्रको ्ोजना, नीलत तथा का्यक्रिहरुको का्ायन्व्न के-कसरी भइरहेको छ र अपेशक्षत नलतजा के-कलत 
हाँलसि भैरहेको छ भलन िेखा जोखा गनयको िालग नगरपालिकािे लबलभन्न यवलधहरुबाट लनरन्तर रुपिा सूचनाको 
संकिन र लबश्लषेण गनेछ । उि का्यको िालग नगरपालिकािे रे्दहा् बिोशजिको अनगुिन, िूल््ाङ्कन तथा 
सपुररवेक्षणका यवलधहरु अविम्बन गनेछ: 

 स्वास््् संस्था र नगरपालिका स्तरर् बैठक 

 नगरपालिका स्तरर् स्वास््् गोष्ठी 
 स्वास््् संस्थाको स्थिगत भ्रिण 

 स्वास््् संस्था र नगरपालिकाको लन्लित त््ाङ्क गणुस्तर िेखाजोखा (RDQA) 

 स्वास््् सूचना प्रणािी 
 स्वास््् सवेक्षण तथा अनसुन्धान 

नोटः ्ी यवलधहरू ्स अगाडीका पररच्छेर्दिा यवस्ततृ रूपिा वणयन गररएको छ ।



पररच्छेर्दः र्दईु 

नलतजा खाका 
स्वास््् तथा जनसंख्ा िन्त्राि् दर्दगो यवकास िक्ष्् ३ को सबै उद्दशे्् र िक्ष्् २ को उद्देश्् २.२ िा प्रलतवेर्दन दर्दनको िालग शजम्िेवार छ । ्सका साथै सबै तहका 
सरकारिे आ-आफ्नो प्राथलिकताको आधारिा थप सूचकहरूिा अनगुिन गनुय आवश््क हनु्छ । संघी् स्वास््् तथा जनसंख्ा िन्त्राि्िे प्ररे्दि तथा स्थानी् तहवाट 
गणुस्तरी् त््ाङ्क प्राि गरे पलछ िात्र नेपाि स्वास््् के्षत्र रणनीलत नलतजा खाका, दर्दगो यवकास िक्ष्् र थप सूचकहरूको अनगुिन प्रभावकारी हनु्छ । 

रायि् स्वास््् प्रणािीको का्य सम्पार्दन अनगुिन का्य नेपाि स्वास््् के्षत्र रणनीलतको नलतजा खाका र दर्दगो यवकास िक्ष्् अनरुुप गनयका िालग प्ररे्दि तथा स्थानी् 
सरकारिे तर्दअनसुार आवश््क त््ाङ्क ररपोटय गने कुरा सलुनशित गनुयपर्दयछ । तसथय, ्स लनरे्दशिकािे नेपाि स्वास््् के्षत्र रणनीलत र दर्दगो यवकास िक्ष््को रायि् 
िक्ष््सँग िेि खाने गरी तथा िशुम्बनी प्ररे्दिका अन्् सचुकहरुबाट (जस्तै, प्ररे्दि पञ्चवषी् ्ोजनािे सिेटेका सचुकहरु) आधाररेखा र िक्ष्् स्थायपत गरै्द नलतजा खाका 
यवकास गरी प्रस्ततु गरेको छ । 
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नपेाि स्वास््् क्षते्र रणनीलत नलतजा ढाचँाको िक्ष्् तहका सूचकहरू 

 सडक र्दघुयटनाको कारण हनुे ितृ्् ुर्दर (प्रलत १ िाख जनसंख्ािा)* G7 3.6.1  ० स्वास््् व््वस्थापन 
सूचना प्रणािी 

वायषयक स्वास््् सेवा 
यवभाग 

√ √ 

 आत्िहत््ा ितृ्् ुर्दर (प्रलत १ िाख जनसंख्ािा) * G8 3.4.2  ० 

पनुयः लनिायण तथा स्वास््् प्रणािीको सदुृयढकरण, भौलतक संरचना, स्वास््् क्षते्रको िालग जनिशि, खररर्द र आपूलतय व््वस्थापन (नलतजा १) 
 पूवायधार िापर्दण्ड पूरा गरेका स्वास््् संस्थाहरूको प्रलतित (स्वास््् 

चौकी, प्राथलिक स्वास््् केन्र, अस्पताि) * 

OC1.1   १०० 

स्वास््् पूवायधार 
सूचना प्रणािी 

वायषयक 
स्वास््् सेवा 
यवभाग 

√ √ 

 ्ोजना अनसुार लनिायण सम्पन्न भएका स्वास््् संस्थाका भवनहरू 
(स्वास््् चौकी, प्राथलिक स्वास््् केन्र, अस्पताि, आ्वेुर्द स्वास््् 
संस्था र अन्् स्वास््् संस्था)को प्रलतित* 

OP1a1.1   १०० √  

 भत्केको स्वास््् संस्था भवनहरू िध्् पनुःलनिाण भएका भवनहरूको  
प्रलतित* 

OP1a2.1 
 

 १०० √ 
 

 वायषयक भवन िियत ्ोजना अनसुार िियत सम्पन्न भएका भवनहरूको 
प्रलतित* 

 
 

 १०० √ 
 

 शस्वकृत र्दरबन्र्दी अनसुार स्वास््् किीहरूको पर्दपूलतयका प्रलतित 
(स्वास््् संस्थाका प्रकार अनसुारMDGP, िेलडकि अयफसर, नसय, 
प््ारािेलडकहरू) * 

OP1b1.1   १०० स्वास्््को िालग  
िानव संिाधन 
त््ाङ्क 

 स्वास््् तथा 
जनसंख्ा 
िन्त्राि् 

√  



 

 र्दरबन्र्दी अनसुार आफनो का्य क्षेत्रिा काि गरररहेको स्वास्््किीको 
प्रलतित* 

OP1b1.2   १०० िानव संिाधन 
सूचना प्रणािी 

वायषयक √  

 एकीकृत खररर्द ्ोजना अनसुार  सि्िै सम्पन्न गररएका खररर्दको 
प्रलतित* 

OC1.3 
 

 १०० 

खररर्द सम्पन्न 
प्रलतवेर्दन 

वायषयक 

 

सबै तहका 
सरकार 

√ 
 

 एयककृत बायषयक खररर्द ्ोजना अनसुारका्ायरे्दि (Awarded) दर्दएको 
यक्र्ाकिापको  प्रलतित* 

OP1c1.1 
 

 १०० स्वास््् सेवा 
यवभाग 

√ 
 

 अत््ावश््क औषलधहरू िौज्र्दात िून्् नभएका सरकारी स्वास््् 
संस्थाहरूको प्रलतित 

OC1.4 
 

 १०० 

आपूलतय व््वस्थापन 
सूचना प्रणािी 
 

वायषयक 

 

स्वास््् सेवा 
यवभाग 

√ √ 
 िाग फारि पेि गरेको २ हिा लभत्र अत््ावश््क सािाग्रीहरू tracer 

commodities प्राि गने स्वास््् संस्थाहरूको प्रलतित 

OP1c2.1   १०० 

 औषलध भण्डारको िालग उप्ूि भण्डार अभ््ास गने स्वास््् 
संस्थाहरूको प्रलतित* 

OP1c2.2 
 

 १०० 

स्वास््् सेवा प्रर्दान गने स्थानिा नै सेवाको गणुस्तर अलभबयृद्ध ( नपेाि स्वास््् क्षते्र रणनीलत नलतजा २) 
 भनाय भएका (अन्तरंग) यवरािीको ितृ्् ुर्दर (अस्पतािको तह अनसुार 

(यवशिष्टीकृत, क्षेत्री् तथा शजल्िा अस्पताि) 
OC2.3 

 
 ० स्वास््् व््वस्थापन 

सूचना प्रणािी 
वायषयक 

 

स्वास््् सेवा 
यवभाग 

√ √ 

 िापर्दण्ड अनसुार तोयकएका प्र्ोगिािा सेवाहरू दर्दन सलन ेस्वास््् 
संस्थाहरूको प्रलतित 

OP2.1.3 

 

 १०० 
स्वास््् संस्था 
रशजष्टर 

वायषयक 
स्वास््् तथा 
जनसंख्ा 
िन्त्राि् 

√ √ 

स्वास्््  सेवाको सितािूिक उपभोग (नपेाि स्वास््् क्षते्र रणनीलत नलतजा ३) 
 रायि् का्यक्रििा सिावेि गररएका सबैखािे खोप पाउन ेिशक्षत  

जनसंख्ाको अनपुात 

OC3.2    १०० 

स्वास््् व््वस्थापन 
सूचना प्रणािी 

वायषयक  स्वास््् सेवा 
यवभाग 

√ √ 

 संस्थागत सतु्करीको प्रलतित OC3.3   ८२ १०० √ √ 

 र्दक्ष स्वास्््किीबाट सतु्केरी गराउने ियहिाको अनपुात (प्रलतित)   3.1.2 ८२ १०० √ √ 

 १५ रे्दशख ४९ वषय उिेर सिूहिा न्ाँ एचआइलभको संक्रिण संख्ा 
(प्रलत १००० असंक्रलित जनसंख्ािा) 

  3.3.1a  ० √ √ 

 क्ष्रोगको  घटना  र्दर  (प्रलत एक िाख जनसंख्ािा)   3.3.2 २० ० √ √ 

 औिोरोगको  घटना  र्दर  (प्रलत एक िाख जनसंख्ािा)    3.3.3 ० ० √ √ 

 हेपाटाइयटस लब प्रकोप र्दर (प्रलत एक िाख जनसंख्ािा)    3.3.4  ० √ √ 

 पररवार लन्ोजन साधनको प्र्ोग र्दर (आधलुनक यवलध) (प्रलतित)   3.7.1a २१ ६० √ √ 

 प्रोटोकि  अनसुार  कशम्तिा  ४  पटक स्वास्््  संस्थािा  स्वास्््  
जाँच  गराएका गभयवती ियहिाको प्रलतित 

  3.8.1a ८५ १०० √ √ 



 

 प्रोटोकि अनसुार कम्तीिा ३ पटक स्वास््् संस्थािा  स्वास्््  
जाँच  गराएका सतु्केरी ियहिाको प्रलतित 

  3.8.1c ७१ १०० √ √ 

 ३ डोज हेपाटाइयटस लब खोप पाएकाशििूको प्रलतित   3.8.1d ९२ १०० √ √ 

 तह अनसुार सबै खािे आधारभतू स्वास््् सेवाहरू दर्दइरहेका स्वास््् 
संस्थाहरूको प्रलतित 

OP3.1.1 
  

 १०० 

स्वास््् संस्था 
रशजष्टर 

वायषयक
  

स्वास््् तथा 
जनसंख्ा 
िन्त्राि् 

√ √ 

 सािरु्दाय्क स्वास््् इकाइहरूको संख्ा OP3.2.1   १  √ √ 

 आधलुनक र आ्वेुर्द र्दवैु सेवा दर्दइरहेका सरकारी स्वास््् 
संस्थाहरूको प्रलतित 

OP3.2.3     √ √ 

स्वास््् क्षते्र व््वस्थापन र सिुासन सदुृयढकरण (नपेाि स्वास््् क्षते्र रणनीलत नलतजा ५) 
 बजेट उप्ोग र्दर (बजेटको खचय) प्रलतित* OC5.1    १०० आलथयक व््वस्थापन 

प्रलतवेर्दन वायषयक 

 

स्वास््् तथा 
जनसंख्ा 
िन्त्राि् 

√   

 अलन्लिलतता (बेरुज)ु रुज ु भएको प्रलतित OC5.2    ० √   

 प्र्ोगिािा सेवा भएका स्वास््् चौकीहरूको प्रलतित OP5.1.2 
  

 १०० स्वास््् संस्था 
रशजष्टर 

√ √ 

स्वास््् क्षते्र िगानीिा दर्दगो सधुार (नपेाि स्वास््् क्षते्र रणनीलत नलतजा ६) 
 स्थानी् सरकारको कूि बजेटिा स्वास््् क्षेत्रको बजेट प्रलतित OP6.1.2 

  

 २० स्थानी् सरकार 
वायषयक ्ोजना तथा 
बजेट 

वायषयक 

 

स्वास््् तथा 
जनसंख्ा 
िन्त्राि् 

√ 

  

जनस्वास््् यवपर्दव््वस्थापन सदुृयढकरण (नपेाि स्वास््् क्षते्र रणनीलत नलतजा ८) 
 जनस्वास््् यवपर्द/िहािारी संकटको कारण प्रलत १००० िा भएको 

ितृ्् ुर्दर* 

OC8.1     

स्वास््् तथा 
जनसंख्ा िन्त्राि् 
अलभिेख 

वायषयक 

 

स्वास््् तथा 
जनसंख्ा 
िन्त्राि् 

 

√   

 प्राकृलतक प्रकोप/रोग प्रकोप भएका घटना िध््े ४८ घण्टा लभत्र 
प्रलतका्य गररएका घटनाको प्रलतित* 

OC8.2 
  

 १०० √ 
  

 जनस्वास््् यवपर्द/िहािारी भएका घटना िध््े  २४ घण्टा लभत्र  
सूशचत  गररएका घटनाको प्रलतित* 

OP8.2.1 
  

 १०० √ 
  

सबै तहका लनणय्  प्रयक्र्ािा प्रिाणको उपिब्धता र प्र्ोगको यवकास (नपेाि स्वास््् क्षते्र रणनीलत नलतजा ९) 
 रायि् स्वास््् प्रलतवेर्दन प्रणािीिा यवद्यतुी् िाध््िबाट प्रलतवेर्दन गने 

स्वास््् संस्थाहरूको प्रलतित (स्वास््् व््वस्थापन सूचना प्रणािी, 
आपूलतय व््वस्थापन सूचना प्रणािी) 

OC9.1   ० १०० स्वास््् व््वस्थापन 
सूचना प्रणािी 

वायषयक 

 

स्वास््् सेवा 
यवभाग 

√ √ 

नोट: *अयहिेको अवस्थािा ्ो त््ाँक संकिन गनयको िालग सचुना प्रणािी नभएको जनाउर्दछ र उि प्रणािी नबनेसम्ि स्थालन् तहिे वायषयक रूपिा संकिन र 
प्रलतवेर्दनको व््वस्था गनेछ। 



पररच्छेर्द तीन: 
अनगुिन 

अनगुिनको पररच् 

अनगुिन भन्नािे नीलत, ्ोजना तथा का्यक्रिहरूिा िगानी तथा साधनको प्रवाह उशचत ढंगिे भए, नभएको 
वा अपेशक्षत नलतजा हाँलसि भए नभएको सम्बन्धिा का्ायन्व्न गने लनका् वा कानून बिोशजि अशखत्ार 
प्राि लनका्िे तोकेको व््शि वा संस्थाबाट लनरन्तर रुपिा गररन ेलनगरानी, सूचना संकिन, यवश्लषेण तथा 
सधुारात्िक का्यिाई बशुझन्छ ।  

्स पररच्छेर्द अन्तगयत नगरपालिका तहिा अनगुिनको संस्थागत व््वस्था, यवलध तथा प्रयक्र्ािाई संके्षपिा 
प्रस्ततु गररएको छ। 

अनगुिनका यवलधहरु 

स्वास््् के्षत्रको ्ोजना, नीलत तथा का्यक्रिहरुको का्ायन्व्न के-कसरी भइरहेको छ र अपेशक्षत नलतजा 
के-कलत हाँलसि भैरहेको छ भलन िेखाजोखा गनयको िालग नगरपालिकािे लबलभन्न यवलधहरुबाट लनरन्तर 
रुपिा सूचनाको संकिन र लबश्लषेण गनेछ । उि का्यको िालग नगरपालिकािे लनम्न बिोशजिको 
अनगुिन यवलधहरु अविम्बन गनेछ: 
िालसक बैठक 

नगरपालिका अन्तगयत स्वास््् सम्बन्धी गलतयवलधहरु संचािन गनें ियहिा स्वास््् स्व्ंसेयवका, स्वास््् 
संस्था र स्वास््् िाखािे प्रत््ेक ियहनाको अन्त््िा वा ियहना सम्पन्न भएपलछ िगतै्त िालसक बैठक 
आ्ोजना गरी ियहना भर गररएका गलतयवलध तथा प्रलतफि बारे छिफि गनेछ । उि बैठकिे स्वास््् 
के्षत्रको सिग्र गलतयवलधहरुको सलिक्षा गरै्द रे्दशखएका सिस््ाहरुको सि्िा नै पयहचान गरी का्यक्रि 
संचािनिाई अझ व््वशस्थत गनय िद्दत गर्दयछ । यवलभन्न तहिा संचािन गररने िालसक बैठकको सि् 
तालिका लनम्न बिोशजिको हनुेछ: 

तालिका २: यवलभन्न तहिा गररन ेिालसक बैठकको सि् तालिका 
 

तह बैठक सि् तालिका सहभागी 
सहजीकरण तथा 

अविोकन 

बैठक 
व््वस्थापन 
शजम्िेवारी** 

ियहिा स्वास््् 
स्व्ंसेयवका  

हरेक ियहनाको 
२८ गते रे्दशख ३० 
गते सम्ििा 

सम्पूणय ियहिा 
स्वास््् 
स्व्ंसेयवकाहरु 

स्वास््् संस्था प्रिखु 
तथा अन्् कियचारीहरु  

स्वास््् 
संस्था प्रिखु  

स्वास््् संस्था  

(स्वा.चौकी,आ.स्वा. 
सेवा केन्र, सा.स्वा.इय.) 

हरेक ियहनाको ३  
गते रे्दशख ४ गते 
लभत्र 

स्वास््् संस्थाका 
कियचारीहरु  

स्वास््् िाखा प्रिखु, 
स्वास््् संस्था सञ्चािन 
तथा व््वस्थापन सलिलत, 

स्वास््् 
संस्था प्रिखु 

स्वास््् संस्था संचािन 
तथा व््वस्थापन 

हरेक ियहनाको ५  
गते रे्दशख ७ गते 

स्वास््् संस्थाका 
कियचारीहरु  

स्वास््् िाखा प्रिखु, 
स्वास््् संस्था सञ्चािन 

स्वास््् 
संस्था प्रिखु 
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तह बैठक सि् तालिका सहभागी 
सहजीकरण तथा 

अविोकन 

बैठक 
व््वस्थापन 
शजम्िेवारी** 

सलिलत र गणुस्तर 
सधुार टोिीको बैठक 

लभत्र तथा व््वस्थापन सलिलत, 

नगरपालिका  हरेक ियहनाको  ८ 
रे्दशख १०गते लभत्र  

स्वास््् संस्था 
प्रिखु 

स्वास््् िाखा प्रिखु, 
नलसयङ अलधकृत, प्रिखु 
प्रिासयक् अलधकृत, 
अध््क्ष, उपाध््क्ष 

स्वास््् 
िाखा प्रिखु  

 

नोटः सबै तहको िालसक बैठकिा साझेर्दार संघ ससँ्थाका प्रलतलनलधहरूिाइय पलन सहभागी गराउन सयकनेछ । 
*आगािी ियहनाको बैठक लिलत पयहिो बैठकिे त् गनुयपर्दयछ । 
** बैठकको व््वस्थापन तथा भएको लनणय् हरूको अलभिेखन सिेत गनुय पनेछ । 
िालसक बैठकिा गनुयपने यक्र्ाकिापहरु  

नगरपालिका ,स्वास््् संस्था तथा ियहिा स्वास््् स्व्ं सेयवका स्तरिा वस्ने िालसक बैठक रे्दहा् 
बिोशजिका यक्र्ाकिापहरू गररनेछ ।  
ियहिा स्वास््् स्व्ंसेयवकाहरुको िालसक बैठक  

 वाडय रशजस्टर पनुराविोकन गरी स्व्ंसेयवकाहरुको िालसक प्रलतवेर्दन संकिन गने, सम्पादर्दत 
का्यको सलिक्षा गने, रे्दशखएका सिस््ाको पयहचान र सिाधान गने¸ 

 ियहिा स्वास््् स्व्ंसेयवका कोषको अलभबदृद्द तथा पररचािन बारे छिफि गने¸ 

 स्वास््् संस्थाबाट शजम्िेवार प्राि व््शििे हरेक बैठकिा सिसािय्क स्वास््् का्यक्रि/ 
गलतयवलधको बारेिा छिफि गराई ियहिा स्वास््् स्व्ंसेयवकाहरुको क्षिता अलभबयृद्ध गने । 

स्वास््् संस्थाको िालसक बैठक  

 गत ियहनाको िालसक बैठकका लनणय्  का्ायन्व्नको अवस्था बारे छिफि गने¸  

 हरेक ियहना नगरपालिकािा पेि गने िालसक प्रलतवेर्दनिा छिफि गरी त््ांक गणुस्तर 
सलुनशितता पिात बैठकबाट पाररत गने¸  

 सम्बशन्धत ियहनािा संचालित यक्र्ाकिापहरुको िक्ष्् अनसुार प्रगलत भए/नभएको सलिक्षा गने, 
रे्दशखएका सिस््ाहरु सिाधानको िालग ्ोजना बनाउने̧   

 स्वास््् संस्थाको सेवा प्रवाह बारे स्व:िूल््ांकन गरी वास्तयवक अवस्था पयहचान गने र 
सिाधानको िालग ्ोजना बनाउने̧   

 स्वास््् संस्थाको यवलभन्न सेवा रशजस्टर, आगन्तकु पशुस्तका, अनगुिन पशुस्तका तथा 
अनगुिनकतायबाट प्राि पषृ्ठपोषणको बारेिा छिफि गरी आवश््कता अनसुार का्ायन्व्न गने¸  

 स्वास््् संस्थाको सझुाब पेयटका खोल्ने र प्राि सझुावहरु वारे छिफि गरी आवश््क लनणय्  
लिने̧  

 अन्् सिसािय्क यवष्िा छिफि गरी लनणय्  गने .  
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नगरपालिका स्तरर् िालसक तथा चौिालसक बैठक 

 गत ियहनाको िालसक बैठकका लनणय्  का्ायन्व्नको अवस्था बारे छिफि गने¸  

 स्वास््् संस्थाहरुको िालसक प्रगलत प्रलतवेर्दनको गणुस्तरी्ता बारे छिफि गरी रे्दशखएका 
त्रयुटहरु सधुार गनयको िालग आवश््क पषृ्ठपोषण गने¸ 

 संचालित का्यक्रिहरुको िक्ष्् अनसुार प्रगलत भए/नभएको सलिक्षा गरी रे्दशखएका सिस््ाहरु 
सिाधानको िालग ्ोजना बनाउने¸  

 पररवार लन्ोजन सेवा काडय (पहेंिो), आिा सरुक्षा का्यक्रिको अनसूुशच तथा अन्् फारिहरु बारे 
छिफि गरी नगरपालिकािा बझुाउने¸  

 नगरपालिका तथा स्वास््् संस्थाको बायषयक ्ोजना अन्तगयतका यक्र्ाकिापको का्ायन्व्नको 
अवस्था बारे छिफि गने¸  

 स्वास््् संस्थाको िालग आवश््क औषलध, उपकरण, स्वास््् व््वस्थापन सूचना प्रणािीका 
टुल्सहरूको उपिब्धताको एयकन गने¸  

 स्वास््् क्षते्रका अन्् सिसािय्क लबष्िा छिफि गने ।  

लन्लित त््ाङ्क गणुस्तर िेखा जोखा प्रणािी 
लन्लित त््ाङ्क गणुस्तर िेखाजोखा प्रणािी स्वास््् के्षत्रको त््ाङ्कहरूको संग्रह वा प्रस्ततु गने 
प्रणािीको अनगुिन तथा िलु््ाङ्कन गरी रे्दशखएका कलि किजोरीहरुिाई सधुार गरै्द त््ाङ्कको गणुस्तर 
सलुनशित गने एउटा सरि प्रणािी तथा यवलध हो । ्स प्रणािीिे नगरपालिकाको सिग्र स्वास््् के्षत्रको 
त््ाङ्क व््वस्थापन एवं प्रलतवेर्दन प्रवाह गने प्रणािीका अन्तरहरू पयहचान गरै्द गणुस्तरी् त््ाङ्क 
उत्पार्दन र त््सको प्र्ोगिा सधुार ल््ाउनका िालग िहत्वपूणय भलुिका खेल्ने छ । ्सका िालग िशुम्बनी 
प्ररे्दि सािाशजक यवकास िन्त्राि्, स्वास््् सेवा लनरे्दिनाि्िे त्ार गरेको लन्लित त््ाङ्क गणुस्तर 
िेखाजोखा फारिको प्र्ोग गररनेछ भने नगरपालिका स्तरिा रे्दहा् बिोशजिको लन्लित त््ाङ्क गणुस्तर 
िेखाजोखा टोिी गठन गनेछ । 

नगरपालिकाको स्वास्थ िाखा प्रिखु सं्ोजक 

नगरपालिकाको स्वास््् िाखा नलसयग ज स्टाफ  सर्दस्् 

नगरपालिकाको स्वास्थ िाखा प्रिखुबाट तोयकएको १ जना सर्दस्् 

स्वास््् सेवा का्ायि्का त््ांक हेने १ जना र नगरपालिका स्तरिा 
स्वास््् के्षत्रिा का्यरत रायि् तथा अन्तराययि् गैरसरकारी संस्थाका 
प्रलतलनलधहरूिध््े १ जना गरी २ जना (स्वास््् सचुना प्रणािीिा का्यक्रि 
गरररहेका संस्थािाई प्राथालिकता दर्दइनेछ ।) 

आिशन्त्रत सर्दस््हरू 

नगरपालिकाको स्वास््् तथा सरसफाई िाखा िाफय त यवलभन्न यवकास साझेर्दार संघ संस्था तथा अन्् 
लनका्हरुको सिन्व् तथा सहका्यिा नगरपालिका लभत्रका सम्पणुय स्वास््् संस्थाहरुिा बषयको कशम्तिा 
एक पटक लन्लित त््ाङ्क गणुस्तर िेखाजोखा गनयका िालग िालथ उल्िेख भए बिोशजि गदठत टोिीको 
बैठकिे हरेक आ.ब. को सरुुिा नै रे्दहा् बिोशजिका यवष्वस्तहुरुिाई आधार िालन स्वास््् 
संस्थाहरुको छनौट तथा प्राथालिकीकरण गरी चौिालसक रुपिा लन्लित त््ाङ्क गणुस्तर िेखाजोखा गनेछ 
भने ्सका िालग आवश््क पने बजेटको व््वस्थापन नगरपालिकािे गनेछ ।  
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स्वास््् संस्थाहरुको छनौट तथा प्राथालिकीकरणका आधारहरुः  

 गित प्रलतवेर्दनहरू पठाउन,े गित बझुाई भएका वा लि््ाङ्क पठाउने स्वास््् संस्था¸ 
 िालसक, चौिालसक, अधयबायषयक तथा बायषयक सलिक्षा बैठकहरुिा लन्लित उपशस्थत नहनु,े लन्लित 

सि्िा प्रलतवेर्दन प्रषेण नगने स्वास््् संस्था¸ 
 र्दगुयििा रहेका स्वास््् संस्थाहरू¸ 

 स्वास््् व््वस्थापन सूचना प्रणािी वा लड.एच.आइ.एस.-२ सम्बशन्ध तालिि नपाएका स्वास््् 
संस्था । 

लन्लित त््ाङ्क गणुस्तर िेखाजोखा का्यको का्ायन््वन प्रयक्र्ाः  

नगरपालिकािे प्राथलिकतािा राखेको स्वास््् संस्थाहरूिा गणुस्तर िेखाजोखा गर्दाय रे्दहा् बिोशजि 
गनेछ।  

 अनगुिन टोलिको व््वस्थापन तथा खबर गनुय पने भएिा अलग्रि व््वस्थापन गने¸ 

 आवश््क फारिहरूको व््वस्था गने (ल््ापटप, अध््ावलधक फारि, का्य ्ोजना फाराि)¸ 
 का्य यवभाजन गने र िेखाजोखा गने ।  

त््ाङ्क प्रस्तलुत, का्य ्ोजना तथा फिो-अप 

स्वास््् संस्था स्तरिा ्स िेखाजोखाबाट प्राि नलतजाहरुिाई सम्बशन्धत संस्थाका सम्पणुय कियचारीहरु र 
सम्भव भएसम्ि व््वस्थापन सलिलतको उपशस्थलतिा छिफि गरी सिस््ा तथा सधुार गनुयपने के्षत्रहरु 
पयहचान गनुयका साथै सिस््ा सिाधानका िालग तोयकएको ढाँचा अनसुार आवश््क का्य् ोजना त्ार 
गररनेछ । छनौट गररएका सबै स्वास््् संस्थाहरुिा ्ो यक्र्ाकिाप सम्पन्न भए प्रिात सोबाट प्राि 
नलतजाहरुिाई चौिालसक रुपिा पालिका स्तरिा सबै सरोकारवािाहरुको उपशस्थलतिा छिफि तथा 
प्रस्तलुत गरी स्वास््् संस्था स्तरबाट सिाधान नभएका सिस््ाहरुको सिाधानका िालग आवश््क ्ोजना 
बनाई का्य गररनेछ । लनधायररत का्य् ोजना तथा सधुार गनुयपने के्षत्रहरुिा सधुार भए नभएको तथा अन्् 
सिस््ा तथा चनुौलतहरुको पयहचानका िालग चौिालसक रुपिा सम्बशन्धत संस्थािा लन्लित त््ाङ्क 
गणुस्तर िेखाजोखा टोलिबाट फिोअप गररनछे । 
 

स्वास््् सूचना प्रणािी 
स्वास््् व््वस्थापन सूचना प्रणािी (HMIS) 

नेपािको स्वास््् के्षत्रिा स्थानी् वडा स्तरका ियहिा स्वास््् स्व्ंसेयवका रे्दशख केन्रस्तर सम्िका 
स्वास््् संस्थाहरूिे आफूिे रै्दलनक रूपिा प्रवाह गरेका स्वास््् सेवाहरूको अलभिेख तथा प्रलतवेर्दनका 
िालग प्र्ोग गररने फारिहरू स्वास््् सचुना व््वस्थापन प्रणािीको औजार हनु । ्स सूचना प्रणािीिा 
सरकारी स्वास््् संस्थाका अलतररि लनजी तथा गैह्रसरकारी के्षत्रबाट संचािनिा रहेका स्वास््् 
संस्थाहरुिाई सिेत सिेयटएको छ । स्वास््् व््वस्थापन सूचना प्रणािीबाट प्राि सूचनािे 
स्वास्््किीहरू, का्यक्रि व््वस्थापक, नीलत लनिायताहरू र स्थानी् तहिाइय सिेत त््परक लनणय्  लिई 
का्यक्रि व््वस्थापन गनय िालसक रूपिा सूचना उपिब्ध गराउँछ ।  

्स प्रणािी अन्तगयत यवलभन्न सेवाहरूसँग सम्बशन्धत अलभिेख फारिहरूिाइ छुट्टाछुटै्ट आठ वटा 
खण्डहरुिा र प्रलतवेर्दन फारिहरूिाई १ छुटै्ट खण्डिा यवभि गरी हाि जम्िा ५० यकलसिका रशजष्टर 
तथा फारािहरूको व््वस्था छ । साथै स्वास््् संस्थाहरूिे गरेको प्रलतवेर्दनको अनगुिनको सहजताको 
िालग िालसक अनगुिन पशुस्तकाको सिेत व््वस्था गररएको छ । स्वास््् संस्थाहरूिे प्रर्दान गरेका 
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सेवाहरूको वास्तयवक त््ांक ्स सचुना व््वस्थापन प्रणािीबाट हनुे भएकोिे ्सिाई अनगुिन, 
िूल््ाङ्कन तथा सपुररवेक्षणको प्रिखु औजारको रूपिा प्र्ोग गररनेछ । त््सैिे ्स नगरपालिका िेपलन 
स्वास््् व््वस्थापन सूचना प्रणािीिाई प्रभावकारी रूपिा संचािन गनयका िालग तपशिि बिोशजिका का्य 
गनेछ ।  

 स्वास््् संस्थाहरूिाइ वषय भररको िालग आवश््क फारिहरूको ्यकन गरी नगरपालिकािे 
कम्तीिा १० दर्दन अगावै सशम्बन्धत स्वास््् संस्थािा पररपूलतय गने ।  

 हाि स्वास््् तथा जनसंख्ा िन्त्राि्िे लनरे्दशित गरेको अलभिेख तथा प्रलतवेर्दन फारिहरूिाइय 
नै प्र्ोग गररनेछ । सि् सापेक्ष ती फारिहरू अद्यावलधक तथा पररिाजयन भएिा सोही अनसुार 
तत्काि पररिाशजयत टुल्सहरू नै प्र्ोग गनेछ ।  

 हाि प्र्ोगिा रहेको टुल्सहरू बाहेक अन्् यविेष स्वास््् सेवाको अलभिेख तथा प्रलतवेर्दन गनय 
पने भएिा स्थानी् स्तरिा त्ार गरी प्र्ोगिा ल््ाइनेछ ।  

 ्स नगरपालिका अन्तरगतका सम्पूणय लनजी तथा सरकारी स्वास््् सँस्थाहरूिे ्ी टुल्सहरूको 
प्र्ोग लनरे्दशिकािे तोके बिोशजि अलभिेख तथा प्रलतवेर्दन भएको सलुनशित गने। 

 स्वास््् व््वस्थापन सूचना प्रणािीका िालग नगरपालिका र स्वास््् संस्थािा फोकि पसयनको 
व््वस्था गने ।  

 सि् सि्िा स्थानी् तहबाट अलभिेख तथा प्रलतवेर्दनको अनगुिन सपुररवेक्षण गने र आवश््क 
पषृ्ठपोषण दर्दने । 

 अलभिेख गररएका रशजस्टर तथा िालसक प्रलतवरे्दनहरू स्वास््् सँस्था र नगरपालिकािा सरुशक्षत 
राख्न ेव््वस्था लििाउन े। 

 स्वास््् सूचना प्रणािीको सदुृढीकरणको िालग नगरपालिकािे स्वास््् कियचारीहरूिाइय तालिि 
िगा्तका आवश््क स्रोत साधनहरूको व््वस्था गनेछ । 

 स्वास््् व््वस्थापन सूचना प्रणािी सदुृढ गनय स्वास््् सेवा का्ायि्, प्ररे्दि स्वास््् सेवा 
लनरे्दिानाि्, संघी् स्तर, तथा स्वास्््को के्षत्रिा काि गने यवकास साझेर्दार संघ सँस्थाहरूसँग 
आवश््क सिन्व् गने । 

स्वास््् संस्थाको भलूिकाः  

 लनरे्दशिका अनसुार अलभिेख राख्न े तथा सो अलभिेख चसु्त र्दरुूस्त भए नभएको ्यकन गने 

(कशम्तिा हिाको एक पटक) 
 िालसक प्रलतवेर्दन त्ार गर्दाय Tally Sheet प्र्ोग गने, प्रलतवेर्दन र्दरुुस्त भए नभएको ्यकन गने¸  

 िालसक प्रलतवेर्दन त्ार हनुा साथ अनगुिन पशुस्तका अद्यावलधक गने¸  
 स्वास््् व््वस्थापन सूचना प्रणािीको का्य गनय शजम्िेवार व््शि तोलने̧  
 चौिालसक रुपिा कियचारी तथा व््वस्थापन सलिलत सर्दस््हरुसंग सेवाको त््ाङ्क यवश्लषेण तथा 

सलिक्षा गने¸ 

 गाँउघर शलिलनक र खोप शलिलनकको प्रलतवेर्दन चाँडो भन्र्दा चाँडो स्वास््् संस्थाको िूि 
रशजस्टरिा अद्यावलध गने¸  

 स्वास््् संस्थाहरूिे िालसक प्रलतवेर्दनको र्दइुय प्रलत त्ार गरी एक प्रलत अको ियहनाको ७ गते 
लभत्रिा अलनवा्य नगरपालिकािा पठाउने र एक प्रलत आफ्नो स्वास््् संस्थािा सरुरक्षत राख्ने̧  
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 हरेक ियहना ७ गतेलभत्र पालिका स्तरिा िालसक बैठक बलस स्वास््् संस्थाद्वारा प्रर्दान गररएका 
सेवा सम्बशन्ध छिफि गने र प्रलतवेर्दनिा सधुार गनुय पने भएिा सधुार गरी स्वास््् संस्थािे नै 
आफ्नो प्रलतवेर्दन DHIS2 िा इन्िी गने व््वस्था लििाउने। 

DHIS2 

DHIS2 यविेष गरी स्वास््् सेवा त््ाङ्कहरू एयककृत रूपिा प्रयवष्ठ, प्रिाशणकरण, यवश्लषेण तथा 
प्रस्तलुतकरणको िालग यवकास गररएको प्रभावकारी अनिाइयन प्रणािी हो । ्सिा यवलभन्न तहका सरकारी 
तथा लनजी स्वास््् संस्थाहरुिे प्रर्दान गने सेवा अनसुारका  प्रलतवेर्दन फारिहरू सिेयटएका छन । लबलभन्न 
स्वास््् संस्थाबाट प्रवाह गररएका सेवाहरुको लबश्लषेण गने तथा सूचनाको आधारिा लनणय् िा पूग्न े
प्रकृ्ािा DHIS2 िे सह्ोग पु् ायउँछ । ्सिे हरेक तहिा लछटो छररतो यकलसििे सूचना उपिब्ध गराई 
स्वास्््किीहरू, का्यक्रि व््वस्थापक, नीलत लनिायताहरूिाई सूचना दर्दई त््िा आधाररत लनणय्  गनय िद्दत 
गर्दयछ । ्सिा हरेक स्वास््् संस्थाहरूिे अको ियहनाको १५ गते लभत्रिा िालसक प्रलतवेर्दन प्रयवष्ठ गरी 
२२ गते लभत्रिा नगरपालिकाबाट आवश््क पषृ्ठपोषण दर्दइय सलन ेर सोही अनसुार आवश््क पररिाजयन 
गरीिसान्त लभत्रिा सच््ाइय सलन ुपनेछ ।  

नगरपालिकाको भलूिका  

 ्स नगरपालिकाका हरेक स्वास््् संस्थािा DHIS2 िागू भइ सकेको सन्र्दभयिा सो लनरन्तरताको 
िालग आवश््क स्रोत र साधन (इयन्टरनेट, कम्प््टुर, कियचारीिाइय तालिि) को व््वस्था गने । 

 नगरपालिका स्तरिा DHIS2 को का्य गनय शजम्िेवार व््शि तोलने ।   

 सबै स्वास््् संस्थाहरुबाट लन्लित रुपिा प्रलतवेर्दन भए नभएको सलुनशित गरी पषृ्ठपोषण दर्दने । 

 स्थानी् तह अन्तगयतका स्वास््् सँस्थाहरूबाट अनिाईन इशन्ि गने व््वस्था नभएिा वा कुनै 
कारणिे इयन्टरनेट तथा अन्् सयुवधा नहुरँ्दाको अवस्थािा उि प्रलतवेर्दन नगरपालिकािे अनिाईन 
प्रयवष्ट गनयसह्ोग गनेछ । 

 त््परक लनणय् को िालग आवश््क सूचनाहरू लनणाय्क तहिा उपिब्ध गराउने । 

 त््ाङ्कको प्र्ोग वृयद्ध गनयहरेक िालसक बैठक तथा सलिक्षािा त््ांकको पनुराविोकन, यवश्लषेण 
र प्रस्तलुतकरणको अभ््ास गराउने । 

 स्थानी् तहिा DHIS2 सदुृढ गनय स्वस््् सेवा का्ायि्, प्ररे्दि स्वास््् सेवा लनरे्दिानाि्, संघी् 
स्तर, तथा स्वास्््को क्षेत्रिा काि गने यवकास साझेर्दार संघ सँस्थाहरूसँग आवश््क सिन्व् 
गने । 

स्वास््् संस्थाको भलूिकाः  

 िालसक प्रलतवेर्दन सि् लभतै्र अनिाइयनिा पररयवष्ठ गने¸ 
 अनिाइयन प्रलतवेर्दनिा गल्ती भए स्व्ं संस्थािे सधुार गने¸ 

 DHIS2 को का्य गनय शजम्िेवार व््शि तोलने¸ 
 िालसक, चौिालसक, अधयवायषयक तथा वायषयक रुपिा त््ाङ्क यवश्लषेण र प्रस्ततुीकरण गने । 

आपूलतय व््वस्थापन सूचना प्रणािी 
एक लनशित अवलधिा प्राि भएका, लनकासा र खचय गररएका तथा बाँकी रहेका औषलध, औजार, उपकरण, 

साधनहरू िगा्तका स्रोतहरुको सूचना संघी्, प्रारे्दशिक तथा स्थानी्तहिाई ्ोजना तजुयिा, अनगुिन 
तथा िूल््ांकनको िालग उपिब्ध गराउन ुतथा प्राि सूचनाको यवश्लषेण स्वास््् ससँ्था तहसम्ि उपिब्ध 
गराउन ुनै आपूलतय व््वस्थापन सूचना प्रणािीको उद्देश्् हो । ्ो प्रणािीको िक्ष्् आपूलतय व््वस्थापनिाइय 
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व््वशस्थत गरी स्वास््् संस्थाहरुिा आवश््क पने साधन, औषलधहरु, औजार, उपकरणहरूको उपिब्धता 
बाहै्रियहना का्ि भएको सलुनशित गराउन ुहो । 

नगरपालिकाको भलूिकाः  

 ्स नगरपालिकाका हरेक स्वास््् संस्थािा आपूलतय व््वस्थापन सूचना प्रणािी सचुारु गनयको 
िालग आवश््क स्रोत र साधन (फारि, रशजष्टरहरू, कियचारीिाइय तालिि) को व््वस्था गने । 

 नगरपालिका स्तरिा आपूलतय व््वस्थापन सूचना प्रणािीको का्य गनय शजम्िेवार व््शि तोलने ।   

 स्वास््् सँस्थाहरूबाट लन्लित अलभिेख तथा तै्रिालसक प्रलतवेर्दन गरेको सलुनशित गरी पषृ्ठपोषण 
गने ।  

 सेवा प्रर्दान गने संस्थािा आपूलतय व््वस्थापन सूचना प्रणािीको लन्लित अनगुिन गने, आपूलतय 
व््वस्थापनको प्रवाहिा यवद्यिान रहेका सिस््ाहरू पयहचान तथा लनराकरण गने । 

 आपूलतय व््वस्थापन सूचना प्रणािी सदुृढ गनय स्वस््् सेवा का्ायि्, प्ररे्दि स्वास््् सेवा 
लनरे्दिानाि्, संघी् स्तर, तथा स्वास्््को के्षत्रिा काि गने यवकास साझेर्दार संघ ससँ्थाहरू सँग 
आवश््क सिन्व् गने । 

स्वास््् संस्थाको भलूिकाः  

 लनरे्दशिका अनसुार अलभिेख राख्न े तथा सो अलभिेख चसु्त र्दरुूस्त भए नभएको ्यकन गने 
(कशम्तिा  ियहनाको एक पटक) । 

 चौिलसक रुपिा अलनवा्य भौलतक िगत राखी प्रलतवेर्दन त्ार गने र आगािी चौिालसक सम्िको िालग 

आवश््क औषलध सािाग्रीको िाग गने¸ 

 आपूलतय व््वस्थापन सूचना प्रणािीको का्य गनय शजम्िेवार व््शि तोलने̧  स्वास््् संस्थाहरूिे चौिालसक 
प्रलतवेर्दनको तीन प्रलत त्ार गरी र्दइुय प्रलत अको ियहनाको ७ गते लभत्रिा अलनवा्य नगरपालिकािा 
पठाउने र एक प्रलत आफ्नो स्वास््् संस्थािा सरुरक्षत राख्न े। 

यवद्यतुी् आपूलतय व््वस्थापन सूचना प्रणािी (eLMIS) 

आपूलतय व््वस्थापनका िहत्वपूणय ६ वटा लसद्धान्तहरू ठीक सािान, ठीक पररिाणिा, ठीक स्थानिा, ठीक 
सि्िा, ठीक िूल््िा र ठीक अवस्थािा हनु ु पर्दयछ भने्न त््िाई आत्िसाथ गरै्द स्वास््् सेवा यवभाग, 

व््वस्थापन िहािाखािे यवगतिा भएका आपूलतय व््वस्थापन सूचना प्रणािीका कलि किजोरीहरूिाई 
पररिाशजयत गरै्द कि भन्र्दा कि सि्िा कुनै पलन औषलध, खोप तथा सािग्रीहरूको िहत्वपूणय त््ांकहरू 
Real Time Data को रुपिा प्राि हनुे गरी त्ार गररएको वेबिा आधाररत एशप्िकेसन (सफ्टवे्र) नै 
यवद्यतुी् आपूलतय व््वस्थापन सूचना प्रणािी (eLMIS) हो । 

्सै सूचना प्रणािी प्र्ोग गरी स्वास््् सािालग्रको प्रके्षपण, बजेट व््वस्थापन, खररर्द ्ोजना लनिायण 

उपिब्धताको सलुनशिता (िौज्र्दात, स्वीकृत िौज्र्दात पररिाण, आकशस्िक िाग लबन्र्द,ु िाग पररिाण लनधायरण, 

यवतरण व््वस्था (िाग, हस्तान्तरण, र्दाशखिा प्रलतवेर्दन), अनगुिनको साथै त््ाङ्कको गणुस्तरी्ताको 
सलुनशितता जस्ता सम्पूणय आपूलतय िङृ्खिाको का्यसञ्चािन, अनगुिन तथा रेख रे्दख गने ।  

नगरपालिकाको भलूिकाः  

 यवद्यतुी् आपूलतय व््वस्थापन सूचना प्रणािीिाइ पालिका र स्वास््् संस्थासम्ि िागू  गने र 
सोका िालग आवश््क पूवायधार (कम्प््टुर, इन्टरनटे, िोबाइि) र तालिि प्राि व््शिको 
व््वस्था नगरपालिकािे गने ।  
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 नगरपालिका र स्वास््् संस्थाहरूबाट लन्लित रूपिा त््ाङ्क eLMIS िा प्रयवष्ठ भए/नभएको 
एयकन गने । 

 नगरपालिका स्तरिा आपूलतय व््वस्थापन सूचना प्रणािीको का्य गनय शजम्िेवार व््शि तोलने। 

 यवद्यतुी् आपूलतय व््वस्थापन सूचना प्रणािीको संचािन भैसके पलछ ्सबाट प्राि हनुे सचुनाको 
आधारिा स्वास््् सािग्री (औषलध, खोप तथा अन्् सािाग्रीहरु) को खपत एवं िौज्र्दात शस्थलतको 
अनगुिन गने । 

 यवद्यतुी् आपूलतय व््वस्थापन सूचना प्रणािी सदुृढ गनय स्वस््् सेवा का्ायि्, प्ररे्दि स्वास््् सेवा 
लनरे्दिनाि्, संघी् स्तर तथा स्वास्््को के्षत्रिा काि गने यवकास साझेर्दार संघ सँस्थाहरूसँग 
आवश््क सिन्व् गने । 

स्वास््् संस्थाको भलूिकाः  

 स्वास््् संस्थािा प्राि भएका तथा िाग गनुय पने सािग्रीहरूको Software िा प्रयवष्ठ गने¸   

 अनिाइयन त््ांक सि्िै पररयवष्ठ गने¸  
 यवद्यतुी् आपूलतय व््वस्थापन सूचना प्रणािीको का्य गनय शजम्िेवार व््शि तोलने । 

EWARS इयवासय तथा खोज पड्ताि सम्बन्धीअन्् सूचना प्रणािीहरूः 
हाि ्स नगरपालिका अन्तगयतका कुनै पलन स्वास््् संस्थाहरू EWARS सेशन्टनने्टि साइयट नभएता पलन 
भयवष््िा स्वास््् संस्था साइयटको रूपिा छनोट भएको खण्डिा केन्र तथा प्ररे्दिबाट लनरे्दिन भए 
बिोशजिको सूचना प्रणािीिाइय िागू गररनछे । साथै केन्र तथा प्ररे्दििे पररपत्र गरेको, यवषेि पररशस्थलत 
जस्तैः िहािारी, रै्दवी तथा प्राकृलतक प्रकोप तथा यवपद्को सि्िा गनुय पने सूचना प्रभावकारी रूपिा गने 
व््वस्था लििाइयनछे । 

स्वास््् सचुनाहरुको भण्डारण,प्रस्तलुतकरण तथा प्र्ोग  

स्वास््् सचुनाहरुको भण्डार 
स्वास््् संस्था तह 

स्वास््् संस्थािा रहेका सम्पूणय स्वास््् सूचनाहरु अद्यावलधक गनय चायहने अलभिेख फारािहरु र िालसक 
तथा तै्रिालसक प्रलतवेर्दन बनाई सकेपलछ स्वास््् संस्थाबाट सम्बशन्धत िालथल्िो लनका्िा पठाएपलछ एक 
प्रलत सम्बशन्धत स्वास््् संस्थािा कशम्तिा ५ वषयसम्ि सरुशक्षत राख्न ुपने छ । DHIS2, eLMIS तथा 
अन्् अनिाइयन प्रणािीबाट प्रलतवेर्दन गररसकेको त््ांकिाई कम्प््ूटरिा आवलधक रूपिा व््ाकअप 
सरुशक्षत राख्न ुपर्दयछ । यवद्यलुत् सूचनाहरु िाग अनरुूप उपिब्ध गराउँर्दा वा बायषयक प्रलतवेर्दन बनाउँर्दा, 
पररवतयन तथा स्थलगत गर्दाय ि.िे.प. फारि नं.९०१ (सफ्टवे्रको प्र्ोगकताय यववरण, पररवतयन र स्थलगत 
िाग फारि) को अलनवा्य प्र्ोग गनुय पर्दयछ । उि फारािहरू र प्रलतवेर्दन भण्डारणको शजम्िेवारी 
लिएको व््शििे स्वास््् सचुनाहरुको सरुक्षाको शजम्िा लिनेछ । स्वास््् सूचना सम्वन्धी शजम्िेवार प्राि 
कियचारी स्थानान्तरण, पर्दस्थापन भई रिाना भएिा वा अवकास प्राि गरेिा सम्पूणय स्वास््् सूचनाहरु 
सम्बशन्धत संस्थािा का्यरत कियचारीिाई लन्िानसुार बरबझुारथ गनपुने छ । उि कियचारीको  ितृ्् ु
भएको खण्डिा सो कियचारीसंग रहेका सम्पूणय जानकारी स्वास््् संस्थािा रहेको सलुनशित गने काि 
स्वास््् संस्था प्रिखुको हनुछे । सेवाग्राहीका सम्वेर्दनिीि जानकारी रहेका अलभिेखहरु जो कोहीिाई 
हेनय, प्रलतलियप गनय तथा सायवक स्थानबाट िैजान पाइन ेछैन । ्स्ता व््शिगत जानकारी हेनय सम्बशन्धत 
स्वास््् संस्थाका सेवा प्रर्दा्क कियचारीिाई पलन आफ्नो तजयवजिे जो कसैिाई सेवाग्राहीको अनिुलत 
लबना दर्दन पाइन े छैन तथा संग्रयहत र सिा्ोशजत जानकारी सिेत स्वास्््किीिे नगरपालिकाका 
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सम्बशन्धत फाँट प्रिखुको अनिुलतिा आलधकारीक पत्रका आधारिा िात्र प्रलतलियप उतार गररदर्दन सयकन े
छ ।  

नगरपालिका तह 

नगरपालिकािे स्वास््् संस्थाहरुबाट संकलित प्रलतबेर्दन संग्रयहत गने र आवश््क अनसुार प्ररे्दि तथा 
संघिा प्रलतवेर्दन प्रषेण गररसके पलछ सोको का्ायि् प्रलत र लडशजटि प्रलत कशम्तिा ५ वषय सम्ि सरुशक्षत 
तररकािे राख्न ुपने छ । नगरपालिकािे स्वास््् संस्थािाइ अलभिेख फारािहरु र प्रलतवेर्दनहरू सरुशक्षत 
तररकािे भण्डारण गनयको िालग चायहने र्दराज, तािा, चालब आदर्द पालिकािे स्वास््् संस्थािाइ 
आवश््कता अनसुार प्रर्दान गनेछ र सरुशक्षत र गोपलन्ता राखे/नराखेको चौिालसक रूपिा अनगुिन 
गनेछ । 

त््ाङ्क प्रस्तलुत तथा प्रर्दयिनी  

सूचना चक्र अनसुार त््ांकको प्रिोधन तथा यवश्लषेण पिात त््ाङ्कको प्रस्तलुतकरण गररन्छ । त््ाङ्क 
प्रस्तलुतकरण भन्नािे सवयसाधारण, स्वास्््किीहरु, का्यक्रि व््वस्थापकहरु तथा सरोकारवािाहरु वा 
जसको िालग त््ाङ्क प्रस्ततु गनय खोशजएको हो, उसिे बझु्ने गरी त््ाङ्क र सूचनाहरुको सही प्रस्तलुत वा 
प्रर्दियनी गनुय हो । यवष्वस्त ु र िशक्षत सहभागीहरु अनसुार त््ाङ्कको प्रस्तलुतकरण गने तररका र 
िाध््ि फरक–फरक हनु सलछन ्। तालिका, ग्राफ, चाटय, नलसा र शचत्रहरुको सयह प्र्ोगबाट कुनै पलन 
त््ाङ्क र सूचनािाई सङ्क्के्षपिा प्रभावकारीरुपिे सम्प्रषेण गनय सयकन्छ ।  

नगरपालिका तह  

स्वास््् सूचना प्रणािीको त््ांकहरू स्थानी् तहिा रे्दहा् अनसुार प्रस्तलुत, प्रर्दियनी तथा छिफि 
गररनेछ ।   

 स्थानी् तहको िालसक तथा यवष्गत बैठक 

 िालसक, चौिालसक, र बायषयक सलिक्षा 
 सावयजलनक सनुवुाइ तथा सािाशजक पररक्षण  

 िालसक, चौिालसकर बायषयक प्रगलत यववरणिाइय ग्राफ, चाटय, तालिका आदर्द िाफय त प्रर्दियनी  

 अद्यावलधक सािाशजक नलसाकंन 

 नगरपालिका स्तरर् स्वास््् पार्श्रवयशचत्र लनिायण तथा बायषयक अद्यावलधक 

स्वास््् संस्था तह 

स्वास््् सूचना प्रणािीको त््ाङ्कहरू स्वास््् संस्था तहिा रे्दहा् अनसुार प्रस्ततुी, प्रर्दियनी तथा छिफि 
गररनेछ ।   

 स्वास््् संस्थाको तथा स्वास््् संस्था व््वस्थापन सलिलतको िालसक बैठक  

 सावयजलनक सनुवुाइ तथा सािाशजक पररक्षण  

 िालसक, चौिालसक, र बायषयक प्रगलत ग्राफ, चाटय, तालिका आदर्द िाफय त प्रर्दियनी  

 अद्यावलधक सािाशजक नलसाकंन 

 स्वास््् संस्था स्तरर् पार्श्रवशचत्र लनिायण तथा बायषयक अद्यावलधक 

नोटः ्सरी नगरपालिका र स्वास््् संस्था तहिा स्वास्््सँग सम्बशन्धत प्रस्तलुतकरणका िालग आवश््क 
यवष्/सचुकहरू वषयको सरुूिा नगरपालिकािे लनधायरण गनेछ र सोही अनसुार त्ारी तथा प्रस्तलुत 
गररनेछ। ्दर्द आवश््कता िहससु गरेको खण्डिा यवष्/सचुकहरू नगरपालिकािे जनुसकैु सि्िा 
थपघट गनेछ। त््सको िालग आवश््क स्रोत तथा साधनहरूको व््वस्था नगरपालिकािे गनेछ । 
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त््ाङ्कको प्र्ोग 

स्वास््् व््वस्थापन सूचना प्रणािीको त््ाङ्कहरू यवलभन्न ठाउँहरूिा प्र्ोग गनय सयकन्छ । ्स स्थानी् 
तहिा रहेका स्वास््् संस्थाहरूको सचुना तथा त््ाङ्कहरू रे्दहा्का स्थान तथा प्रयक्र्ाहरूिा प्र्ोग 
गररनेछ ।   

नगरपालिका र स्वास््् संस्था स्तरिा 
 जानकारी प्रर्दान गनय̧   

 लनणय्  प्रयक्र्ािा (छिफि, यविेष का्यक्रि िाग,ु सेवाको यवस्तार गनय आदर्द) 

 नगरर वडा पररषर्दिा¸   

 ्ोजना छनौटका प्रयक्र्ाहरुिा¸  

 सरोकारवािाहरुिाई सझुावहरु प्रर्दान गनयिा . 
स्वास््् सेवा प्रणािीिा सङ्किन गररएका सूचनाहरु का्यक्रि व््वस्थापनिा प्र्ोग नभएसम्ि व््वस्थापन 
सूचना प्रणािीको उदे्वश्् पूरा हनु सलरै्दन । का्यक्रि व््वस्थापकहरुिे का्यक्रि सम्बन्धी कुनै पलन 
लनणय्  लिंर्दा त््िा आधार िानु्न पनेछ । ्सका िालग त््ाङ्कबाट सूचना र सूचनाबाट ज्ञान बनाउन सलन े
लसप का्यक्रि व््वस्थापकहरुिाइ तालिि वा स्थिगत कोशचंग िाफय त गररनेछ ्सको िालग अवश््क 
व््वस्थापन पालिकािे गनेछ ।  

अप्रत््ालसत घटनाहरूको अवस्था पूवय त्ारी तथा प्रलतका्यको अनगुिनः 
प्राकृलतक तथा िानव शृ्रशजत घटनाहरू जस्तै िहािारी, प्रकोप, र्दघुयटना जस्ता यवपद्को सि्िा स्थानी् 
तहिा त्ार भएको प्रकोप पूवय त्ारी तथा प्रलतका्य ्ोजनािा भएको अनगुिन फारि प्र्ोग गनेछ ्दर्द 
त््स्तो व््वस्था नभएको खण्डिा नगरपालिकािा रहेको अनगुिन िूल््ाङ्कन तथा सपुररवेक्षण सलिलतिे 
लनधायरण गरेको सि् सापेक्ष चेकलिष्टको त्ारी गरी प्र्ोग गनय सलनेछ । 

लनजी स्वास््् सेवा प्रर्दा्कहरुको अनगुिन तथा िलु््ाङ्कन 

नगरपालिका अन्तरगत सञ्चालित लनजी स्वास््् सेवा प्रर्दा्क संस्थाहरुको सम्बन्धिा नगरपालिकािे 
आवश््कता अनसुार अनगुिन तथा िलु््ाङ्कन गनेछ । ्स प्र्ोजनको िागी नगरपालिकािे लनशज सेवा 
प्रर्दा्क सम्बशन्ध लनरे्दशिका त्ार भइयसके पलछ आवश््कता अनसुारको चेकलिष्ट त्ार गरर प्र्ोग 
गनेछ। 

पररच्छेर्द चार: 
िूल््ाङ्कन 

िलु््ाङ्कनको पररच् 

्स नगरपालिकालभत्र संचािन भएका स्वास्््का का्यक्रि तथा सेवाहरु हािको सि्िा के कलत 
सान्र्दलभयक, िाभर्दा्ी, प्रभावकाररता र दर्दगोपना छ साथै के कस्ता उपिशब्ध एविं प्रभावहरु हाँलसि भएका 
छन ्भने्न कुराको आन्तररक र बाह्य िलु््ाकंनकतायबाट उद्देश््पूणय र व््वशस्थत तररकािे िेखाजोखा गने 
का्यिाई िूल््ाङ्कन भलनन्छ । स्वास््् का्यक्रि का्ायन्व्नका क्रििा भएका सबि तथा र्दबुयि 
पक्षहरूबाट पाठ लसकी भावी का्यक्रि, ्ोजना तजुयिा तथा का्ायन्व्निा आवश््क सधुार गने तथा 
सम्बशन्धत लनका्िाई त््स्ता का्यक्रिको का्ायन्व्न र नलतजा प्रलत जवाफरे्दयह बनाउन ु िूल््ाङ्कनको 
उद्देश्् हो । ्स नगरपालिकािे कुनै लनशित सि् लसिा लभत्र प्रर्दान गरेको स्वास््् सेवाको अवस्था, 
उपिशब्ध तथा प्रगलत कस्तो रह्यो भनी अनसुन्धान तथा लबश्लषेण गनेछ । िूल््ाङ्कन गर्दाय लबिेष गरी 
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सेवाप्रवाह गनुय भन्र्दा पयहिे, सेवा प्रवाह गरै्दगर्दाय, िध्् सि्िा र सेवा प्रवाह गरी सके पलछको अवस्था 
लबचको तिुना गने काि गररन्छ ।  

िलु््ाङ्कनका यवलधहरु 

 सवेक्षण तथा अनसुन्धान  

o पररिाणात्िक यवलध (प्रश्नाविी र सवेक्षण यवलधर यवद्यिान आधारभतू आकँडाहरू) 
o गणुात्िक यवलध (प्रत््क्ष अविोकन यवलध, िशक्षत सिूह यवलध, अन्तरवाताय यवलध, सबि, र्दबुयि, 

अवसर र चनुौती यवश्लषेण गने यवलध, र र्दस्तावेज अध्््न) 
 सलिक्षा (वायषयक सलिक्षा र अधयवायषयक सलिक्षा) 
 का्य सम्पार्दन िूल््ाकंन (स्वास््् संस्था र स्वास्््किीहरू) 
सवेक्षण तथा अनसुन्धान 

्स नगरपालिकािा सञ्चािन भएका स्वास््् संस्थाहरुबाट प्रर्दान गररएको सेवासँग सम्बशन्धत सचुना तथा 
सूचकहरूिाइय ्थाथयपरक र प्रभावकारी बनाउन आवश््क सवेक्षण तथा अनसुन्धान गने व््वस्था 
लििाइयनेछ ।  

रायि्, प्रारे्दशिक, तथा अन्् र्दात ृ संघ सँस्थाहरूबाट हनुे यवलभन्न सवेक्षणहरूिा ्स नगरपालिकाबाट 
सवेक्षणका क्रििा गनुय पने त््ाङ्क संकिनका का्यहरूिा सह्ोग गनेछ । जनु संघ सँस्था तथा 
लनका्बाट सवेक्षण गनय िालगएको हो त््सबाट नगरपालिकासँग आवश््क सिन्व् गनुय पनेछ । त््स्तो 
का्यिाइय थप प्रभावकारी बनाउन आवश््क सह्ोग नगरपालिकािे गनेछ । ्स नगरपालिकािे आफ्नो 
के्षत्र लभत्रको स्वास््् अवस्था बझु्न, का्ायन्व्न गररएका का्यक्रिको िलु््ाङ्कन गनयतथा त््ाङ्क अनरुुप 
प्रिाण उपिब्ध गराइ ्ोजना तजुयिा गनय लबलभन्न सवेक्षण र अनसुन्धान गनेछ । स्थानी् तहिा सरकारी, 
गैर सरकारी तथा लनजी के्षत्रबाट सम्बशन्धत नगरपालिकािा छुटै्ट सवेक्षण गनुय परेिा नगरपालिकािा रहेको 
अनगुिन िूल््ाकंन तथा सपुररवेक्षण सलिलतको अनिुलत प्राि भइ सकेपलछ िात्र सवेक्षण सरुु गनय 
सलनेछन।् ्स्ता सवेक्षणिा पालिकाको भलूिका रे्दहा् बिोशजि हनुेछः 
यवष्को छनौट 

लबष् छनौटका िालग सवेक्षणको उद्देश्् र यवष्को यवस्तार स्वास््् सवेक्षक अनगुिन टोिी लबच 
प्रस्तलुतकरण भए पिात ््स टोिीको लनणय्  अनरुुप लबष् छनौटका िालग अनिुलत प्रर्दान गररनछे ।  

का्य् ोजना 
स्वास््् सवेक्षणको यवष् वस्त ु छनौट भइय सकेपलछ आवश््कता अनसुार परािियर्दाता लन्िु गरी 
सवेक्षणको का्य् ोजना बनाइय िागू गररनेछ ।   

नैलतक (इलथकि) शस्वकृलत 

लबष् छनौट गरी का्य् ोजना लनिायण पिात ् नेपाि स्वास््् अनसुन्धान पररषर्दिा इलथकि अनिुलतका 
िालग आवेर्दन पेि गनुय पनेछ । ्ो अनिुलत प्राि भइसकेपलछ िात्र त््ाङ्क संकिन गनुय पनेछ । 
नगरपालिका स्तरको सवेक्षणका िालग पलन ्ो बुरँ्दा िाग ुहनुेछ ।  

सवेक्षण तथा अनसुान्धान व््वस्थापन 

नगरपालिकाको सवेक्षण व््वस्थापनिा सवेक्षणको प्रकृलत हेरेर कुन-कुन सवेक्षणिा र सवेक्षणको कुन 
यवधािा परािियर्दाता आवश््कपनेहो त््सको पहचान गरी व््वस्था लििाइयन ेछ ।  
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िानव स्रोत व््वस्थापन 

सवेक्षणको िालग आवश््क र्दक्ष जनिशि व््वस्थापन गने, सवेक्षक तथा गणकहरूको िालग आवश््क 
तालििको व््वस्था गररनेछ ।  

अनगुिन  
नगरपालिकािा उपाध््क्षको सं्ोजकत्विा रहेको अनगुिन िूल््ाकंन तथा सपुररवेक्षण सलिलतिे ्ोजना 
अनसुार सवेक्षणको लन्लित अनगुिन गनेछ र आवश््क लन्िन गनय सलनेछ । 

नलतजाको प्रस्तलुतकरणः 
सवेक्षणको सम्पूणय यवलध सकेपलछ, सवेक्षणको नलतजा स्वास््् अनगुिन सलिलतको उपशस्थलतिा 
परािियर्दातािे  प्रस्तलुतकरण गनेछ । सवेक्षणको प्रलतवेर्दन प्रलतलियप नगरपालिकािाई बझुाउन ु पनेछ । 

सवेक्षणबाट प्राि नलतजा तथा लसफाररसहरूिाई नगरपालिकाको स्वास््् शस्थलत सधुार गनय प्र्ोगिा 
ल््ाउनेछ।  

सलिक्षा 
नगरपालिका अन्तगयतका स्वास््् का्यक्रिहरूको का्ायन्व्नको अवस्था के कस्तो छ भनेर यवलभन्न 
सि्िा छिफि गने प्रयक्र्ािाइय सलिक्षा भलनन्छ । ्स नगरपालिकािा अधय बायषयक र वायषयक गरी र्दइुय 
पटक सलिक्षा गररनेछ ।  

सलिक्षाको उद्दशे््  

 नगरपालिका लभत्र रहेका स्वास््् संस्थाहरूको प्रगलतको तिुनात्िक यवश्लषेण गने । 

 का्यक्रि सञ्चािनिा रे्दशखएका किी किजोरी पयहचान गने र सधुार गनुय पने के्षत्रहरू पत्ता िगाइय 
िक्ष्् प्रालिसम्ि पगु्ने िागय पयहचान गने ।  

 सञ्चालित का्यक्रििे सम्बशन्धत के्षत्रको वालसन्र्दा र यविषे गरी ियहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागरीक 
तथा वशञ्चलतिा परेका सिूर्दा्हरूिा उपिब्ध स्वास््् सेवाको उपभोगको अवस्था उनीहरूिे सेवा 
उपभोग गनय भोग्न ुपरेका बाधा अवरोधहरू पत्ता िगाइय सम्बोधनको िालग रणनीलत त्ार गने ।  

 स्थानी् स्तरिा स्वास्््का नीलत तथा रणनीलत यवकास गनय र ्ोजना तजुयिाका िालग प्राथलिकता 
क्षेत्र पयहचान गने ।  

 स्वास््् के्षत्रिा काि गने सरकारी गैर सरकारी तथा लनजी क्षेत्रहरूको यवचिा सिन्व् सहका्य 
गरी का्यक्रि का्ायन्व्नका क्रििा हनु सलने र्दोहोरोपना कि गने । 

बायषयक तथा अधय वायषयक सलिक्षा 
नगरपालिका अन्तगयतका स्वास््् संस्थाहरूको बायषयक तथा अधय बायषयक सलिक्षा गने व््वस्था 
लििाइयनेछ। सलिक्षा का्यक्रििा स्थानी् तहका पर्दालधकारीहरू, स्थानी् तह िातहतका स्वास््् 
संस्थाहरू, स्वास्््को के्षत्रिा का्यरत सरकारी, गैर सरकारी तथा लनजी क्षेत्रहरूको सयक्र् सहभालगतािा 
रे्दहा् बिोशजिका यवष्वस्तहुरूिा छिफि तथा प्रस्तलुत गरी लनश्कषयिा पगु्नेछ ।   

 अधयवायषयक सलिक्षािा आलथयक वषयको पयहिो ६ ियहनािा नगरपालिका अन्तगयतका स्वास््् 
संस्थाहरूबाट प्रवाह भएका स्वास््् सेवाहरूको का्ायन्व्नको अवस्था वारेिा छिफि गररनेछ 
भने बायषयक सलिक्षािा आलथयक वषय भररको प्रगलतको बारेिा छिफि हनुेछ । 

 स्वास््् संस्थाहरुको प्रगलत प्रलतबेर्दनको गणुस्तरी्ता र रे्दशखएका त्रयुटहरूको सधुार । 
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 संचालित का्यक्रिहरुको प्रगलत बायषयक िक्ष्् अनसुार भए/नभएको सलिक्षा गरी िक्ष्् प्राि गनयको 
िालग का्य् ोजना बनाउने तथा आगािी सि्को ्ोजना लनिायण। 

 स्वास््् संस्थाको िालग आवश््क औषधी, उपकरण, स्वास््् व््वस्थापन सूचना प्रणािीका 
टुल्सहरूको उपिब्धता। 

 िक्ष्् अनसुार यवशत्त् प्रगलतको अवस्था।  

 िशक्षत सिूर्दा्को सेवा पहुँच र सेवा उपभोगको अवस्था । 

 िहािारी तथा प्रकृलतक प्रकोपको अवस्था, पूवय त्ारी तथा प्रलतका्यको िालग आवश््क 
छिफि। 

 स्थानी् तहिा लनिायण भएका नीलत लनरे्दशिका वा स्वास्््सँग सम्बशन्धत कुनै र्दस्तावेजहरू 
लनिायणको क्रििा छन ् भने त््सको बारेिा जानकारी  तथा छिफिका साथै सोको 
का्ायन्व्नको बारेिा छिफि ।  

 स्वास््् क्षते्रका अन्् सिसािय्क लबष्िा छिफि । 

का्य सम्पार्दन तथा िूल््ाङ्कन 

स्वास््् संस्थाहरुको का्य सम्पार्दन िूल््ाङ्कन 

नगरपालिकािा रहेका स्वास््् संस्थाहरुिे लनशित सि् लभत्र तोयकएको िक्ष्् अनसुार के कलत काि परुा 
गरे नगरेको ्यकन गरी स्वास््् संस्थाहरुको का्य सम्पार्दन िूल््ाङ्कन गररनछे । जसिे स्वास््् 
संस्थाहरुबाट प्रर्दान गने सेवाहरुिा थप गणुस्तरी्ता र प्रभावकारीता बनाउन िद्दत गनेछ । रे्दहा् 
बिोशजिका उद्देश््हरू प्राि गनय स्वास््् संस्थाहरूको का्य सम्पार्दन िूल््ाङ्कन गररनछे  

 स्वास््् सस्थाहरुिे दर्दएको िक्ष्् के कलत परुा गरे भनी पत्ता िगाउने । 

 स्वास््् संस्थाहरुबाट प्रर्दान गने सेवाको गणुस्तरिा बयृद्ध गने ।  

 का्य सम्पार्दनको िूल््ाङ्कन गरी सवोत्कृष्ट काि गने स्वास््् संस्थािाई परुस्कृत र प्रोत्साहन 
गने।  

 तोयकएको िक्ष्् तथा उद्दशे्् हालसि गनय नसलने संस्थाहरुको कारक तत्वहरुको यवश्लषेण गरी 
सधुारका िालग यविेष का्यक्रिहरुको का्य ्ोजना बनाई का्ायन्व्न गने। 

का्य सम्पार्दनको िापन यवलध 

o का्य सम्पार्दानको प्रगलत िूल््ाङकन गर्दाय प्रत््ेक स्वास््् संस्थािा कशम्तिा र्दइुय पटक 
सह्ोगात्िक सपुररवेक्षण (व््वस्थापयक् र प्रायवलधक सपुररवेक्षण) गररनेछ ।  

o का्य सम्पार्दनको प्रगलत हेर्दाय लनधायरण गररएका अलधकति ्िक्ष््को सीिाहरुिाई आधार िानेर 
सं्िु रुपिा िलु््ाङ्कन गररनेछ ।  

o स्थानी् तहिा रहेको अनगुिन िूल््ाङ्कन सपुररवेक्षण सलिलतिे स्थानी् पररवेििा सूचकहरू 
लनधायरणगरी त्ार गरेको िूल््ाङ्कन चेकलिष्ट प्र्ोग गररनेछवा स्वास््् संस्थाको न््नुति सेवा 
िापर्दण्ड िूल््ाङकन चेकलिष्ट प्र्ोग गररनेछ ।  

o स्वास््् संस्थाको िालसक प्रलतवेर्दनका आधारिा सो संस्थाका िालग लनशित गररएका अलधकति ्
लसिाको िक्ष्् सलिक्षा गरी पूरा हनु सलने नसलने लनशित गररनेछ ।  

o अनगुिन वा सपुररवेक्षणका बेिा स्वास््् संस्थाको का्यके्षत्र लभत्रका सिरु्दा् वा सम्बशन्धत 
स्वास््् संस्था सञ्चािन तथा व््वस्थापन सलिलतसँग स्वास््् संस्थाको बारेिा अलधकति ्धारणा 
बझु्ने र सो अनसुार स्वास््् संस्थाको िलु््ाँकन गररनेछ ।  
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का्य सम्पार्दन ्ोजना त्ार गने बेिािा स्थानी् तहको वस्तशुस्थलत र स्वास््् संस्थाहरूिा उपिब्ध 
साधन पहुचँको अवस्था, िानव स्रोतको उपिव्धता र गत वषय गरेको प्रगलतका आधारिा स्थानी् तह 
लभत्रका स्वास््् संस्थािाई यवलभन्न सिूहिा यवभाजन गररनेछ । स्वास््् संस्थाहरूको िलु््ाङ्कन गर्दाय  
रे्दहा्को िापर्दण्ड अनसुार वगीकरण गरी उत्कृष्ट स्वास््् संस्था त् गररनेछ।   

(क) ९० % भन्र्दा बढी  = सवोत्कृष्ट   (ख) ७५-८९ %  = उत्कृष्ट 

(ग) ६०–७४%   = सन्तोषजनक  (घ) ६० % भन्र्दा कि = न््नु 

स्वा््किीको का्यसम्पार्दन िलु््ाङ्कन 
कुनै पलन कियचारीिाई तोयकएको शजम्िेवारी के कलत र कस्तो रुपिा पूरा भ्ो भनेर िापन गने यवलध 
का्य सम्पार्दन िूल््ाङ्कन हो । स्वास््् संस्थािा का्यरत स्वास्््किीहरुिे आफ्नो पर्दी् र्दाय्त्व (काि 
कतयव्् र अलधकार) अनसुार दर्दइएको शजम्िेवारीिाई िक्ष्् अनसुार ्ोजना बनाइय परुा गरे नगरेको हेनय 
लनशित िापर्दण्ड बनाएर ्यकन गनुय पनेछ । जस अनसुार हरेक स्वास्््किीिे लनशित सि् लभत्र गनुय 
पने कािको िक्ष्् लनधायरण गने, िक्ष्् अनसुार ्ोजना त्ार गने र का्ायन्व्न गने जस्ता का्यहरू 
पर्दयछन ्।  

उद्दशे्् 

 कियचारीिाई दर्दइएको िक्ष्् अनसुार के कलत का्य सम्पन्न गरे अनगुिन गरी सि्िा पषृ्ठपोषण 
दर्दने र लसलने लसकाउने का्यिाई व््वशस्थत गने । 

 का्य सम्पार्दनको िलु््ाङ्कन गरी अलत उत्ति का्य गने कियचारीिाई परुस्कृत र प्रोत्साहन गनुयका 
साथै लनशित सि्िा काि सम्पन्न नगने, कािप्रलत िापरवाही गने जस्ता पर्दी् र्दाय्त्व परुा नगने 
कियचारीहरुिाई र्दशण्डत गने । 

 कियचारीको लनरन्तर लसकाई र वृलत यवकासिा सह्ोग परुाई उनीहरुको का्यर्दक्षता अलभबयृद्ध गने 

 कियचारीको काि गने िनवोि बढाउने । 

 कियचारीिा स्वास््् संस्थाको व््वस्थापन सम्बशन्ध उत्तरर्दाय्त्व बहन गने पक्षिाई सदुृढ गने । 

का्य सम्पार्दन िूल््ाङ्कन प्रयक्र्ा (यवलध र ्ोजना) 
स्थानी् तह स्वास््् संस्था स्तर (स्वास्््किी) 

नगरपालिकािे िक्ष्् त् गने छ। 

स्थानी् तहिे दर्दएको िक्ष्् अनसुारस्वास््् संस्थािे 
िालसक वायषयक ्ोजना बनाई सोही अनसुार स्वास्््किीिे 
आफ्नो का्य ्ोजना त् गने छन ् र नगरपालिका को 
स्वास््् िाखािा पेि गने छन ्। 

का्य सम्पार्दन िलु््ाङ्कन गनय प्रिखु नलतजा तथा 
प्रलतफि क्षेत्रहरु र िापन गने यवलध र िापर्दण्ड 
लनधायरण गने छ । 

्ोजना अनसुार सि्िा का्य सम्पार्दन गने 

का्य सम्पार्दन िलु््ाङ्कन कयहिे कसिे  र कसरी 
गने ्ोजना त्ार गने छ। 

स्थानी् तहबाट तोयकएको सि्  वायषयक र अधयवायषयक 
रुपिा का्य सम्पार्दन िलु््ाङ्कन भरी पेि गने 

परुस्कृत तथा क्य सम्पार्दनिा सधुार गने ्ोजना 
बनाउने । 

वायषयक रुपिा तोयकएको िक्ष्् अनसुारका उपिशब्धहरु प्राि 
हनु सके नसकेको बारेिा उल्िेख गरी पेि गने 

का्य सम्पार्दन सम्बन्धिा पषृ्ठपोषण दर्दने ।  
प्राि आरे्दि तथा लनरे्दिनहरु सि्िै सम्पन्न गनयका िालग 
अग्रसर रहने 
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का्य सम्पार्दन िलु््ाङ्कन हरेक आलथयक वषयको अन्त््िा िलु््ाङ्कन सलिलतद्बारा गररने छ । स्वास्््किीको 
सपुररवेक्षण लन्लित गररन ेछ। स्वास््् कियचारीहरुको का्य सम्पार्दन िलु््ाङ्ककन गनयको िालग रे्दहा्का 
यवलधहरु र िापर्दण्ड प्र्ोग गररनेछ । 

प्रश्नोतरः का्य सम्पार्दन िलु््ाङ्कन फारििा त् गरीएका प्रश्नहरु कियचारीिाई सोलधन े छ। जसिा 
कियचारी स्व्ि ्तथा अन्् कियचारी र स्वास््् संस्था संचािन तथा व््वस्थापन सलिलतहरुिाई पलन प्रश्न 
गरी रा् बशुझने छ। 

छिफिः स्वास््् संस्थाको कियचारी र स्वास््् संस्था संचािन तथा व््वस्थापन सलिलतहरुसंग छिफि 
गररनेछ। 

अविोकनः कियचारीिे यवलभन्न स्थानिा रे्दखाएको आचरण, व््वहार तथा यक्र्ाशििताहरु साथै का्य 
सम्पार्दन गरेको का्यहरू, सेवा रशजष्टरहरूको लन्लित अविोकन गररनेछ। साथै का्य सम्पार्दन गर्दाय पलन 
अविोकन गररने छ। 

िलु््ाङ्कन गनयको िालग रे्दहा्को िापर्दण्ड अनसुार वगीकरण गररने छ र उत्कृष्ट कियचारी त् गररने छ।   

(क) ९० % भन्र्दा बढी  = सवोत्कृष्ट  (ख) ७५-८९ %  = उत्कृष्ट 

(ग) ६०–७४% = सन्तोषजनक  (घ) ६० % भन्र्दा कि = न््नु 

का्य सम्पार्दन तथा िलु््ाङ्कन फारि 

स्वास्््किीहरुको का्य सम्पार्दन िलु््ाङ्कन गर्दाय नेपाि सरकार स्वास््् सेवा लन्िाविी, २०५५ को 
लन्ि १२९ को उपलन्ि २ बिोशजिको का.स.ि.ु फारि प्र्ोग गनेछ । स्थानी् तहको अनगुिन 
िूल््ाङ्कन तथा सपुररवेक्षण सलिलतिे आवश््कता िहससु गरेिा सि् सान्र्दलभयक िूल््ाङ्कन फारि बनाई 
प्र्ोग गनेछ ।  

परुस्कृत र र्दशण्डत प्रकृ्ा 
 िलु््ाङ्कनको नलतजा अनसुार उत्कृष्ट का्य सम्पार्दन गने कियचारीिाई प्रिंसा र परुस्कृत गरी 

प्रोत्सायहत गने। 

 सन्तोषजनक का्य गने कियचारीिाई सधुार गनुयपने पक्षहरुको वारेिा पषृ्ठपोषण दर्दने र 
सधुारको िालग ्ोजना बनाई का्ायन्व्न गनय िगाउने।  

 किजोर का्य सम्पार्दन गने कियचारीिाई लनजको किी किजोरी वारेिा लिशखत जानकारी 
दर्दन।े सधुारको िालग ्ोजनाबनाउन र का्ायन््वन गनय चायहने सह्ोग गने। 

 लनधायररत सि्िा काि सम्पन्न नगने, कािप्रलत िापरवाही गने जस्ता पर्दी् र्दाय्त्व परुा नगने 
कियचारीहरुिाई िापर्दण्ड बनाई र्दशण्डत गने । 
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पररच्छेर्द पाचँ: 
सपुररवेक्षण 

सपुररवेक्षणको पररच् 

सपुररवेक्षण भन्नािे का्यक्रि वा परर्ोजनाको शजम्वेवार व््शि, सपुरभाइजर अथवा व््वस्थापकिे कुनै पलन 
का्यक्रि वा परर्ोजनािा का्यरत किचायरीहरू/स्वास्््किीहरूिे उि का्क्रि वा परर्ोजनाको िक्ष्् 
तथा उदे्वश्् अनसुार का्यक्रिहरू कसरी संचािन गरररहेका छन, उनीहरूको गलतयवलधहरू तथा का्य 
सम्पार्दनको अवस्था लनररक्षण गने, अनगुिन गने, आवश््कता अनसुार लनरे्दिन दर्दने, उत्प्ररेरत गने, 
का्यक्रि का्ायन्व्निा सह्ोग तथा सहशजकरणगने जस्ता का्यहरू पर्दयछन ््ो एक लन्लित प्रकृ्ा हो।  

सपुररवेक्षण ्ोजनाः 
नगरपालिका िातहतका स्वास््् संस्थाहरूिा सहभालगतात्िक सपुररवेक्षणको का्य् ोजना वषयको 
सरुूिात्ार गरीव््वशस्थत तरीकािे सपुररवेक्षण गने व््वस्था लििाइयनछे ।  

का्य् ोजना तालिका 
नोटः का्य ्ोजना अनसुार फेरबर्दि गनय सयकने 

का्ययववरण कहा ँगने 
कसिे गने 
शजम्िेवारी 

कयहिे गने 
वषयिा कलत पटक 

गने 
कैयफ्त 

प्रायवलधक 
अनगुिन तथा 
सपुररवेक्षण 

सरकारी, गैर सरकारी 
तथा लनशज स्वास््् 
संस्था 

स्थानी् तह 
स्वास््् िाखा 

चौिालसक  
प्रत््ेक स्वास््् 
संस्था कम्तीिा एक 
पटक 

 

व््वस्थापकी् 
सपुररवेक्षण 

सरकारी तथा 
सािरु्दाय्क स्वास््् 
संस्थाहरू 

अनगुिन 
िूल््ाकंन तथा 
सपुरीवेक्षण 
सलिलत, 
व््वस्थापन 
सलिलत 

चौिालसक 
प्रत््ेक स्वास््् 
संस्था कम्तीिा एक 
पटक 

 

गैर सरकारी तथा 
लनजी स्वास््् 
संस्थाहरू 

वायषयक रूपिा  
निूना छनौट 
अनूसार 

 

का्यक्रि 
सरुरवेक्षण 

सिरु्दा् स्तरिा 
संचालित अलभ्ान 
तथा का्यक्रिहरू,  

स्वास््् िाखा, 
स्वास््् संस्थाका 
कियचारीहरू,  

अलभ्ान तथा 
यविेष 
दर्दनहरूिा 

लन्लित रूपिा  

गाउँघर शलिलनक, 
खोप शलिलनक,   

स्वास््् संस्था 
प्रिखु, व््वस्थापन 
सलिलत 

िालसक रूपिा  
प्रत््ेक शलिलनक 
कम्तीिा एक पटक 

 

स्वास््् 
कियचारीहरू 

स्थानी् स्वास््् 
िाखा  

अनगुिन 
िूल््ाकंन तथा 
सपुरीवेक्षण 
सलिलत, 

वायषयक रूपिा कम्तीिा एक पटक  

स्थानी् स्वास््् 
संस्थाहरू, 

स्वास््् िाखा वायषयक रूपिा 
प्रत््ेक स्वास््् 
किीको एक पटक 

 

ियहिा स्वास््् 
स्व्ं सयवका 

ियहिा स्वास््् स्व्ं 
सेयवका, आिा सिूह 
आदर्द  

स्वास््् संस्थाका 
कियचारीहरू 

िालसक रूपिा 
प्रत््ेक स्व्ं सेयवका 
संग कम्तीिा एक 
पटक 
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नगरपालिका रे्दशख स्वास््् संस्था 
व््वस्थापकी् सपुररवेक्षण 

स्वास््् संस्थाको व््वस्थापकी् पक्षहरूिाइय ध््ानिा राखी नगरपालिकाबाट गररने सपुररवेक्षणिाइय 
व््वस्थापन सपुररवेक्षण जनाउँर्दछ । लनवायशचत जन प्रलतलनलधहरूिे लन्लित रूपिा आफ्नो नगरपालिका 
अन्तगयतका स्वास््् संस्थाहरूको सपुररवेक्षण गनय जरूरी हनु्छ । ्सको िखु् उद्देश्् भनेको स्वास््् 
संस्थाको व््वस्थापनको अवस्थाको बारेिा जानकारी लिइय आगािी दर्दनिा गनुय पने सधुारका पक्षको 
जानकारी लिन ुहो । नगरपालिका रे्दशख स्वास््् संस्थाको व््वस्थापन सपुररवेक्षण अधयवायषयक रूपिा गनय 
सयकनछे । 
टोिी गठन  

स्वास््् संस्थाहरूको प्रायवलधक सपुररवेक्षणका िालग उपिे्रको सं्ोजकत्विा रहेको अनगुिन िूल््ाङ्कन 
तथा सपुररवेक्षण सलिलतिे आवश््कता िहससु गरेिा छुटै्ट टोिी बनाइय गनय सलनछे । संघी्, प्रारे्दशिक 
तथा अन्् सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थािे गने सपुररवेक्षणिा ्स नगरपालिका िे सिन्व् गनेछ र 
अवश््कता अनसुार सहभालगता पलन जनाउनछे । 

अलभिेख तथा प्रलतवेर्दन गनय र सपुररवेक्षणको िालग फारिहरूको प्र्ोग  
सपुररवेक्षणको अलभिेख तथा प्रलतवेर्दन फारि चेकलिष्ट (१) अनसुारको हनुेछ  

प्रायवलधक सपुररवेक्षण 

स्वास््् संस्थाको प्रायवलधक पक्षहरूिाइय ध््ानिा राखी िालथल्िो लनका्बाट गररने सपुररवेक्षणिाइय 
प्रायवलधक सपुररवेक्षण जनाउँर्दछ । ्सको िखु् उद्दशे्् भनकेो स्वास््् संस्थाको प्रायवलधक अवस्थाको 
बारेिा जानकारी लिइय आगािी दर्दनिा गनुयपने सधुारका पक्षको जानकारी लिन ुहो । नगरपालिका रे्दशख 
स्वास््् संस्थाको प्रायवलधक सपुररवेक्षण चौिालसक गररनछे । 

टोिी गठन  

स्वास््् संस्थाहरूको प्रायवलधक सपुररवेक्षणका िालग स्वास््् िाखा सं्ोजकको सं्ोजकत्विा छुटै्ट टोिी 
बनाइय प्रायवलधक सपुररवेक्षण गनेछ । संघी्, प्रारे्दशिक तथा अन्् सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थािे ्स 
नगरपालिकासंग सिन्व् गरी सपुररवेक्षण गनेछन ्र आवश््कता अनसुार नगरपालिकािे सहभालगता पलन 
जनाउनछे । 

अलभिेख तथा प्रलतवेर्दन फारि 

सपुररवेक्षणको अलभिेख तथा प्रलतवेर्दन फारि चेकलिष्ट (२) अनसुारको हनुछे । 

ियहिा स्वास््् स्व्ं सेयवका स्तर : 

्स नगरपालिका अन्तगयतका ियहिा स्वास््् स्व्ंसेयवकािे िक्ष्् तथा का्ययववरण अनसुार काि 
गरे/नगरेको ्यकन गरी व््वस्थापकी् तथा प्रायवलधक सिस््ा अइपरेिा आवस््क सह्ोग गने 
सपुरीवेक्षणको िखु् उद्दशे्् हो । ्स सपुररवेक्षणिे ियहिा स्वास््् स्व्ंसेयवकाबाट प्रर्दान गररएका 
स्वास््् सेवाको गणुस्तर र लन्लित अलभिेख तथा प्रलतबेर्दनको िालग सह्ोग गनेछ । स्वास््् संस्थाका 
प्रायवलधक कियचारीहरूिे िालसक रूपिा ियहिा स्वास््् स्व्ंसेयवकाहरुको सपुररवेक्षण गनेछन ् र 
सपुररवेक्षण पिात स्वास््् संस्थाका प्रिखु िाफय त नगरपालिकािा िालसक रूपिा प्रलतवेर्दन गनुयपनेछ । 
सपुररवेक्षण गनय जार्दाँ स्वास्््किी ियहिा स्वास््् स्व्िसेयवकाको घर अथवा आिा सिूहहरुको िालसक 
बैठकिा जानेछन ्।  
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ियहिा स्वास््् स्व्ं सेयवका सपुररवेक्षण ्ोजना  

स्वास््् संस्थाका कियचारीहरू प्रत््ेक ियहिा स्वास््् स्व्ं सेयवकाहरूिा कम्तीिा बषयिा एक पटक 
पगु्नेछन ्। का्य सम्पार्दनिा सिस््ा भएका, स्वास््् संस्थाको पहुचँबाट टाढा रहेका, सेवा दर्दनपुने के्षत्र 
अलधक रहेका ियहिा स्वास््् स्व्ं सेयवकाहरूिाइय प्राथलिकतािा राशख सपुररवेक्षण ्ोजना स्वास््् 
संस्थािे वषयको सरुूिानै  त्ार गनेछ ।   

अलभिेख तथा प्रलतवेर्दन फाराि 

सपुररवेक्षण गनय जार्दाँ ियहिा स्वास््् स्व्िसेयवका का्यक्रििे तोके बिोशजिको फाराि प्र्ोग गनेछन।्  

का्यक्रि सपुररवेक्षण 

नगरपालिकािा संघ तथा प्ररे्दि सरकारवाट सञ्चालित का्यक्रिहरु तथा स्थानी् तह िातहतका स्वास््् 
संस्थाहरूिे प्रर्दान गरेका सेवाहरू का्ायन्व्नको अवस्था सि्िानै पत्ता िगाइय सेवा प्रवाहको 
प्रभावकाररतािा बयृद्ध ल््ाउनका िालग का्यक्रि सपुररवेक्षण गररन्छ । का्यक्रिहरूको सपुररवेक्षण गर्दाय 
यवद्यिान संघ, प्ररे्दि तथा स्थानी् सरकारको नीलत तथा का्यक्रि, स्वास््् ऐन, लनरे्दशिकाहरू बिोशजि 
का्ायन्व्न भए/नभएको सलुनशित गररनेछ ।  

का्यक्रि सपुररवेक्षण प्रयक्र्ा  

संघ, प्ररे्दि तथा स्थानी् तहका का्यक्रिहरूको प्रायवलधक तथा व््वस्थापकी् सिहुिे (आवश््कता 
अनसुार) संग संगै वा छुट्टा छुटै्ट रूपिा का्यक्रिको सपुररवेक्षण गर्दाय का्यक्रििे तोकेको व््वस्था अनसुार 
गररनेछ । सपुररवेक्षण गररने सि् र अवलध का्यक्रि का्ायन्व्न लनरे्दशिकािा तोयकएको व््वस्था 
अनसुार हनुेछ ।  आवश््कता भएिा सि् र अवलध थप घट गनय सलनेछ र सोको शजम्िेवारी सलिलतको 
हनुेछ । सपुररवेक्षण गने लनका्िे का्यक्रि सपुररवेक्षण गर्दाय अलधल्िो वषय न््ून प्रगलत भएको का्यक्रि, 
स्वास््् संस्था वा क्षेत्रिाइय ग्राह्यता दर्दनेछ । सपुररवेक्षण गनय जाँर्दा सम्बशन्धत का्यक्रििे लनदर्दयष्ट गरे 
बिोशजि अनगुिन तथा सपुररवेक्षण फारिहरू सपुररवेक्षण टोिीिे प्र्ोग गनेछ । ्दर्द नगरपालिकािे 
न्ाँ का्यक्रि का्यन्व्न गरेकोछ भने नगरपालिकािे नै का्यक्रिको सपुररवेक्षण फारि बनाइ 
सपुररवेक्षण गनेछ । 

बजेट व््वस्थापन 

अनगुिन, सपुररवेक्षण तथा िलु््ाङ्कन गनयको िालग चायहने स्रोत साधनको व््वस्था नगरपालिकािे गनेछ । 
्ो लनरे्दशिकािा उल्िेशखत यक्र्ाकिापहरु नगरपालिकाको बायषयक का्यक्रि तथा बजेटसंग ताििेि 
लििाइ का्ायन्व्न गररनछे । साथै नगरपालिकािा का्यरत साझेर्दार संस्थाहरुसंग सिन्व् र सहका्य 
गरी स्रोत व््वस्थापन गनय सयकनेछ । 

क. लनरे्दशिकाको का्ायन्व्न 

्ो लनरे्दशिका िागू भए पिात तत्काि नगरपालिकािे पूणय रूपिा का्ायन्व्न ल््ाउनेछ। लनरे्दशिकाको 
का्ायन्व्नभए/नभएको ्यकन गने शजम्िा नगरपालिकाको स्वास््् िाखाको हनुेछ । 

ख. लनरे्दशिकाको पररिाजयन 

्ो लनरे्दशिका नगरपालिकािे अवश््कता अनसुार पररिाजयन गनेछ ।  
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अनसूुची तथा चेकलिष्टहरू 

स्वास््् संस्था स्तरको अनगुिन चेकलिष्ट (१) 
 

अनगुिन गरेको लिलत .................. 
स्वास््् संस्थाको नािः ..........................................   

नगरपालिका  तथा वडा नं. . ........ ....... ....................... 
स्वास््् संस्थािे सेवा पु् ायउन ुपने कुि जनसंख्ाः ................................ 
स्वास््् संस्था प्रिखुको नाि र पर्दः .................................. 
िोबाईि नं. .................................. 

लस.नं. िलु््ाङ्कनका बुरँ्दाहरु पसु्याईका आधारहरु 

हािको अवस्था 
कैयफ्
त 

राम्रो 
अवस्था (√) 

संतोषजनक 
छ (√) 

संतोषजनक 
छैन (√) 

१ 
स्वास््् संस्था भवन र आवासको 
अवस्थाःसेवाग्राही िैत्री, लन्लित िियत 
संभार 

त्ारी, िागत, अनिुान, 

अविोकन, छिफि 
    

२ 
जनिशिको उपिब्धता, प्ायिता तथा 
क्षिता अलभवयृद्ध 

पर्दपूलतय तथा पर्दपूलतयका 
िालग गररएको पत्राचार, 

तालिि 
    

३ 
औषलध, उपकरण तथा सािाग्री 
भण्डारणको अवस्था 

शजन्सी रशजष्टर र भौलतक 
गणना, िापर्दण्ड 
बिोशजिको स्टोर कोठा 

    

४ फोहर व््वस्थापन अविोकन, छिफि     

५ 
खानेपानी, धारा तथा ढि लनकासको 
अवस्था 

त्ारी, िागत, अनिुान, 

अविोकन, छिफि 
    

६ लबजिुी अथवा सोिारको अवस्था 
त्ारी, िागत, अनिुान, 

अविोकन, छिफि 
    

७ 
कम्प््टुर तथा इन्टरनेट जडानको 
अवस्था 

त्ारी, अविोकन, 

छिफि 
    

८ 
लबरािीहरुको िालग प्रलतक्षाि्को 
अवस्था 

त्ारी, अविोकन, 

छिफि 
    

९ 
स्वास््् संस्थािा िौचाि्को अवस्था 
(ियहिा, परुुष, अपाग जता िैत्री) 

त्ारी, अविोकन, 

छिफि 
    

१० 
स्वास््् संस्था संचािन तथा 
व््वस्थापन सलिलतको सकृ्ता 

िाइन््ूट, छिफि     

११ खोप तालिका अनसुार सेवा संचािन खोप रशजष्टर     

१२ 
आकशस्िक प्रसूती सेवाका िालग प्रषेण 
कोषको व््वस्था 

प्रषेण शस्िप तथा रशजष्टर     

१३ सावयजलनक िेखा पररक्षणको अभ््ास छिफि, िाइन््ूट     

१५ 
नागररक बडापत्र उप्िु स्थानिा 
भएको 

अविोकन     
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स्वास््् संस्था स्तरिा सपुररवेक्षण गर्दाय प्र्ोग गररन ेचेकलिष्ट (२) 
(स्वास््् चौकीर आधारभतू  स्वास््् सेवा केन्र) 

 

सपुररवेक्षण गरेको लिलत .....................        

स्वास््् संस्थाको नाि तथा स्थानः .....................       

नगरपालिका  तथा वडा नं. ..............................  

सेवा पु् ायउन ुपनेको कुि जनसंख्ाः ............. 
स्वास््् संस्था प्रिखुको नाि र पर्दः ............. 
िोवाइि नं.(का्ायि् प्रिखु) ........................  

क्र.सं. सपुररवेक्षणका बुंर्दाहरू पषु्याइयका आधारहरू 
सन्तोषजनक 

छ/छैन 
सधुारका कर्दिहरू 

१. व््वस्थापकी् का्यहरू 
क स्वास््् संस्था भवन । आवासको अवस्था अविोकन, छिफि   
ग सवै कियचारीहरु उपशस्थत भएको अविोकन, छिफि   

घ औषलध, उपकरण तथा सािाग्री भण्डारणको अवस्था 
शजशन्स रशजष्टर र स्टोर 
कोठा अविोकन 

  

ङ 
स्वास््् शिक्षा सम्वन्धी पोस्टर, शफ्िप चाटय सवैिे 
रे्दख्न ेस्थानिा राखेको तथा प्र्ोग गरेको 

अविोकन, अलभिेख 
  

च वायषयक का्य् ोजना त्ार गरी टाँसेको अविोकन   

छ 
स्वास््् संस्थाको गलतयवधी, सधुारको िालग 
गापा/न.पा.बाट आलथयक स्रोत जटुाएको 

लिटीङ  िाइन््टु 
अविोकन 

  

२. बाि स्वास््् का्यक्रि 

क खोप तालिका अनसुार सेवा सन्चािन 
खोप रशजष्टर, िोलनटररग ज 
लसट 

  

ग खोप कभरेजको अवस्था 
खोप रशजष्टर, िोलनटररग ज 
लसट 

  

घ जियव्ोजनको शस्थलत र सोको ब््वस्थापन 
छिफि, िोलनटररग ज 
लसट 

  

च 
आइयएिएनलसआइयअनसुार केि वलगयकरण तथा 
व््वस्थापन 

आइयएिलसआइय रशजष्टर, 
प्रोटोकि 

  

छ 
पाँच वषय िलुनका बािबालिकाहरुको बयृद्ध अनगुिन 
गरे नगरेको 

पोषणा रशजष्टर 
अविोकन 

  

३. पररवार स्वास््् का्यक्रि 

क 
सबै ५ प्रकारका प.लन. साधन तथासेवाको 
उपिब्धता 

शजशन्स रशजष्टर तथा 
प्रलतवेर्दन 

  

ख 
गभयवती सेवाको लन्लित उपिब्धता र औषलध 
यवतरण 

पररवार लन्ोजन 
रशजष्टर, िोलनटररग ज लसट 

  

ग 
स्वास््् संस्थािा गोपलन्ता सयहत गभयजाँच गराउने 
छुटै्ट कोठाको व््वस्था 

अविोकन 
  

च सरुशक्षत प्रसूलत सेवाको उपिब्धता र गोपलन्ता अविोकन   
छ आकशस्िक प्रसूलत सेवाकािालग प्रषेण ब््वस्था प्रसलुत सेवा रशजष्टर   

ज तालिका अनसुार गांउघर शलिलनक सञ्चािन 
गाउँघर शलिलनक 
रशजष्टर 
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क्र.सं. सपुररवेक्षणका बुंर्दाहरू पषु्याइयका आधारहरू 
सन्तोषजनक 

छ/छैन 
सधुारका कर्दिहरू 

४. रोग लन्न्त्रण का्यक्रि 
क औिोको रि निूना संकिन, पररक्षण तथा उपचार प्र्ोगिािा अलभिेख   

ग 
क्ष्रोगका यवरािीहरुको पयहचान तथा उपचारको 
अवस्था 

िोलनटररग ज लसट 
  

घ क्ष्रोगीको लडफल्टर िेलसग जको अवस्था का्य ्ोजना, िाइन््ूट   
५. व््वस्थापन का्यक्रि 

क 
स्वास््् संस्थाबाट संचालित सेवाको अलभिेख तथा 
प्रलतवेर्दनको अवस्था 

एचएिआइयएस ९.३ 
  

ख िालसक प्रलतवेर्दन लड.एच.आइय.एस२ िा इयन्िी गररएको अविोकन   
ग िोलनटररग ज लसट अद्यावलधक गररएको अविोकन   

घ गणुस्तर सधुार गलतयवलधको अवस्था 
गणुस्तर सधुार 
सलिलतको वैठक 
पशुस्तका 

  

ङ 
का्यक्रि यविेष लनरे्दशिका, िापर्दण्ड तथा सेवा 
प्रोटोकिको उपिब्धता 

अविोकन 
  

६. रायि् लनःिलु्क स्वास््् सेवा का्यक्रि 
ग सूशचकृत औषलधको प्ायिता स्टोर लनरीक्षण   
ङ सावयजलनक िेखा परीक्षणको अभ््ास छिफि, िाइन््ूट   
७. आपूलतय ब््वस्थापन 
क औषलधहरुको भण्डारणको अवस्था अविोकन, अलभिेख   

ग शजन्सी अलभिेख अद्यावलधक गररएको 
िाग फाराि, खररर्द 
आरे्दि, ह. फाराि, 

र्दाशखिा ररपोट आदर्द 

  

घ एिएिआइयएस प्रलतवेर्दन लन्लित गररएको अविोकन, अलभिेख   
८. स्वास््् संस्था ब््वस्थापन सलिलत 

क 
स्वास््् संस्था ब््वस्थापन सलिलतको गठन (न्ाँ 
लनरे्दशिका २०७५ अनसुार) 

छिफि, अलभिेख 
  

ख 
स्वास््् संस्था संचािन तथा व््वस्थपन सलिलतको   
िालसक वैठक वस्न ेगरेको 

िाइन््ूट वैठक 
पशुस्तका हेने 

  

९ उपचारात्िक सेवा    

क 
स्वास््् संस्थाबाट रै्दलनक बयहरंग  सेवा सन्चािन 
भएको 

ओ.यप.लड. सेवा रशजष्टर 
  

१० अन्् 

क 

स्वास््् संस्थािा सेवा सम्वन्धी नागरीक वडापत्र,  
गाउँघर तथा खोप शलिलनक संचािन तालिका,  
स्वास््् संस्थािा व््वस्थापन सलिलत र ियहिा 
स्वास््् स्वा्ं सेयवकाको नािाविी सवैिे रे्दख्न े
स्थानिा राखेको  

अविोकन गने 

  

घ 
सेवा पाउन प्रलतक्षारत सेवाग्राहीका िालग वस्ने 
व््वस्था लििाएको 

अविोकन गने 
  

ङ 
औजार तथा उपकरणहरु उिािेर (लनियिीकरण 
गरी) िात्र प्र्ोग गने गरेको छिफि, अलभिेख 

  

च स्वास््् संस्थािा खानेपानीको व््वस्था भएको अविोकन गने   
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क्र.सं. सपुररवेक्षणका बुंर्दाहरू पषु्याइयका आधारहरू 
सन्तोषजनक 

छ/छैन 
सधुारका कर्दिहरू 

छ 
स्वास््् संस्थािा सेवाग्राहीका िालग पानी सयहतको 
चपीको  व््वस्था भएको 

अविोकन गने 
  

झ 
सेवा कभरेज चाटय िालसक रुपिा अध््ावलधक गरी 
सवैिे रे्दख्न ेठाउँिा राखेको 

अविोकन गने 
  

ञ 
स्वास्््का सचुकहरूको प्रगलत सम्बशन्ध चाटय बनाइय 
रे्दशखने ठाउँिा टास्ने गरेको 

अविोकन गने 
  

ट 
स्वास््् संस्थाको वायषयक प्रगलत प्रलतवेर्दन त्ार गरेर 
बझुाएको 

अविोकन गने 
  

ठ 
स्वास््् संस्थावाट लनस्केको फोहर िैिा खाल्टोिा 
व््वस्थीत रुपिा यवसजयन गने गरेको 

अविोकन गने 
  

ड 
स्थानी् स्तरिा का्यरत स्वास््् संग सम्बशन्धत 
सरकारी,गैर सरकारी,लनजी संस्थाहरुसंग सिन्व्को 
शस्थती 

छिफि, िाइन््ूट 
  

 

स्वास््् संस्थािे आफ्नै पहििा गरेका सजृनात्िक का्यक्रिहरु  

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

स्वास््् संस्थाबाट आएको यविेष सझुावहरू 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

सपुररवेक्षकहरूकोनोटः 
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
सपुररवेक्षकहरू 

कं्र.सं. नाि थर पर्द का्ायि् वा संिग्नता 
१    
२    
३    

 

स्वास््् संस्थाको का्य सम्पार्दनको िापन गने का्ययवलध र िापर्दण्ड (अनसूुची-१) 
प्रिखु प्रलतफि क्षते्र र 

सूचक 
िापन (अविोकन गने, रुज ुगने) िापर्दण्ड 

 

(१) ्ोजना तथा व््वस्थापन 

(१.१) वायषयक का्य 
्ोजना त्ार गरेको 

स्वास््् संस्थाको चाि ुआ.व.को. वायषयक 
का्य ्ोजना त्ार गरी नगरपालिका िा 
श्रावण १ गते लभत्र पठाएको र १ प्रलत 
स्वास््् संस्थािा राखेको वा टाँस गरेको  
। 

वायषयक का्य ्ोजना त्ार गरी नगरपालिका िा 
सि्िै प्राि भएको = १०० % 

वायषयक का्य ्ोजना पयहिो तै्रिालसक लभत्र 
नगरपालिका िा प्राि = ५० % 
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प्रिखु प्रलतफि क्षते्र र 
सूचक 

िापन (अविोकन गने, रुज ुगने) िापर्दण्ड 

(१.२) िालसक प्रगलत 
प्रलतवेर्दन फारि पूरा भरेर 
सि्िा बझुाएको 

प्रत््ेक ियहनाको प्रगलत प्रलतवेर्दन 
(DHIS2, HMIS9.3)७ गते लभत्र 
नगरपालिका िा पठाएको ।िालसक 
अनगुिन पशुस्तका, सेवा रशजष्टरहरु र 
िालसक प्रलतवेर्दन त्ार गनय प्र्ोग गरेको 
यािी लसटहरु । 

पूरा त््ाङ्क भरेको हरेक ियहनाको िालसक 
प्रलतवेर्दन सि् लभत्र नगरपालिका िा प्राि = १०० 
%/१२ 

पूरा त््ाङ्क भरेको हरेक ियहनाको िालसक 
प्रलतवेर्दन अको ियहनाको अन्त््सम्ि नगरपालिका 
िा प्राि = ५० %/१२ 

(१.३) िालसक अनगुिन 
पशुस्तका सि्िा पूरा भरेर 
अध््ावलधक गरको 

प्रत््ेक ियहनको सबै प्रगलत/गलतयवलध 
िालसक अनगुिन पशुस्तकािा अध््ावलधक 
गरे नगरेको । 

हरेक ियहनाको पूणय प्रगलत/गलतयवलध िालसक 
अनगुिन पशुस्तकािा अध््ावलधक गरेको = १०० 
%/१२ 

िालसक अनगुिन पशुस्तका आशँिक रुपिा 
अध््ावलधक गरेको = ५० %/१२ 

(१.४) स्वास््् संस्थाको 
वायषयक प्रगलत प्रलतवेर्दन 
त्ार गरेर बझुाएको 

स्वास््् संस्थाको गत आ.व.को. वायषयक 
प्रगलत प्रलतवेर्दन त्ार गरी श्रावण िसान्त 
लभत्र १ प्रलत नगरपालिका िा पठाएको र 
१ प्रलत स्वा.सं.िा रहेको 

वायषयक प्रगलत प्रलतवेर्दनसि् लभत्र नगरपालिका िा 
प्राि = १०० % 

वायषयक प्रलगत प्रलतवेर्दन पयहिो तै्रिालसक लभत्र 
नगरपालिका िा प्राि = ५० % 

(१.५) स्वास््् संस्थाको 
गलतयवलध, सधुारको िालग 
गापा/न.पा.बाट आलथयक 
स्रोत जटुाएको 

स्वास््् संस्थाको िालग नगरपालिका को 
स्रोतको बजेट प्राि सम्बन्धी कागजात 
(िाइन््ूट, बैंक चेक) र उि स्रोतबाट 
स्वा.सं.को यवकास/सधुार गररएको वा 
बजेट जटुाउन ेप्र्ास गरेको 

स्थानी् नगरपालिका को स्रोतबाट स्वास्थ् संस्था 
यवकास/सधुारिा उल्िेखनी् का्य गररएको = 
१०० % 

स्थानी् नगरपालिका को स्रोत प्राि भई सर्दु् ोग 
गनय प्र्त्नलसि भएको तर का्ायन्व्न गनय 
नसयकएको = ५० %  

जटुाउने प्र्ास गररएको तर प्राि नभएको = २५ 
% 

(१.६) आलथयक 
कारोवारको अलभिेख 
अध््ावलधक गरेको र 
वायषयक रुपिा सािाशजक  
परीक्षण गराएको 

स्वास््् संस्थाको रै्दलनक आम्र्दानी खचयको 
यहसाब–यकताब र्दरुुस्त राखेको 
सावयजलनक सनुवुाई, सािाशजक परीक्षण 
प्रलतवेर्दन र िेखा पररक्षण प्रलतवेर्दन 

आलथयक कारेबार सम्बन्धी सबै अलभिेख 
अध््ावलधक गरेको र वायषयक रुपिा सावयजलनक 
सनुवुाई, सािाशजक पररक्षण र वायषयक िेखा पररक्षण 
गराएको  

सवै गरेिा = १०० %,  

कुनै र्दईुिात्र गरेिा = ७५%,  

एउटा िात्र गरेिा = ५०% र  

कुनै पलन नगरेिा = ०% 

(१.७) स्वास््् संस्था 
संचािन तथा व््वस्थापन 
सलिलतको िालसक बैठक 
बसेको  

स्थानी् स्वास््् संस्था सञ्चािन तथा 
व््वस्थापन सलिलतको िालसक बैठक 
हरेक ियहना सम्पन्न भएको, िाइन््ूट 
राशखएको र िूख्–िूख् लनणय्  
का्ायन्व्न गररएको 

व््वस्थापन सलिलतको िालसक बैठक सम्पन्न भएको,  
िाइन््ूट राशखएको र िूख्–िूख् लनणय्  
का्ायन्व्न गररएको = १०० %/१२ 

कयहिेकाहँी आवश््कता पर्दाय िात्र बैठक गने 
गरेको (६वटा सम्ि बसेको) = ५० % 

वायषयक ३ वटा िात्र बैठक बसेको = २५ % 

(२) िात ृतथा नवशिि ुस्वास््् सेवा र पररवार लन्ोजन सेवा 
(२.१) चार पटक गभयवती 
जाँच गराउने ियहिाहरुको 
प्रलतित (प्रथि पटक जाँच 
गराउने ियहिाको 
तिुनािा) 

स्वास््् संस्थाको वायषयक प्रगलत प्रलतवेर्दन  

िालसक अनगुिन पशुस्तका 
िालसक प्रगलत प्रलतवेर्दन (DHIS2, HMIS 

9.3) 

गभयवती जाँच रशजष्टर 

९० % भन्र्दा बढी प्रगलत = १०० % 

७०–८९ % प्रगलत = ७५ % 

५०–६९ % प्रगलत = ५० %  

५० % भन्र्दा कि = २५ % 
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प्रिखु प्रलतफि क्षते्र र 
सूचक 

िापन (अविोकन गने, रुज ुगने) िापर्दण्ड 

(२.१) स्वास््् संस्थािा 
प्रसूलत गराएको 
संख्ा/प्रलतित 

स्वास््् संस्थाको वायषयक प्रगलत प्रलतवेर्दन  

िालसक अनगुिन पशुस्तका 
िालसक प्रगलत प्रलतवेर्दन (DHIS2, HMIS 

9.3) 

गभयवती जाँच रशजष्टर 

६० % भन्र्दा बढी प्रगलत = १०० % 

५०–६० % प्रगलत = ७५ % 

४०–५० % प्रगलत = ५० %  

३९ % भन्र्दा कि = २५ % 

(२.३) पररवार लन्ोजनको 
अस्था्ी साधन यपल्स,  

लडपोप्रोभेरा, इन्म्प्िान्ट र 
आ.इ.्ू.लस.डी.को हाि 
प्र्ोगकताय र्दर 

स्वास््् संस्थाको वायषयक प्रगलत प्रलतवेर्दन  

िालसक अनगुिन पशुस्तका 
िालसक प्रगलत प्रलतवेर्दन (DHIS2, HMIS 

9.3) 

पररवार लन्ोजन सेवा रशजष्टर 

६० % भन्र्दा बढी प्रगलत = १०० % 

५०–६० % प्रगलत = ७५ % 

४०–५० % प्रगलत = ५० %  

३९ % भन्र्दा कि = २५ % 

(२.४) गाउँघर शलिलनक 
िालसक रुपिा सञ्चािन 
भएको संख्ा  

स्वास््् संस्थाको वायषयक प्रगलत प्रलतवेर्दन  

िालसक अनगुिन पशुस्तका 
िालसक प्रगलत प्रलतवेर्दन (DHIS2, HMIS 

9.3) 

बाहै्र ियहना सबै गाउँघर शलिलनक सञ्चािन गरेको 
= १०० % 

(जलत प्रलतित सञ्चािन गरेको छ त््ती नै प्रलतित 
पाउनेछ । जस्तै ियहनािा ५ वटा गनुय छ भन े
वषयिा ६० हनु्छ । ्सिा ६० वटा नै सञ्चािन 
भएिा १०० % पाउनेछ ्सै गरी सञ्चािन गनुयपने 
शलिलनकको सँख्ा सँग तिुना गरी गणना गने । 

(२.४) खोप शलिलनक 
िालसक रुपिा सञ्चािन 
भएको संख्ा  

स्वास््् संस्थाको वायषयक प्रगलत प्रलतवेर्दन  

िालसक अनगुिन पशुस्तका 
िालसक प्रगलत प्रलतवेर्दन (DHIS2, HMIS 

9.3) 

बाहै्र ियहना सबै खोप शलिलनक सञ्चािन गरको = 
१०० % 

(जलत प्रलतित सञ्चािन गरेको छ त््ती नै प्रलतित 
पाउनेछ । जस्तै ियहनािा ५ वटा गनुय छ भन े
वषयिा ६० हनु्छ । ्सिा ६० वटा नै सञ्चािन 
भएिा १०० % पाउनेछ ्सै गरर सञ्चािन गनुयपने 
शलिलनकको सँख्ा सँग तिुना गरी गणना गने । 

(३) बाि स्वास््् सेवा 
(३.१) खोप सेवाको प्रगलत 
प्रलतित (लड.यप.यट.–
हेपलब–यहव३) 

स्वास््् संस्थाको वायषयक प्रगलत प्रलतवेर्दन  

िालसक अनगुिन पशुस्तका 
िालसक प्रगलत प्रलतवेर्दन (DHIS2, HMIS 

9.3) 

खोप रशजष्टर 

९० % भन्र्दा बढी प्रगलत = १०० % 

८०–९० % प्रगलत = ७५ % 

७०–७९ % प्रगलत = ५० %  

७० % भन्र्दा कि = २५ % 

(३.२) पूणय खोप पाउन े
बािबालिकाको प्रलतित  

स्वास््् संस्थाको वायषयक प्रगलत प्रलतवेर्दन  

िालसक अनगुिन पशुस्तका 
िालसक प्रगलत प्रलतवेर्दन (DHIS2, HMIS 

9.3) 

खोप रशजष्टर 

पूणय खोप पाउन ुपने बािबालिकाहरुको अनपुातिा  

९० % भन्र्दा बढी प्रगलत = १०० % 

८०–९० % प्रगलत = ७५ % 

७०–७९ % प्रगलत = ५० %  

७० % भन्र्दा कि = २५ % 

(३.३) २ ियहना रे्दशख ५ 
वषय उिेरका झाडापखािा 
िागकेा न्ा ँ यवरािीहरु 
िध््े जियव्ोजन भएका 
यवरािीको अनपुात 

स्वास््् संस्थाको वायषयक प्रगलत प्रलतवेर्दन  

िालसक अनगुिन पशुस्तका 
िालसक प्रगलत प्रलतवेर्दन  

(DHIS2, HMIS 9.3) रशजष्टर 

जियव्ोजनका यवरािीको अनपुात घटाउने िक्ष््को 
तिुनािा 
९० % भन्र्दा बढी प्रगलत = १०० % 

८०–९० % प्रगलत = ७५ %  

७०–७९ % प्रगलत = ५० %  

७० % भन्र्दा कि = २५ % 

(३.४) २ ियहना रे्दशख ५ 
वषय सम्िका स्वास प्रश्वास 
सम्बन्धी न्ा ँ यवरािीहरु 

स्वास््् संस्थाको वायषयक प्रगलत प्रलतवेर्दन  

िालसक अनगुिन पशुस्तका 
िालसक प्रगलत प्रलतवेर्दन  

९० % भन्र्दा बढी प्रगलत = १०० % 

८०–९० % प्रगलत = ७५ % 

७०–७९ % प्रगलत = ५० % 
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प्रिखु प्रलतफि क्षते्र र 
सूचक 

िापन (अविोकन गने, रुज ुगने) िापर्दण्ड 

िध््े लनिोलन्ा भएका 
यवरािीको अनपुात 

(DHIS2, HMIS 9.3) रशजष्टर ७० % भन्र्दा कि = २५ % 

(३.५) पाँच वषय िलुनका 
बािबालिकाहरुको बयृद्ध 
अनगुिन कभरेज प्रलतित 

स्वास््् संस्थाको वायषयक प्रगलत प्रलतवेर्दन  

िालसक अनगुिन पशुस्तका 
िालसक प्रगलत प्रलतवेर्दन  

(DHIS2, HMIS 9.3) रशजष्टर 

७० % भन्र्दा बढी प्रगलत = १०० % 

६०–७० % प्रगलत = ७५ % 

५०–६९ % प्रगलत = ५० %,  

५० % भन्र्दा कि = २५ % 

(४) सरुवा रोगहरुको रोकथाि र लन्न्त्रण सम्बन्धी सेवा 
(४.१) क्ष्रोगका 
यवरािीहरुको पत्ता 
िगाएको र्दर 

स्वास््् संस्थाको वायषयक प्रगलत प्रलतवेर्दन  

िालसक अनगुिन पशुस्तका 
िालसक प्रगलत प्रलतवेर्दन 

(DHIS2, HMIS 9.3)  रशजष्टर 

प्र्ोगिािा रशजष्टर (वैकल्पीक) 

९० % भन्र्दा बढी प्रगलत = १०० % 

८०–९० % प्रगलत = ७५ % 

७०–७९ % प्रगलत = ५० % 

७० % भन्र्दा कि = २५ % 

(४.२) क्ष्रोगका 
यवरािीहरुको उपचार 
सफि भएको र्दर 

स्वास््् संस्थाको वायषयक प्रगलत प्रलतवेर्दन  

िालसक अनगुिन पशुस्तका 
िालसक प्रगलत प्रलतवेर्दन (DHIS2, HMIS 

9.3)  रशजष्टर 

क्ष्रोग उपचार रशजष्टर 

९० % भन्र्दा बढी प्रगलत = १०० % 

८०–९० % प्रगलत = ७५ % 

७०–७९ % प्रगलत = ५० % 

७० % भन्र्दा कि = २५ % 

(५) उपचारात्िक सेवा र लनःिलु्क स्वास््् सेवा 
(५.१) स्वास््् संस्थाको 
िक्ष्् िध््े स्वास््् 
संस्थाबाट उपचारसेवा 
पाएकान्ा ँयवरािीहरुको% 

स्वास््् संस्थाको वायषयक प्रगलत प्रलतवेर्दन  

िालसक अनगुिन पशुस्तका 
ओ.यप.लड. सेवा रशजष्टर िालसक प्रगलत 
प्रलतवेर्दन (DHIS2,HMIS 9.3)रशजष्टर 

४० % भन्र्दा बढी प्रगलत = १०० % 

३०–४० % प्रगलत = ७५ % 

२०–३९ % प्रगलत = ५० %,  

२० % भन्र्दा कि = २५ % 

(५.२) आपूलतय सूचना 
व््वस्थापनको तै्रिालसक 
प्रलतवेर्दन पूरा भरेर 
सि्िा बझुाएको 

स्वास््् संस्थाको वायषयक प्रगलत प्रलतवेर्दन  

आपूलतय सूचना व््वस्थापन (LMIS) को 
तै्रिालसक प्रलतवेर्दन 

शजन्सी खाता रशजष्टर 

पूरा त््ाङ्क भरेको (LMIS) तै्रिालसक प्रलतवेर्दन सि् 
लभत्र नगरपालिका िा प्राि =१००%/४ 

पूरा त््ाङ्क भरेको (LMIS)तै्रिालसक प्रलतवेर्दन अको 
ियहनाकोअन्त््सम्ि नगरपालिकािा प्राि=५० %/४ 

(५.३) अत््ावस््यक् 
(Key Combodity) तथा 
सूशचकृत औषधीको स्टक 
आउट भए–नभएको 

स्वास््् संस्थाको वायषयक प्रगलत प्रलतवेर्दन  

आपूलतय सूचना व््वस्थापनको तै्रिालसक 
(LMIS) प्रलतवेर्दन 

शजन्सी रशजष्टर, प्र्ोग गरेको िाग फारि, 

र्दाशखिा ररपोटय, हस्तान्तरण फारि 

सूशचकृत औषधीहरु कुनैपलन ियहनािा स्टक आउट 
नभएको = १०० % 

सूशचकृत औषधीहरु िध््े कुनै एउटा औषधी एक 
ियहना िात्र स्टक आउट भएको = ५० %  

र्दईुवार्दईु भन्र्दाबढी औषधी स्टक आउट भएको=०  

(६) स्वास््् प्रवद्र्धनात्िक सेवा 

(६.१) स्वास््् संस्था 
लभत्र र बायहर  
सरसफाईको अवस्था 

स्वास््् संस्था लभत्रको सरसफाईको 
अवस्था अविोकनः यवरािी जाँच कक्ष, 

उपचार कक्ष, घाउ सफा गने कक्ष, भण्डार 
कक्ष, बायहरी वातावरण िौचाि्, पानीको 
धारा र यवरािी प्रलतक्षाि् आदर्द। 

लनरे्दशिका अनसुार पूणय रुपिा सरसफाई भएकोिा = 
१००%, 

सािान्् रुपिा िात्र सफा =५०%, र 

सर–सफाईिा धेरै ध््ान दर्दनपुने रे्दशखएिा =२५ % 

 

नोटः ्ी सबै सूचकहरुको वारेिा का्य सम्पार्दनको िूल््ाङ्कन गर्दाय उपरोि िापर्दण्ड अनसुार उल्िेशखत सम्बन्धीत प्रलतवेर्दन तथा 
रशजष्टरहरु रुज ुगरेर र वस्त ुशस्थलतको अविोकन गरेर िात्र िापन गनुय पर्दयछ। 

 

आज्ञािे, 

राकेि पाण्डे 

प्रिखु प्रिासकी् अलधकृत  


