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प्रस्तावना  

स्वास्थ्य के्षत्रको नीति योजना िथा काययक्रमहरुको प्रभावकारी कायायन्वयनमा अनुगमन,मूल्याङ्कन र सुपररवेक्षणको महत्वपुणय 

भूतमका रहन्छ । स्वास्थ्य के्षत्रमा गररएको लगानीको प्रतिफल मापन गने र सेवाग्राहीको स्वास्थ्य अवस्थामा त्यसले पारेको 

असर िथा प्रभाव आँकलन गरी उत्तरदातयत्व र जवाफदेतहिा प्रवयद्धन गनय यसको थप महत्व रहन्छ । मुलुक एकात्मक 

शासन प्रणालीबाट संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको सन्दभयमा सवयसाधारण नागररकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राखे्न आधारभूि 

स्वास्थ्य र सरसफाई सम्बन्धि तक्रयाकलापहरू स्थानीय सरकारले अझ नतजकबाट कायायन्वयन गनुयपने भएकोले तिनीहरूको 

सफल कायायन्वयनको लातग स्थानीय िहको अनुगमन िथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सुदृढ एवम् सक्षमबनाउन आवश्यक छ । 

िसथय, यस को अनुगमन, मूल्याङ्कन र सुपररवेक्षण काययलाई संस्थागि गने क्रममा "स्वास्थ्य  

ऐन, २०७४ "पररचे्छद ४को दफा १५. उपदफा ( ८)   ले तदएको अतधकार प्रयोग गरी यस तनदेतशका कायायन्वयनमा ल्याइएको 

छ । यसले अनुगमन िथा मूल्याङ्कनका अवधारणा, अपनाउनु पने तवतध िथा प्रतक्रया, सूचक िथा सूचनाका स्रोिहरू, 

संस्थागि व्यवस्था र प्रतिवेदन प्रणाली एवम् सूचनाको प्रयोग सम्बन्धि तवषयलाई समेटेको छ । तनदेतशका तनमायणलाई 

सहभातगिामूलक बनाउन सोको तनमायण प्रतक्रयामा वडा कायायलय, नगरपातलका  अन्तगयिका तबषयगि शाखा, स्वास्थ्य 

संस्था िथा तवकासका साझेदारहरू समेिको सुझाव साथै सहयोग तलइएको छ । 

स्थानीय तहको परिचयः  

विश्ि शान्तिका दिु सिद्धार्थ गौिम को नाममा यो नगरपासिकाको नाम  सिद्धार्थनगर नगरपासिका रहेको छ / 
नगरपासिकाको पूिथ मा ओमितिया गाउँ पासिका , पन्श्िममा मायादेबी गाउँ पासिका , उत्तरमा ओमितिया गाउँ पासिका र 
दक्षिनमा िुनौिी , महाराजगंज न्जल्िा भारि रहेको छ / मधेशी िमुदायको बाहुल्यिा रहेको यि नगर पासिकाको िेत्रफि 
३६। ०३ िगथ ककिो समटर रहेको छ / यि पासिका सभत्र एउटा िरकारी अस्पिाि , २ िटा शहरी स्िास््य केतर , ३ िटा 



 

 

आधारभूि स्िास््य िेिा केतर र २ प्रशुिी केतर रहेको छ ( िरकारी  िर्ा तनजी अस्पिाि िहीि )/ यिै गरर तनन्ज 
स्िास्र् िंस्र्ा िफथ  अस्पिाि र नसिथङ्ग होम गरी २ , पोसिन्लितनक ४ , फामेशी २२ रहेका छन ्/ त्यिैगरी ए आर टी 
िेतटर १ , एि टी िी िेतटर १ ,ियरोग उपिार केतर १ र आखा अस्पिाि िर्ा आखा िम्बतधी िेिा प्रदान गने ४ केतर 
रहेका छन ्/ । । आ.व. २०७८/०७९ को लातग गररएको HMIS  लतक्षि जनसंख्याको प्रके्षपण अनुसार नगरपातलकाको कुल जनसंख्या 

७०४०९ पुगेको अनुमान गररएको छ।  

ननरे्दनिका सम्बन्धी जानकािीः  

यस तनदेतशकाले स्थातनय िहमा अनुगमन िथा मूल्याङ्कनलाई व्यवन्धस्थि, सरल, नतिजामूलक, तवश्वसनीय र प्रभावकारी 

बनाई स्थानीय िहमा तनणयय प्रतक्रयालाई िथ्यपरक (Evidence based) बनाउनुका साथै पारदतशयिा र जवाफदेतहिा 

अतभवृन्धद्ध गरी सुशासन प्रवयद्धन गनय सहयोग गने मूल उदे्वश्य तलएको छ । यो तनदेतशकाले यस नगरपातलका ले अनुगमन, 

मूल्याङ्कन िथा सुपररवेक्षण गनय यस अन्तगयिका स्वास्थ्य संस्थाको भूतमका, अवलम्वन गने तवतध, यसको व्यवस्थापन िथा 

कायायन्वयनको बारेमा तवसृ्ति रूपमा प्रसु्ति गरेको छ । यस नगरपातलका बाट हुने समू्पणय अनुगमन, मूल्याङ्कन िथा 

सुपररवेक्षण सम्बन्धि काययहरू यस तनदेतशकामा आधाररि भएर गररनेछ । 

स्थानीय तह तथा स्वास्थ्य संस्थाको काययहरः   

संघीयिाको सन्दभयमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य िथा जनसंख्या मन्त्रालयले तनमायण गरेको अनुगमन िथा मूल्याङ्कन तनदेतशका 

२०७५ ले नगरपातलका मा अनुगमन िथा मूल्याङ्कन कायय गनय तनदेश गरे बमोतजम यस नगरपातलका ले अनुगमन मूल्याङ्कन 

िथा सुपररवेक्षणको लातग स्थानीय िह िथा स्वास्थ्य संस्था स्तरमा देहाय बमोतजमका काययहरू गनेछ ।     

 

स्थानीय तह  स्वास्थ्य संस्था स्ति 

िासनकय कायय  

स्वास्थ्य के्षत्रसँग सम्बन्धिि सूचना उत्पादन, व्यवस्थापन 

र प्रयोगको लातग संघीय र प्रादेतशक मापदण्डसँग तमल्ने गरी 

आवश्यकिा अनुसार सान्दतभयक स्थानीय नीति, रणनीति, ढाँचा, 

योजना, तनदेतशका, मापदण्डहरू तवकास र अद्यावतधक गने । 

 

सम्बन्धिि नीति, रणानीति, ढाँचा, योजना, तनदेतशका, 

मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य के्षत्रका सूचना उत्पादन, 

संकलन, व्यवस्थापन र प्रयोग भएको सुतनतिि गने । 

संघीय िथा प्रादेतशक कानूनको पालना र स्थानीय िहमा कानून 

तनमायणका लातग आवश्यक तवधेयक ियार गने र िी कानूनहरू 

स्थानीय िहमा पालना भएको सुतनतिििा गने  

सम्बन्धिि कानूनको पालना भएको सुतनतिि गने । 

 

प्रणाली तथा मापर्दण्ड  

आवश्यकिा अनुसार स्थानीय िहका सूचकहरू र तिनका लातग 

आवश्यक पने िथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, तबशे्लषण िथा प्रयोग तवतध 

पररभातषि गने । 

पररभातषि सूचकहरूको िथ्याङ्क संङ्कलन, प्रशोधन, 

तबशे्लषण िथा प्रयोग तवतधको कायायन्वयन सुतनतिििा गने 

। 

स्वास्थ्य सम्बिी सबै सूचना प्रणालीका लातग रातरि य िथा प्रादेतशक 

मापदण्ड िथा तनदेतशकाहरूको अवलम्बन गने⁄ गराउने । 

स्वास्थ्य सम्बिी सबै सूचना प्रणालीका लातग रातरि य, 

प्रदेतशक मापदण्ड िथा तनदेतशकाहरूको अवलम्बन गने 

। 

सूचनाको सहज पहँुच र आदान प्रदानको लातग अन्तरतक्रयात्मक ढाँचा 

सुतनतिि गने । 

सूचनाको सहज आदान प्रदानको लातग स्थातनय िहको 

अन्तरतक्रयात्मक ढाँचा प्रयोगमा ल्याउने । 

समन्वय  

स्थानीय  स्तरमा अनुगमन िथा मूल्याङ्कन सम्बिी तक्रयाकलापहरूको  

समन्वय िथा नेिृत्व गने । 

स्वास्थ्य संस्था स्तरबाट गररने अनुगमन िथा मूल्याङ्कन 

सम्बिी तक्रयाकलापहरू कायायन्वयन भएको सुतनतिि 

गने । 

संघीय िथा प्रादेतशक िहसँग समन्वय गने । अनुगमन िथा मूल्याङ्कनका सबै तक्रयाकलापहरूमा 

आवश्यकिा अनुसार सम्बन्धिि िहगि सरकारसँग 

समन्वय गने । 

स्वास्थ्यसंग सम्बन्धिि िथ्याङ्क प्रान्धिको स्थानीय िह तभत्रका तशक्षा, 

मतहला बालबातलका िथा लातग अन्य तवषयगि शाखासँग स्थानीय 

िहमा समन्वय गने । 

तवषयगि अन्य संस्थाहरूसँग समन्वय गने । 

 



 

 

स्थानीय तह  स्वास्थ्य संस्था स्ति 

योजना ि नवनिहर  

स्थानीय िहमा स्वास्थ्य के्षत्रको नतिजा खाका तवकास गने । नतिजा खाका काययन्वयन गने । 

नीति िथा मापदण्डको कायायन्वयन सुतनतिििाको लातग स्थानीय 

िहमा अनुगमन िथा मूल्याङ्कन योजना (Tracking, Validating, 

Verifying Result समेि) बनाउने । 

नीति िथा मापदण्डको कायायन्वयन सम्बिी अनुगमन 

िथा मूल्याङ्कन योजना बनाउने । 

स्थानीय िहमा सूचना सङ्कलन िथा समायोजन गने, सूचना प्रणालीमा 

प्रतवष्ठ भएको सुतनतिि गने (स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रतवष्ठ हुनु नपने थप 

िथ्यांक समेि प्रतवष्ठ गने, जसै्तैः  स्वास्थ्य के्षत्रको खचय आतद) र योजना 

अनुसार अनुगमन िथा मूल्याङ्कन तक्रयाकलाप सञ्चालन गने⁄ गराउने । 

स्वास्थ्य संस्थामा सूचना सङ्कलन िथा  समायोजन गने, 

सूचना प्रणालीमा प्रतवष्ठ गने र योजना अनुसार अनुगमन 

िथा मूल्याङ्कन तक्रयाकलाप सञ्चालन गने ।  

िथ्याङ्कको गुणस्तर अनुगमन गने । संकलन िथा उत्पादन भएका िथ्याङ्कहरूको गुणस्तर 

कायम गने ।  

अनुसन्धान तथा नवशे्लषण   

संघीय िथा प्रादेतशक िहबाट सञ्चालन हुने अनुसिान िथा सवेक्षण 

काययमा आवश्यकिा अनुसार समन्वय गने र सहभातग हुने । 

अनुसिान िथा सवेक्षणमा आवश्यकिा अनुसार 

सहभातग हुने र सहयोग गने। 

स्थानीय िहमा सञ्चातलि स्वास्थ्य काययक्रमको प्रभावकाररिा 

मूल्याङ्कनको  लातग अनुसिान, िथ्याङ्क तवशे्लषण र तवशेष अध्ययन 

गने । 

अनुसिान िथा सवेक्षणमा सहभातग हुने र सहयोग गने। 

। 

 

सूचना आर्दान प्रर्दान  

नीति तनमायिा, काययक्रम व्यवस्थापक िथा अन्य 

सरोकारवालाहरूलाई  गुणस्तरीय सूचना समे्प्रषण गने । 

व्यन्धिगि सूचनाको गोपतनयिालाई अतनवाययरूपमा 

संरक्षण गदै सेवाग्राही िथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई 

गुणस्तरीय  सूचना समे्प्रषण गने । 

स्थानीय िहको मञ्चहरू (जसै्तैः  वातषयक सतमक्षा िथा मूल्याङ्कन आतद) 

मा अनुगमन िथा मूल्याङ्कन, अनुसिान र अन्य आंकलनबाट प्राि 

िथ्य िथा तनष्कषय समे्प्रषण गने । 

रातरि य, प्रादेतशक र स्थानीय िहमा प्राि िथ्य िथा 

तनष्कषयहरू स्थातनय िहसंगको समन्वयमा सेवा प्रवाह 

सुधारको लातग उपयोग गने⁄ प्रयोगमा ल्याउने । 

स्थानीय िह अन्तगयिका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पृष्ठपोषण तदने । रातरि य, प्रादेतशक र स्थानीय िहबाट प्राि पृष्ठपोषणलाई 

कायायन्वयन गने । 

सूचना प्रयोगमा सहजीकिण  

स्थानीय िहमा सूचनाको प्रयोगमा सहजीकरण गनय संघीय िथा 

प्रादेतशक तनदेतशका िथा तवतधहरूको अनुकुलन गने । 

तनदेतशका िथा तवतध अनुरुप स्वास्थ्य संस्थामा सूचना 

प्रयोग गने । 

श्रोत व्यवस्थापन    

अनुगमन िथा मूल्याङ्कनको लातग आवश्यक मानव संसाधन, भौतिक 

पूवायधार, तवतत्तय लगायि अन्य श्रोिको लेखाजोखा गरी व्यवस्थापन गने 

। 

स्थातनय िहसंग समन्वय गरी अनुगमन िथा मूल्याङ्कनको 

लातग आवश्यक मानव संसाधन, भौतिक पूवायधार, तवतत्तय 

लगायि अन्य श्रोिको लेखाजोखा गरी व्यवस्थापन गने । 

क्षमता नवकास  

अनुगमन िथा मूल्याङ्कन काययका लातग रातरि य िथा प्रादेतशक 

तनदेतशका अनुरुप मानव संसाधन क्षमिा लेखाजोखा गने र क्षमिा 

तवकासको लातग स्थानीय स्तरको योजना बनाउने । 

क्षमिा तवकास तक्रयाकलापहरूको योजना बनाउने । 

अनुगमन,मूल्याङ्कन ि सुपरिवेक्षण संिचना  

यस नगरपातलकाबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवाहरुको प्रभावकारी अनुगमन, मूल्यांकन िथा सुपररक्षण देहाय बमोतजमको 

संरचना अनुसार गररनेछ । 

अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षणको लानग सनमनत⁄उपसनमनतको व्यवस्था 

यस नगरपातलकामा नगरपातलकाका नगरपासिका उपप्रमुख को िंयोजकत्िमा  अनुगमन, मुल्यांकन , िुपेररबेिण िर्ा िर्ा 
गुणस्िर शुतनन्स्िििा िसमतिमा देहाय अनुसारको पदातधकारीहरु रहने व्यवस्था छ ।  

तानलका १: स्थानीय तहको अनुगमन, मुल्यांकन , िुपेररबेिण िर्ा िर्ा गुणस्िर शुतनन्स्िििा िसमति 

नोटैः  तवषय तवशेषज्ञिा र के्षत्रगि तहसावले आवश्यकिा महसुस भएमा सतमतिले सतमतिको बैठकमा तवषय तवशेषज्ञ  आबश्यक शुक्षाबको तनन्धि 

आमन्त्रण गनय सके्न छ।  



 

 

नगरपालिका उपप्रमखु – संयोजक 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य 

सामाजिक विकास सलमतत संयोिक सदस्य 

नगरपालिका रहेको िडाका िडा अध्यक्ष सदस्य 

नगर सभाका सदस्यहरू मध्येबाट काययपालिकािे तोकेको एक िना महहिा सदस्य सदस्य 

नगर अस्पताि मे स ु सदस्य 

सलमततिे मनोतनत गरेको स्िास््य विषयको विशेषज्ञ- एक िना सदस्य 

सनमनतले मनोननत गिेको स्थानीय उपभोक्ता नहत संिक्षणको के्षत्रमा नियानिल संस्थाको प्रनतनननि एक 

जना 
सदस्य 

सनमनतले मनोननत गिेको सुिक्षा ननकायका प्रनतनननि एक जना सदस्य 

सलमततिे मनोतनत गरेको िैंधगक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण हेने एक जना सदस्य 

नगरपालिका स्िास््य शाखा प्रमुख िदस्य िचिि   

उि सतमतिलाई अनुगमन िथा मूल्याङ्कन काययहरुको व्यवस्थापन गनयको लातग नगरपातलका अन्तगयिको स्वास्थ्य शाखाका 

कमयचारीहरूले सहयोग गनेछन् ।  

काम, कतयव्य ि अनिकाि:  

नगरपातलका मा रहेको स्वास्थ्य व्यवस्थापन िथा अनुगमन सतमतिको काम, कियव्य र अतधकार देहाय बमोतजम हुनेछ: 

✓ स्वास्थ्य काययक्रमको तवतभन्न चरणमा गनुयपने अनुगमन िथा मूल्याङ्कनको काययतवतध तनधायरण गने, सो बमोतजम 

नगरपातलका र मािहिका तनकायहरूबाट कायय गने/गराउने । 

✓ स्वास्थ्य के्षत्रको काययक्रम कायायन्वयन िथा सञ्चालनको अनुगमन िथा मूल्याङ्कनका सूचाङ्क िथा सो सम्बन्धि 

फारमहरू आवश्यकिा तनधायरण गरी लागू गने । 

✓ नगरपातलका अन्तगयिका काययक्रमहरुको तनयतमि अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गने र देखापरेका समस्याबारे नगर 

काययपातलकामा पेश गरी यथा समयमा समाधान गने/गराउने । 

✓ तनतज के्षत्रबाट संचातलि काययक्रमहरुको अनुगमन गरी नगरपातलका माफय ि सुधारात्मक कायय गने/गराउने। 

✓ अनुगमन िथा मूल्याङ्कनका लातग उपकरण, तवषयका तवशेषज्ञ िथा संस्थाहरूको सेवा आवश्यकिा अनुसार 

उपलब्ध गने/गराउने ।  

✓ अनुगमन, मूल्याङ्कन िथा सुपररवेक्षण सम्बन्धि काययलाई व्यवन्धस्थि र तछटो छररिो बनाउन स्वास्थ्य व्यवस्थापन 

सूचना प्रणालीको तवकास र तबस्तार गरी तवद्युिीय माध्यमबाट आधारभूि तववरण िथा प्रगति प्रतिवेदनको संचार 

गने व्यवस्था तमलाउने । 

✓ स्वास्थ्य के्षत्रको अनुगमन, मूल्यांकन िथा सुपररवेक्षण सम्बन्धि अन्य समसामतयक गतितवतधहरु गने, गराउने। 

अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षणका मुख्य नवनिहरु 

स्वास्थ्य के्षत्रको योजना, नीति िथा काययक्रमहरुको कायायन्वयन के-कसरी भइरहेको छ र अपेतक्षि नतिजा के-कति हाँतसल 

भैरहेको छ भतन लेखाजोखा गनयको लातग नगरपातलकाले तबतभन्न तवतधहरुबाट तनरन्तर रुपमा सूचनाको संकलन र तबशे्लषण 

गनेछ । उि काययको लातग नगरपातलकाले देहाय बमोतजमको अनुगमन, मूल्याङ्कन िथा सुपररवेक्षणका तवतधहरु अवलम्बन 

गनेछ: 

• स्वास्थ्य संस्था र नगरपातलका स्तररय बैठक 

• नगरपातलका स्तररय स्वास्थ्य गोष्ठी 

• स्वास्थ्य संस्थाको स्थलगि भ्रमण 

• स्वास्थ्य संस्था र नगरपातलकाको तनयतमि िथ्याङ्क गुणस्तर लेखाजोखा (RDQA) 

• स्वास्थ्य सूचना प्रणाली 

• स्वास्थ्य सवेक्षण िथा अनुसिान 

 

नोटैः  स्वास्थ्य व्यवस्थापन िथा अनुगमन सतमतिको बैठक प्रते्यक चौमातसकमा किीमा एक पटक वसे्नछ  र बैठकमा 

आवश्यकिा अनुसार सम्बन्धिि पदातधकारी,तबशेषज्ञ वा साझेदार संस्थाको प्रतितनतधहरूलाई आमन्त्रण गनय सतकनेछ । 

नोटैः  यी तवतधहरू यस अगाडीका पररचे्छदमा तवसृ्ति रूपमा वणयन गररएको छ । 



 

SIDDHARTHANAGAR MUNICIPALITY १ 

 

परिचे्छर्द रु्दई: ननतजा खाका 

 

स्वास्थ्य िथा जनसंख्या मन्त्रालय तदगो तवकास लक्ष्य ३ को सबै उदे्दश्य र लक्ष्य २ को उदे्दश्य २.२ मा प्रतिवेदन तदनको लातग तजमे्मवार छ । यसका साथै सबै िहका सरकारले 

आ–आफनो प्राथतमकिाको आधारमा थप सूचकहरूमा अनुगमन गनुय आवश्यक हुन्छ । संघीय स्वास्थ्य िथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रदेश िथा स्थानीय िहवाट गुणस्तरीय 

िथ्याङ्क प्राि गरेपतछ मात्र नेपाल स्वास्थ्य के्षत्र रणनीति नतिजा खाका, तदगो तवकास लक्ष्य र थप सूचकहरूको अनुगमन प्रभावकारी हुन्छ । 

रातरि य स्वास्थ्य प्रणालीको कायय सम्पादन अनुगमन कायय नेपाल स्वास्थ्य के्षत्र रणनीतिको नतिजा खाका र तदगो तवकास लक्ष्य अनुरुप गनयका लातग प्रदेश िथा स्थानीय सरकारले 

िदअनुसार आवश्यक िथ्याङ्क ररपोटय गने कुरा सुतनतिि गनुयपदयछ । िसथय, यस तनदेतशकाले नेपाल स्वास्थ्य के्षत्र रणनीति र तदगो तवकास लक्ष्यको रातरि य लक्ष्यसँग मेल खाने 

गरी िथा लुन्धम्बनी प्रदेशका अन्य सुचकहरुबाट (जसै्त, प्रदेश पञ्चवषीय योजनाले समेटेका सुचकहरु) आधाररेखा र लक्ष्य स्थातपि गदै नतिजा खाका तवकास गरी प्रसु्ति गरेको 

छ । 
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नेपाल स्वास्थ्य के्षत्र िणनीनत ननतजा ढााँचमको लक्ष्य तहका सूचकहर 

 सडक दुघयटनाको कारण हुने मृतु्य दर (प्रति १ लाख जनसंख्यामा)* G7 3.6.1  ० स्वास्थ्य व्यवस्थापन 

सूचना प्रणाली 

वातषयक स्वास्थ्य सेवा 

तवभाग 

√ √ 

 आत्महत्या मृतु्य दर (प्रति १ लाख जनसंख्यामा) * G8 3.4.2  ० 

पुनयः ननमायण तथा स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृनढकिण, भौनतक संिचना, स्वास्थ्य के्षत्रको लानग जनिक्तक्त, खरिर्द ि आपूनतय व्यवस्थापन (ननतजा १) 

 पूवायधार मापदण्ड पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रतिशि (स्वास्थ्य 

चौकी, प्राथतमक स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पिाल) * 

OC1.1   १०० 

स्वास्थ्य पूवायधार सूचना 

प्रणाली 
वातषयक 

स्वास्थ्य सेवा 

तवभाग 

√ √ 

 योजना अनुसार तनमायण सम्पन्न भएका स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरू 

(स्वास्थ्य चौकी, प्राथतमक स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पिाल, आयुवेद स्वास्थ्य संस्था 

र अन्य स्वास्थ्य संस्था)को प्रतिशि* 

OP1a1.1   १०० √  

 भते्कको स्वास्थ्य संस्था भवनहरू मध्य पुनैः तनमाण भएका भवनहरूको  

प्रतिशि* 

OP1a2.1 
 

 १०० √ 
 

 वातषयक भवन ममयि योजना अनुसार ममयि सम्पन्न भएका भवनहरूको 

प्रतिशि* 

 
 

 १०० √ 
 

 न्धस्वकृि दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्य कमीहरूको पदपूतियका प्रतिशि 

(स्वास्थ्य संस्थाका प्रकार अनुसार MDGP, मेतडकल अतफसर, नसय, 

प्यारामेतडकहरू) * 

OP1b1.1   १०० स्वास्थ्यको लातग  

मानव संशाधन िथ्याङ्क 

 

स्वास्थ्य िथा 

जनसंख्या 

मन्त्रालय 

√  

 दरबन्दी अनुसार आफनो कायय के्षत्रमा काम गरररहेको स्वास्थ्यकमीको 

प्रतिशि* 

OP1b1.2   १०० मानव संशाधन सूचना 

प्रणाली 

वातषयक √  

 एकीकृि खररद योजना अनुसार  समयमै सम्पन्न गररएका खररदको 

प्रतिशि* 

OC1.3 
 

 १०० 
खररद सम्पन्न प्रतिवेदन 

वातषयक 

 

सबै िहका 

सरकार 

√ 
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 एतककृि बातषयक खररद योजना अनुसार कायायदेश (Awarded) तदएको 

तक्रयाकलापको  प्रतिशि* 

OP1c1.1 
 

 १००  स्वास्थ्य सेवा 

तवभाग 

√ 
 

 अत्यावश्यक औषतधहरू मौज्दाि शून्य नभएका सरकारी स्वास्थ्य 

संस्थाहरूको प्रतिशि 

OC1.4 
 

 १०० 

आपूतिय व्यवस्थापन 

सूचना प्रणाली 

 

वातषयक 

 

स्वास्थ्य सेवा 

तवभाग 
√ √ 

 माग फारम पेश गरेको २ हिा तभत्र अत्यावश्यक सामाग्रीहरू tracer 

commodities प्राि गने स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रतिशि 

OP1c2.1   १०० 

 औषतध भण्डारको लातग उपयूि भण्डार अभ्यास गने स्वास्थ्य 

संस्थाहरूको प्रतिशि* 

OP1c2.2 
 

 १०० 

स्वास्थ्य सेवा प्रर्दान गने स्थानमा नै सेवाको गुणस्ति अनभबृक्ति ( नेपाल स्वास्थ्य के्षत्र िणनीनत ननतजा २) 

 भनाय भएका (अन्तरंग) तवरामीको मृतु्य दर (अस्पिालको िह अनुसार 

(तवतशरीकृि, के्षत्रीय िथा तजल्ला अस्पिाल) 

OC2.3 
 

 ० स्वास्थ्य व्यवस्थापन 

सूचना प्रणाली 

वातषयक 

 

स्वास्थ्य सेवा 

तवभाग 
√ √ 

 मापदण्ड अनुसार िोतकएका प्रयोगशाला सेवाहरू तदन सके्न स्वास्थ्य 

संस्थाहरूको प्रतिशि 

OP2.1.3 

 

 १०० 

स्वास्थ्य संस्था रतजरर वातषयक 

स्वास्थ्य िथा 

जनसंख्या 

मन्त्रालय 

√ √ 

स्वास्थ्य  सेवाको समतामूलक उपभोग (नेपाल स्वास्थ्य के्षत्र िणनीनत ननतजा ३) 

 रातरि य काययक्रममा समावेश गररएका सबैखाले खोप पाउने लतक्षि  

जनसंख्याको अनुपाि 

OC3.2    १०० 

स्वास्थ्य व्यवस्थापन 

सूचना प्रणाली 

वातषयक  स्वास्थ्य सेवा 

तवभाग 

√ √ 

 संस्थागि सुत्करीको प्रतिशि OC3.3    १०० √ √ 

 दक्ष स्वास्थ्यकमीबाट सुते्करी गराउने मतहलाको अनुपाि (प्रतिशि)   3.1.2  १०० √ √ 

 १५ देन्धख ४९ वषय उमेर समूहमा नयाँ एचआइतभको संक्रमण संख्या (प्रति 

१००० असंक्रतमि जनसंख्यामा) 

  3.3.1a  ० √ √ 

 क्षयरोगको  घटना  दर  (प्रति एक लाख जनसंख्यामा)   3.3.2  ० √ √ 

 औलोरोगको  घटना  दर  (प्रति एक लाख जनसंख्यामा)    3.3.3 ० ० √ √ 

 हेपाटाइतटस तब प्रकोप दर (प्रति एक लाख जनसंख्यामा)    3.3.4  ० √ √ 

 पररवार तनयोजन साधनको प्रयोग दर (आधुतनक तवतध) (प्रतिशि)   3.7.1a  ६० √ √ 

 प्रोटोकल  अनुसार  कन्धिमा  ४  पटक स्वास्थ्य  संस्थामा  स्वास्थ्य  जाँच  

गराएका गभयविी मतहलाको प्रतिशि 

  3.8.1a  १०० √ √ 

 प्रोटोकल अनुसार किीमा ३ पटक स्वास्थ्य संस्थामा  स्वास्थ्य  जाँच  

गराएका सुते्करी मतहलाको प्रतिशि 

  3.8.1c  १०० √ √ 

 ३ डोज हेपाटाइतटस तब खोप पाएका तशशूको प्रतिशि   3.8.1d  १०० √ √ 

 िह अनुसार सबै खाले आधारभूि स्वास्थ्य सेवाहरू तदइरहेका स्वास्थ्य 

संस्थाहरूको प्रतिशि 

OP3.1.1 
  

 १०० 

स्वास्थ्य संस्था रतजरर 
वातषयक

  

स्वास्थ्य िथा 

जनसंख्या 

मन्त्रालय 

√ √ 

 सामुदातयक स्वास्थ्य इकाइहरूको संख्या OP3.2.1   ३ ० √ √ 

 आधुतनक र आयुवेद दुवै सेवा तदइरहेका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको 

प्रतिशि 

OP3.2.3     √ √ 

स्वास्थ्य के्षत्र व्यवस्थापन ि सुिासन सुदृनढकिण (नेपाल स्वास्थ्य के्षत्र िणनीनत ननतजा ५) 

 बजेट उपयोग दर (बजेटको खचय) प्रतिशि* OC5.1    १०० वातषयक  
√   
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 अतनयतमतििा (बेरुजु) रुजु  भएको प्रतिशि OC5.2 
  

 ० आतथयक व्यवस्थापन 

प्रतिवेदन 

स्वास्थ्य िथा 

जनसंख्या 

मन्त्रालय 

√ 
  

 प्रयोगशाला सेवा भएका स्वास्थ्य चौकीहरूको प्रतिशि OP5.1.2    १०० स्वास्थ्य संस्था रतजरर √ √ 

स्वास्थ्य के्षत्र लगानीमा नर्दगो सुिाि (नेपाल स्वास्थ्य के्षत्र िणनीनत ननतजा ६) 
 

स्थानीय सरकारको कूल बजेटमा स्वास्थ्य के्षत्रको बजेट प्रतिशि OP6.1.2 

  

 १० स्थानीय सरकार 

वातषयक योजना िथा 

बजेट 

वातषयक  स्वास्थ्य िथा 

जनसंख्या 

मन्त्रालय 

√ 

  

जनस्वास्थ्य नवपर्दव्यवस्थापन सुदृनढकिण (नेपाल स्वास्थ्य के्षत्र िणनीनत ननतजा ८) 

 जनस्वास्थ्य तवपद/महामारी संकटको कारण प्रति १००० मा भएको मृतु्य 

दर* 

OC8.1     

स्वास्थ्य िथा जनसंख्या 

मन्त्रालय अतभलेख 

वातषयक 

 

स्वास्थ्य िथा 

जनसंख्या 

मन्त्रालय  

√   

 प्राकृतिक प्रकोप/रोग प्रकोप भएका घटना मधे्य ४८ घण्टा तभत्र प्रतिकायय 

गररएका घटनाको प्रतिशि* 

OC8.2 
  

 १०० √ 
  

 जनस्वास्थ्य तवपद/महामारी भएका घटना मधे्य  २४ घण्टा तभत्र  सूतचि  

गररएका घटनाको प्रतिशि* 

OP8.2.1 
  

 १०० √ 
  

सबै तहका ननणयय प्रनियामा प्रमाणको उपलब्धता ि प्रयोगको नवकास (नेपाल स्वास्थ्य के्षत्र िणनीनत ननतजा ९) 
 

रातरि य स्वास्थ्य प्रतिवेदन प्रणालीमा तवद्युिीय माध्यमबाट प्रतिवेदन गने 

स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रतिशि (स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, 

आपूतिय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली) 

OC9.1   ० १०० स्वास्थ्य व्यवस्थापन 

सूचना प्रणाली 

वातषयक  स्वास्थ्य सेवा 

तवभाग 

√ √ 

नोट: * अतहलेको अवस्थामा यो िथ्याँक संकलन गनयको लातग सुचना प्रणाली नभएको जनाउदछ र उि प्रणाली नबनेसम्म स्थातनय िहले वातषयक रूपमा संकलन र प्रतिवेदनको 

व्यवस्था गनेछ ।



 

SIDDHARTHANAGAR MUNICIPALITY १ 

 

परिचे्छर्द तीन: अनुगमन 

अनुगमनको परिचय 

अनुगमन भन्नाले नीति,योजना िथा काययक्रमहरूमा लगानी िथा साधनको प्रवाह उतचि ढंगले भए, नभएको वा अपेतक्षि 

नतिजा हाँतसल भए नभएको सम्बिमा कायायन्वयन गने तनकाय वा कानून बमोतजम अन्धियार प्राि तनकायले िोकेको 

व्यन्धि वा संस्थाबाट तनरन्तर रुपमा गररने तनगरानी, सूचना संकलन, तवशे्लषण िथा सुधारात्मक काययलाई बुतझन्छ ।  

यस पररचे्छद अन्तगयि नगरपातलका िहमा अनुगमनको संस्थागि व्यवस्था, तवतध िथा प्रतक्रयालाई संके्षपमा प्रसु्ति गररएको 

छ । 

अनुगमनका नवनिहरु 

स्वास्थ्य के्षत्रको योजना, नीति िथा काययक्रमहरुको कायायन्वयन के-कसरी भइरहेको छ र अपेतक्षि नतिजा के-कति हाँतसल 

भैरहेको छ भतन लेखाजोखा गनयको लातग नगरपातलकाले तबतभन्न तवतधहरुबाट तनरन्तर रुपमा सूचनाको संकलन र तबशे्लषण 

गनेछ । उि काययको लातग नगरपातलकाले तनम्न बमोतजमको अनुगमन तवतधहरु अवलम्बन गनेछ: 

 

क. मानसक बैठक 

नगरपातलका अन्तगयि स्वास्थ्य सम्बिी गतितवतधहरु संचालन गनें मतहला स्वास्थ्य स्वयंसेतवका, स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य 

शाखाले प्रते्यक मतहनाको अन्त्यमा वा मतहना सम्पन्न भएपतछ मातसक बैठक आयोजना गरी मतहनाभर गररएका गतितवतध 

िथा प्रतिफल बारे छलफल गनेछ । उि बैठकले स्वास्थ्य के्षत्रको समग्र गतितवतधहरुको सतमक्षा गदै देन्धखएका 

समस्याहरुको समयमा नै पतहचान गरी काययक्रम संचालनलाई अझ व्यवन्धस्थि गनय मद्दि गदयछ । तवतभन्न िहमा संचालन 

गररने मातसक बैठकको समय िातलका तनम्न बमोतजमको हुनेछ: 

तानलका २: नवनभन्न तहमा गरिने मानसक बैठकको समय तानलका 

तह 
बैठक  समय 

तानलका 
सहभागी 

सहजीकिण तथा 

अवलोकन 

बैठक 

व्यवस्थापन 

नजमे्मवािी** 

मतहला स्वास्थ्य 

स्वयंसेतवका  

हरेक मतहनाको १ गिे 

देन्धख ३ गिे सम्ममा 

समू्पणय मतहला स्वास्थ्य 

स्वयंसेतवकाहरु 

स्वास्थ्य संस्था प्रमुख िथा 

अन्य कमयचारीहरु  

स्वास्थ्य संस्था 

प्रमुख  

स्वास्थ्य संस्था  

(स्वा.चौकी, आ.स्वा. सेवा 

केन्द्र, सा.स्वा.इय .) 

हरेक मतहनाको ३  

गिे देन्धख ४ गिे तभत्र 

स्वास्थ्य संस्थाका 

कमयचारीहरु  

स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, 

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन िथा 

व्यवस्थापन सतमति, 

स्वास्थ्य संस्था 

प्रमुख 

स्वास्थ्य संस्था संचालन 

िथा व्यवस्थापन सतमति र 

गुणस्तर सुधार टोलीको 

बैठक 

हरेक मतहनाको ५  

गिे देन्धख ७ गिे तभत्र 

स्वास्थ्य संस्थाका 

कमयचारीहरु  

स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, 

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन िथा 

व्यवस्थापन सतमति, 

स्वास्थ्य संस्था 

प्रमुख 

नगरपातलका    हरेक मतहनाको ९  

गिे गिे तभत्र  

स्वास्थ्य संस्था प्रमुख स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, 

नतसयङ अतधकृि, प्रमुख 

प्रशासतकय अतधकृि, 

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 

स्वास्थ्य शाखा 

प्रमुख  

 

मानसक बैठकमा गनुयपने नियाकलापहरु  

नगरपातलका , स्वास्थ्य संस्था िथा मतहला स्वास्थ्य स्वयं सेतवका स्तरमा वसे्न मातसक बैठक देहाय बमोतजमका 

तक्रयाकलापहरू गररनेछ ।  

 

नोटैः  सबै िहको मातसक बैठकमा साझेदार संघ सँस्थाका प्रतितनतधहरूलाइय पतन सहभागी गराउन सतकनेछ । 
*आगामी मतहनाको बैठक तमति पतहलो बैठकले िय गनुयपदयछ । 
** बैठकको व्यवस्थापन िथा भएको तनणययहरूको अतभलेखन समेि गनुय पनेछ । 
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मनहला स्वास्थ्य स्वयंसेनवकाहरुको मानसक बैठक  

• वाडय रतजस्टर पुनरावलोकन गरी स्वयंसेतवकाहरुको मातसक प्रतिवेदन संकलन गने, सम्पातदि काययको सतमक्षा 

गने, देन्धखएका समस्याको पतहचान र समाधान गने  

• मतहला स्वास्थ्य स्वयंसेतवका कोषको अतभबृतद्द िथा पररचालन बारे छलफल गने  

• स्वास्थ्य संस्थाबाट तजमे्मवार प्राि व्यन्धिले हरेक बैठकमा समसामतयक स्वास्थ्य काययक्रम/ गतितवतधको बारेमा 

छलफल गराई मतहला स्वास्थ्य स्वयंसेतवकाहरुको क्षमिा अतभबृन्धद्ध गने  

स्वास्थ्य संस्थाको मानसक बैठक  

• गि मतहनाको मातसक बैठकका तनणयय कायायन्वयनको अवस्था बारे छलफल गने  

• हरेक मतहना नगरपातलकामा पेश गने मातसक प्रतिवेदनमा छलफल गरी तथ्ाांक गुणस्तर सुतनतिििा पिाि 

बैठकबाट पाररि गने  

• सम्बन्धिि मतहनामा संचातलि तक्रयाकलापहरुको लक्ष्य अनुसार प्रगति भए-नभएको सतमक्षा गने, देन्धखएका 

समस्याहरु समाधानको लातग योजना बनाउने  

• स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाह बारे स्व:मूल्यांकन गरी वास्ततवक अवस्था पतहचान गने र समाधानको लातग योजना 

बनाउने  

• स्वास्थ्य संस्थाको तवतभन्न सेवा रतजस्टर, आगनु्तक पुन्धस्तका, अनुगमन पुन्धस्तका िथा अनुगमनकिायबाट प्राि 

पृष्ठपोषणको बारेमा छलफल गरी आवश्यकिा अनुसार कायायन्वयन गने  

• स्वास्थ्य संस्थाको सुझाब पेतटका खोल्ने र प्राि सुझावहरु वारे छलफल गरी आवश्यक तनणयय तलने  

• अन्य समसामतयक तवषयमा छलफल गरी तनणयय गने  

नगिपानलका स्तरिय मानसक तथा चौमानसक बैठक 

• गि मतहनाको मातसक बैठकका तनणयय कायायन्वयनको अवस्था बारे छलफल गने । 

• स्वास्थ्य संस्थाहरुको मातसक प्रगति प्रतिवेदनको गुणस्तरीयिा बारे छलफल गरी देन्धखएका तु्रतटहरु सुधार गनयको 

लातग आवश्यक पृष्ठपोषण गने । 

• संचातलि काययक्रमहरुको लक्ष्य अनुसार प्रगति भए-नभएको सतमक्षा गरी देन्धखएका समस्याहरु समाधानको लातग 

योजना बनाउने । 

• पररवार तनयोजन सेवा काडय (पहेंलो), आमा सुरक्षा काययक्रमको अनुसूतच िथा अन्य फारमहरु बारे छलफल गरी 

नगरपातलकामा बुझाउने । 

• नगरपातलका िथा स्वास्थ्य संस्थाको बातषयक योजना अन्तगयिका तक्रयाकलापको कायायन्वयनको अवस्था बारे 

छलफल गने । 

• स्वास्थ्य संस्थाको लातग आवश्यक औषतध, उपकरण, स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका टुल्सहरूको 

उपलब्धिाको एतकन गने । 

• स्वास्थ्य के्षत्रका अन्य समसामतयक तबषयमा छलफल गने । 

 

ख. ननयनमत तथ्याङ्क गुणस्ति लेखाजोखा प्रणाली  

तनयतमि िथ्याङ्क गुणस्तर लेखाजोखा प्रणाली स्वास्थ्य के्षत्रको िथ्याङ्कहरूको संग्रह वा प्रसु्ति गने प्रणालीको अनुगमन िथा 

मुल्याङ्कन गरी देन्धखएका कतमकमजोरीहरुलाई सुधार गदै िथ्याङ्कको गुणस्तर सुतनतिि गने एउटा सरल प्रणाली िथा तवतध 

हो । यस प्रणालीले नगरपातलकाको समग्र स्वास्थ्य के्षत्रको िथ्याङ्क व्यवस्थापन एवं प्रतिवेदन प्रवाह गने प्रणालीका अन्तरहरू 

पतहचान गदै गुणस्तरीय िथ्याङ्क उत्पादन र त्यसको प्रयोगमा सुधार ल्याउनका लातग महत्वपूणय भुतमका खेल्ने छ । यसका 

लातग लुन्धम्बनी प्रदेश सामातजक तवकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा तनदेशनालयले ियार गरेको तनयतमि िथ्याङ्क गुणस्तर 

लेखाजोखा फारमको प्रयोग गररनेछ भने नगरपातलका स्तरमा देहाय बमोतजमको तनयतमि िथ्याङ्क गुणस्तर लेखाजोखा 

टोली गठन गनेछ । 

नगरपातलकाको स्वास्थ िथा सरसफाई शाखा प्रमुख संयोजक 

नगरपातलकाको स्वास्थ्य शाखा नतसयङ्ग स्टाफ  सदस्य 

नगरपातलकाको स्वास्थ िथा सरसफाई शाखा प्रमुखबाट िोतकएको १ जना सदस्य 
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स्वास्थ्य सेवा कार्ाालर्का िथ्यांक हेने १ जना र नगरपातलका स्तरमा स्वास्थ्य के्षत्रमा काययरि 

रातरि य िथा अन्तरायतटि य गैरसरकारी संस्थाका प्रतितनतधहरू मधे्य १ जना गरी २ जना (स्वास्थ्य 

सुचना प्रणालीमा काययक्रम गरररहेका संस्थालाई प्राथातमकिा तदइनेछ ।) 

आमन्धन्त्रि सदस्यहरू 

  

नगरपातलकाको स्वास्थ्य िथा सरसफाई शाखा माफय ि तवतभन्न तवकास साझेदार संघ संस्था िथा अन्य तनकायहरुको समन्वय 

िथा सहकाययमा नगरपातलका तभत्रका समु्पणय स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बषयको कन्धिमा एक पटक तनयतमि िथ्याङ्क गुणस्तर 

लेखाजोखा गनयका लातग मातथ उले्लख भए बमोतजम गतठि टोलीको बैठकले हरेक आ.ब. को सुरुमा नै देहाय बमोतजमका 

तवषयवसु्तहरुलाई आधार मातन स्वास्थ्य संस्थाहरुको छनौट िथा प्राथातमकीकरण गरी चौमातसक रुपमा तनयतमि िथ्याङ्क 

गुणस्तर लेखाजोखा गनेछ भने यसका लातग आवश्यक पने बजेटको व्यवस्थापन नगरपातलकाले गनेछ ।  

स्वास्थ्य संस्थाहरुको छनौट तथा प्राथानमकीकिणका आिािहरुः   

• गलि प्रतिवेदनहरू पठाउने, गलि बुझाई भएका वा तमथ्याङ्क पठाउने स्वास्थ्य संस्था 

• मातसक, चौमातसक, अधयबातषयक िथा बातषयक सतमक्षा बैठकहरुमा तनयतमि उपन्धस्थि नहुने, तनयतमि समयमा 

प्रतिवेदन पे्रषण नगने स्वास्थ्य संस्था 

• स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली वा तड.एच.आइ.एस.–२ सम्बन्धि िातलम नपाएका स्वास्थ्य संस्था  

ननयनमत तथ्याङ्क गुणस्ति लेखाजोखा काययको कायायन्यवन प्रनियाः   

नगरपातलकाले प्राथतमकिामा राखेको स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गुणस्तर लेखाजोखा गदाय देहाय बमोतजम गनेछ ।  

➢ अनुगमन टोतलको व्यवस्थापन िथा खबर गनुय पने भएमा अतग्रम व्यवस्थापन गने 

➢ आवश्यक फारमहरूको व्यवस्था गने (ल्यापटप, अध्यावतधक फारम, कायय योजना फाराम) 

➢ कायय तवभाजन गने र लेखाजोखा गने ।  

तथ्याङ्क प्रसु्तनत, कायय योजना तथा फलो-अप 

स्वास्थ्य संस्था स्तरमा यस लेखाजोखाबाट प्राि नतिजाहरुलाई सम्बन्धिि संस्थाका समु्पणय कमयचारीहरु र सम्भव भएसम्म 

व्यवस्थापन सतमतिको उपन्धस्थतिमा छलफल गरी समस्या िथा सुधार गनुयपने के्षत्रहरु पतहचान गनुयका साथै समस्या 

समाधानका लातग िोतकएको ढाँचा अनुसार आवश्यक कायययोजना ियार गररनेछ । छनौट गररएका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा 

यो तक्रयाकलाप सम्पन्न भए प्रिाि सोबाट प्राि नतिजाहरुलाई चौमातसक रुपमा पातलका स्तरमा सबै सरोकारवालाहरुको 

उपन्धस्थतिमा छलफल िथा प्रसु्तति गरी स्वास्थ्य संस्था स्तरबाट समाधान नभएका समस्याहरुको समाधानका लातग  

आवश्यक योजना बनाई कायय गररनेछ । तनधायररि कायययोजना िथा सुधार गनुयपने के्षत्रहरुमा सुधार भए नभएको िथा अन्य 

समस्या िथा चुनौतिहरुको पतहचानका लातग चौमातसक रुपमा सम्बन्धिि संस्थामा तनयतमि िथ्याङ्क गुणस्तर लेखाजोखा 

टोतलबाट फलोअप गररनेछ । 

 

ग. स्वास्थ्य सूचना प्रणाली 

 

स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (HMIS)  

नेपालको स्वास्थ्य के्षत्रमा स्थानीय वडा स्तरका मतहला स्वास्थ्य स्वयंसेतवका देन्धख केन्द्रस्तर सम्मका स्वास्थ्य संस्थाहरूले 

आफूले दैतनक रूपमा प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवाहरूको अतभलेख िथा प्रतिवेदनका लातग प्रयोग गररने फारमहरू स्वास्थ्य 

सुचना व्यवस्थापन प्रणालीको औजार हुन । यस सूचना प्रणालीमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका अतिररि तनजी िथा 

गैह्रसरकारी के्षत्रबाट संचालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई समेि समेतटएको छ । स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट 

प्राि सूचनाले स्वास्थ्यकमीहरू, काययक्रम व्यवस्थापक, नीति तनमायिाहरू र स्थानीय िहलाइय समेि िथ्यपरक तनणयय तलई 

काययक्रम व्यवस्थापन गनय मातसक रूपमा सूचना उपलब्ध गराउँछ ।  

यस प्रणाली अन्तगयि तवतभन्न सेवाहरूसँग सम्बन्धिि अतभलेख फारमहरूलाइ छुट्टाछुटै्ट आठ वटा खण्डहरुमा र प्रतिवेदन 

फारमहरूलाई १ छुटै्ट खण्डमा तवभि गरी हाल जम्मा ५० तकतसमका रतजरर िथा फारामहरूको व्यवस्था छ । साथै 

स्वास्थ्य संस्थाहरूले गरेको प्रतिवेदनको अनुगमनको सहजिाको लातग मातसक अनुगमन पुन्धस्तकाको समेि व्यवस्था 

गररएको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रदान गरेका सेवाहरूको वास्ततवक िथ्यांक यस सुचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट हुने 

भएकोले यसलाई अनुगमन, मूल्याङ्कन िथा सुपररवेक्षणको प्रमुख औजारको रूपमा प्रयोग गररनेछ । त्यसैले यस 

नगरपातलका ले पतन स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा संचालन गनयका लातग िपतशल बमोतजमका 

कायय गनेछ ।    
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✓ स्वास्थ्य संस्थाहरूलाइ वषय भररको लातग आवश्यक फारमहरूको यतकन गरी नगरपातलकाले किीमा १० तदन 

अगावै सन्धम्बिि स्वास्थ्य संस्थामा पररपूतिय गने ।  

✓ हाल स्वास्थ्य िथा जनसंख्या मन्त्रालयले तनदेतशि गरेको अतभलेख िथा प्रतिवेदन फारमहरूलाइय नै प्रयोग गररनेछ 

। समय सापेक्ष िी फारमहरू अद्यावधिक िथा पररमाजयन भएमा सोही अनुसार ित्काल पररमातजयि टुल्सहरूनै 

प्रयोग गनेछ ।  

✓ हाल प्रयोगमा रहेको टुल्सहरू बाहेक अन्य तवशेष स्वास्थ्य सेवाको अतभलेख िथा प्रतिवेदन गनय पने भएमा स्थानीय 

स्तरमा ियार गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ ।  

✓ यस नगरपातलका अन्तरगिका समू्पणय तनजी िथा सरकारी स्वास्थ्य सँस्थाहरूले यी टुल्सहरूको प्रयोग तनदेतशकाले 

िोके बमोतजम अतभलेख िथा प्रतिवेदन भएको सुतनतिि गने । 

✓ स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका लातग नगरपातलका र स्वास्थ्य संस्थामा फोकल पसयनको व्यवस्था गने ।  

✓ समय समयमा स्थानीय िहबाट अतभलेख िथा प्रतिवेदनको अनुगमन सुपररवेक्षण गने र आवश्यक पृष्ठपोषण तदने 

। 

✓ अतभलेख गररएका रतजस्टर िथा मातसक प्रतिवदेनहरू स्वास्थ्य सँस्था र नगरपातलकामा सुरतक्षि राखे्न व्यवस्था 

तमलाउने । 

✓ स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको सुदृढीकरणको लातग नगरपातलकाले स्वास्थ्य कमयचारीहरूलाइय िातलम लगायिका  

आवश्यक स्रोि साधनहरूको व्यवस्था गनेछ ।  

✓ स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सुदृढ गनय स्वास्थ्य सेवा कायायलय, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा तनदेशानालय, संघीय स्तर, 

िथा स्वास्थ्यको के्षत्रमा काम गने तवकास साझेदार संघ सँस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय गने । 

स्वास्थ्य संस्थाको भूनमकाः   

✓ तनदेतशका अनुसार अतभलेख राखे्न िथा सो अतभलेख चुस्त दुरूस्त भए नभएको र्तकन गने (कन्धिमा  हिाको 

एक पटक) । 

✓ मातसक प्रतिवेदन ियार गदाय Tally Sheet प्रयोग गने,  प्रतिवेदन दुरुस्त भए नभएको र्तकन गने  

✓ मातसक प्रतिवेदन ियार हुनासाथ अनुगमन पुन्धस्तका अद्यावतधक गने  

✓ स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको कायय गनय तजमे्मवार व्यन्धि िोके्न 

✓ चौमातसक रुपमा कमयचारी िथा व्यवस्थापन सतमति सदस्यहरुसंग सेवाको िथ्याङ्क तवशे्लषण िथा सतमक्षा गने 

✓ गाँउघर न्धितनक र खोप न्धितनकको प्रतिवेदन चाँडो भन्दा चाँडो स्वास्थ्य संस्थाको मूल रतजस्टरमा अद्यावधि गने  

✓ स्वास्थ्य संस्थाहरूले मातसक प्रतिवेदनको दुइय प्रति ियार गरी एक प्रति अको मतहनाको ७ गिे तभत्रमा अतनवायय 

नगरपातलकामा पठाउने र एक प्रति आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा सुररक्षि राखे्न । 

✓ हरेक मतहना ७ गिेतभत्र पातलका स्तरमा मातसक बैठक बतस स्वास्थ्य संस्थाद्वारा प्रदान गररएका सेवा सम्बन्धि 

छलफल गने र प्रतिवेदनमा सुधार गनुयपने भएमा सुधार गरी स्वास्थ्य संस्थाले नै आफ्नो प्रतिवेदन DHIS2 मा इन्ट्ि ी 

गने व्यवस्था तमलाउने । 

DHIS2 

DHIS2 तवशेष गरी स्वास्थ्य सेवा िथ्याङ्कहरू एतककृि रूपमा प्रतवष्ठ, प्रमातणकरण, तवशे्लषण िथा प्रसु्ततिकरणको लातग 

तवकास गररएको प्रभावकारी अनलाइयन प्रणाली हो । यसमा तवतभन्न िहका सरकारी िथा तनजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रदान 

गने सेवा अनुसारका  प्रतिवेदन फारमहरू समेतटएका छन । तबतभन्न स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह गररएका सेवाहरुको तबशे्लषण 

गने िथा सूचनाको आधारमा तनणययमा पूगे्न प्रकृयामा DHIS2 ले सहयोग पुयायउँछ । यसले हरेक िहमा तछटो छररिो 

तकतसमले सूचना उपलब्ध गराई स्वास्थ्यकमीहरू, काययक्रम व्यवस्थापक, नीति तनमायिाहरूलाई सूचना धिई तथ्मा 

आिाररत धनर्ार् गनय मद्दि गदयछ ।  यसमा हरेक स्वास्थ्य संस्थाहरूले अको मतहनाको ५ गिे तभत्रमा मातसक प्रतिवेदन 

प्रतवष्ठ गरी ७ गिे तभत्रमा नगरपातलकाबाट आवश्यक पृष्ठपोषण तदइय सके्न र सोही अनुसार आवश्यक पररमाजयन गरी १३ 

गिे  तभत्रमा सच्याइय सकु्नपनेछ ।  

नगिपानलकाको भूनमका  

➢ यस  नगरपातलकाका हरेक स्वास्थ्य संस्थामा DHIS2 लागू भइसकेको सन्दभामा सो धनरन्तरताको लातग आवश्यक 

स्रोि र साधन (इयन्ट्रनेट, कम्प्पु्यटर, कमयचारीलाइय िातलम) को व्यवस्था गने । 

➢ नगरपातलका स्तरमा DHIS2 को कायय गनय तजमे्मवार व्यन्धि िोके्न ।  

➢  DHIS2 को तजमे्मवार व्यन्धिले िथथाँक गुणस्तरका लागी संबन्धिि स्वास्थ्य संस्थामा िथ्याँक गुणस्तर सुधारका 

लागी पृष्ठपोषण तदने । 

➢ सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट तनयतमि रुपमा प्रतिवेदन भए नभएको सुतनतिि गरी पृष्ठपोषण तदने । 
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➢ स्थानीय िह अन्तगयिका स्वास्थ्य सँस्थाहरूबाट अनलाईन इन्धन्ट्ि  गने व्यवस्था नभएमा वा कुनै कारणले इयन्ट्रनेट 

िथा अन्य सुतवधा नहँुदाको अवस्थामा उि प्रतिवेदन नगरपातलकाले अनलाईन प्रतवर गना सहर्ोग गनेछ । 

➢ िथ्यपरक तनणययको लातग आवश्यक सूचनाहरू धनर्ाार्क तहमा उपलब्ध गराउने । 

➢ िथ्याङ्कको प्रयोग वृन्धद्ध गना हरेक मातसक बैठक िथा सतमक्षामा िथ्यांकको पुनरावोलकन, तवशे्लषण र 

प्रसु्ततिकरणको अभ्यास गराउने । 

➢ स्थानीय िहमा DHIS2 सुदृढ गनय स्वस्थ्य सेवा कायायलय, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा तनदेशानालय, संघीय स्तर, िथा 

स्वास्थ्यको के्षत्रमा काम गने तवकास साझेदार संघ सँस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय गने । 

स्वास्थ्य संस्थाको भूनमकाः   

• माधसक प्रधतवेिन समर् धभतै्र अनलाइयनमा पररतवष्ठ गने  

• अनलाइयन प्रधतवेिनमा गल्ती भए स्वर्ां सांस्थाले सुिार गने 

• DHIS2 को कायय गनय तजमे्मवार व्यन्धि िोके्न ।    

• माधसक, चौमाधसक, अिा वाधषाक तथा वाधषाक रुपमा िथ्याङ्क धवशे्लषर् र प्रसु्ततीकरर् गने । 

आपूनतय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली 

एक तनतिि अवतधमा प्राि भएका, तनकासा र खचय गररएका िथा बाँकी रहेका औषतध , औजार, उपकरण, साधनहरू 

लगायिका स्रोिहरुको सूचना सांघीर्, प्रािधिक तथा स्थानीर् िहलाई योजना िजुयमा, अनुगमन िथा मूल्यांकनको लातग 

उपलब्ध गराउनु िथा प्राि सूचनाको तवशे्लषण स्वास्थ्य सँस्था िहसम्म उपलब्ध गराउनु नै आपूतिय व्यवस्थापन सूचना 

प्रणालीको उदे्दश्य हो । यो प्रणालीको लक्ष्य आपूतिय व्यवस्थापनलाइय व्यवन्धस्थि गरी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आवश्यक पने 

साधन, औषतधहरु, औजार, उपकरणहरूको उपलब्धिा बाहै्र मतहना कायम भएको सुधनधित गराउनु हो । 

नगिपानलकाको भूनमका  

• यस  नगरपातलकाका हरेक स्वास्थ्य संस्थामा आपूतिय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सुचारु गनयको लातग आवश्यक 

स्रोि र साधन (फारम, रतजररहरू, कमयचारीलाइय िातलम) को व्यवस्था गने । 

• नगरपातलका स्तरमा आपूतिय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको कायय गनय तजमे्मवार व्यन्धि िोके्न ।   

• स्वास्थ्य सँस्थाहरूबाट तनयतमि अतभलेख िथा तै्रमातसक प्रतिवेदन गरेको सुतनतिि गरी पृष्ठपोषण गने ।  

• सेवा प्रदान गने संस्थामा आपूतिय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको तनयतमि अनुगमन गने, आपूतिय व्यवस्थापनको 

प्रवाहमा तवद्यमान रहेका समस्याहरू पतहचान िथा तनराकरण गने । 

• आपूतिय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सुदृढ गनय स्वस्थ्य सेवा कायायलय, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा तनदेशानालय, संघीय स्तर, 

िथा स्वास्थ्यको के्षत्रमा काम गने तवकास साझेदार संघ सँस्थाहरू सँग आवश्यक समन्वय गने ।  

स्वास्थ्य संस्थाको भूनमकाः   

✓ तनदेतशका अनुसार अतभलेख राखे्न िथा सो अतभलेख चुस्त दुरूस्त भए नभएको र्तकन गने (कन्धिमा  मधहनाको 

एक पटक) । 

✓ चौमधसक रुपमा अधनवार्ा भौधतक लगत राखी प्रधतवेिन तर्ार गने र आगामी चौमाधसक सम्मको लाधग आवश्यक 

औषधि सामाग्रीको माग गने । 

✓  आपूतिय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको कायय गनय तजमे्मवार व्यन्धि िोके्न ।    

✓ स्वास्थ्य संस्थाहरूले तै्रमातसक प्रतिवेदनको तीन प्रति ियार गरी दुइय  प्रति अको मतहनाको ७ गिे तभत्रमा अतनवायय 

नगरपातलकामा पठाउने र एक प्रति आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा सुररक्षि राखे्न । 

नवर््दयुतीय आपूनतय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (eLMIS) 

आपूतिय व्यवस्थापनका महत्वपूणय ६ वटा तसद्धान्तहरू ठीक सामान, ठीक पररमाणमा, ठीक स्थानमा, ठीक समयमा, ठीक 

मूल्यमा र ठीक अवस्थामा हुनुपदयछ भने्न िथ्यलाई आत्मसाथ गदै स्वास्थ्य सेवा तवभाग, व्यवस्थापन महाशाखाले तवगिमा 

भएका आपूतिय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका कतम कमजोरीहरूलाई पररमातजयि गदै कम भन्दा कम समयमा कुनै पतन 

औषतध, खोप िथा सामग्रीहरूको महत्वपूणय िथ्यांकहरू Real Time Data को रुपमा प्राि हुने गरी ियार गररएको वेबमा 

आधाररि एन्धिकेसन (सफ्टवेयर) नै तवद्युिीय आपूतिय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (eLMIS) हो । 

यसै सूचना प्रणाली प्रयोग गरी स्वास्थ्य सामातग्रको प्रके्षपण, बजेट व्यवस्थापन, खररद योजना तनमायण उपलब्धिाको सुतनतििा 

(मौज्दाि, स्वीकृि मौज्दाि पररमाण, आकन्धिक मागतबन्दु, माग पररमाण तनधायरण, तविरण व्यवस्था (माग, हस्तान्तरण, 

दान्धखला प्रतिवेदन), अनुगमनको साथै िथ्याङ्कको गुणस्तरीयिाको सुतनतिििा जस्ता समू्पणय आपूतिय शृङ्खलाको 

काययसञ्चालन, अनुगमन िथा रेखदेख गने ।  
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नगिपानलकाको भूनमकाः   

• तवद्युिीय आपूतिय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाइ पातलका र स्वास्थ्य संस्थासम्म लागू  गने र सोका लातग आवश्यक 

पूवायधार (कम्प्पु्यटर, इन्ट्रनेट, मोबाइल) र िातलम प्राि व्यन्धिको व्यवस्था नगरपातलकाले गने ।  

• नगरपातलका र स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट तनयतमि रूपमा िथ्याङ्क eLMIS मा प्रतवष्ठ भए-नभएको एतकन गने । 

• नगरपातलका स्तरमा आपूतिय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको कायय गनय तजमे्मवार व्यन्धि िोके्न ।    

• तवद्युिीय आपूतिय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको संचालन भैसके पतछ यसबाट प्राि हुने सुचनाको आधारमा 

स्वास्थ्य सामग्री (औषतध, खोप िथा अन्य सामाग्रीहरु) को खपि एवं मौज्दाि न्धस्थतिको अनुगमन गने । 

• तवद्युिीय आपूतिय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सुदृढ गनय स्वस्थ्य सेवा कायायलय, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा तनदेशनालय, 

संघीय स्तर िथा स्वास्थ्यको के्षत्रमा काम गने तवकास साझेदार संघ सँस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय गने । 

स्वास्थ्य संस्थाको भूनमकाः   

• स्वास्थ्य संस्थामा प्राि भएका िथा माग गनुय पने सामग्रीहरूको Software मा प्रतवष्ठ गने   

• अनलाइयन िथ्यांक समर्मै पररतवष्ठ गने  

• तवद्युिीय आपूतिय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको कायय गनय तजमे्मवार व्यन्धि िोके्न 

EWARS र्यवासय तथा खोज पड्ताल सम्बन्धी अन्य सूचना प्रणालीहरः   

हाल यस नगरपातलका अन्तगयिका कुनै पतन स्वास्थ्य संस्थाहरू EWARS सेन्धन्ट्नेन्ट्ल साइयट नभएिा पतन भतवष्यमा स्वास्थ्य 

संस्था साइयटको रूपमा छनोट भएको खण्डमा केन्द्र िथा प्रदेशबाट तनदेिन भए बमोतजमको सूचना प्रणालीलाइय लागू 

गररनेछ । साथै केन्द्र िथा प्रदेशले पररपत्र गरेको, तवषेश पररन्धस्थति जसै्तैः  महामारी, दैवी िथा प्राकृतिक प्रकोप िथा तवपद्को 

समयमा गनुय पने सूचना प्रभावकारी रूपमा गने व्यवस्था तमलाइयनेछ ।  

स्वास्थ्य सुचनाहरुको भण्डािण,प्रसु्तनतकिण तथा प्रयोग  

 

स्वास्थ्य सुचनाहरुको भण्डािण 

 

स्वास्थ्य संस्था तह 

स्वास्थ्य संस्थामा रहेका समू्पणय स्वास्थ्य सूचनाहरु अद्यावतधक गनय चातहने अतभलेख फारामहरु र मातसक िथा तै्रमातसक 

प्रतिवेदन बनाई सकेपतछ स्वास्थ्य संस्थाबाट सम्बन्धिि मातथल्लो तनकायमा पठाएपतछ एक प्रति सम्बन्धिि स्वास्थ्य संस्थामा 

कन्धिमा ५ वषयसम्म सुरतक्षि राख्नु पने छ । DHIS2, eLMIS िथा अन्य अनलाइयन प्रणालीबाट प्रतिवेदन गररसकेको 

िथ्यांकलाई कम्प्पू्यटरमा आवतधक रूपमा व्याकअप सुरतक्षि राख्नु पदयछ । तवद्युतिय सूचनाहरु माग अनुरूप उपलब्ध 

गराउँदा वा बातषयक प्रतिवेदन बनाउँदा, पररवियन िथा स्थतगि गदाय म.ले.प. फारम नं.९०१ (सफ्टवेयरको प्रयोगकिाय तववरण, 

पररवियन र स्थतगि माग फारम) को अतनवायय प्रयोग गनुयपदयछ । उि फारामहरू र प्रतिवेदन भण्डारणको तजमे्मवारी 

तलएको व्यन्धिले स्वास्थ्य सुचनाहरुको सुरक्षाको तजम्मा तलनेछ । स्वास्थ्य सूचना सम्विी तजमे्मवार प्राि कमयचारी 

स्थानान्तरण, पदस्थापन भई रमाना भएमा वा अवकास प्राि गरेमा समू्पणय स्वास्थ्य सूचनाहरु सम्बन्धिि संस्थामा काययरि 

कमयचारीलाई तनयमानुसार बरबुझारथ गनुपने छ । उि कमयचारीको  मृतु्य भएको खण्डमा सो कमयचारीसंग रहेका समू्पणय 

जानकारी स्वास्थ्य संस्थामा रहेको सुतनतिि गने काम स्वास्थ्य सांस्था प्रमुखको हुनेछ । सेवाग्राहीका समे्वदनशील जानकारी 

रहेका अतभलेखहरु जो कोहीलाई हेनय, प्रतितलतप गनय िथा सातवक स्थानबाट लैजान पाइनेछैन । यस्ता व्यन्धिगि जानकारी 

हेनय सम्बन्धिि स्वास्थ्य संस्थाका सेवा प्रदायक कमयचारीलाई पतन आफ्नो िजतवजले जो कसैलाई सेवाग्राहीको अनुमतितबना 

तदन पाइनेछैन िथा संग्रतहि र समायोतजि जानकारी समेि स्वास्थ्यकमीले नगरपातलकाका सम्बन्धिि फाँट प्रमुखको 

अनुमतिमा आतधकारीक पत्रका आधारमा मात्र प्रतितलतप उिार गररतदन सतकने छ ।  

नगिपानलका तह 

नगरपातलकाले स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट संकतलि प्रतिबेदन संग्रतहि गने र आवश्यक अनुसार प्रदेश िथा संघमा प्रतिवेदन 

पे्रषण गररसके पतछ सोको कायायलय प्रति र तडतजटल प्रति कन्धिमा ५ वषय सम्म सुरतक्षि िररकाले राख्नु पने छ । 

नगरपातलकाले स्वास्थ्य संस्थालाइ अतभलेख फारामहरु र प्रतिवेदनहरू सुरतक्षि िररकाले भण्डारण गनयको लातग चातहने 

दराज, िाला, चातब आतद पातलकाले स्वास्थ्य संस्थालाइ आवश्यकिा अनुसार प्रदान गनेछ र सुरतक्षि र गोपतनयिा राखे-

नराखेको चौमातसक रूपमा अनुगमन गनेछ । 

 



 

7 

तथ्याङ्क प्रसु्तनत तथा प्रर्दयिनी  

सूचना चक्र अनुसार िथ्यांकको प्रशोधन िथा तवशे्लषण पिाि िथ्याङ्कको प्रसु्ततिकरण गररन्छ । िथ्याङ्क प्रसु्ततिकरण भन्नाले 

सवयसाधारण, स्वास्थ्यकमीहरु, काययक्रम व्यवस्थापकहरु िथा सरोकारवालाहरु वा जसको लातग िथ्याङ्क प्रसु्ति गनय 

खोतजएको हो, उसले बुझे्न गरी िथ्याङ्क र सूचनाहरुको सही प्रसु्तति वा प्रदशयनी गनुय हो । तवषयवसु्त र लतक्षि सहभागीहरु 

अनुसार िथ्याङ्कको प्रसु्ततिकरण गने िररका र माध्यम फरक–फरक हुन सक्छन् । िातलका, ग्राफ, चाटय, नक्सा र तचत्रहरुको 

सतह प्रयोगबाट कुनै पतन िथ्याङ्क र सूचनालाई सङे्क्षपमा प्रभावकारीरुपले समे्प्रषण गनय सतकन्छ ।  

नगिपानलका तह  

स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको िथ्यांकहरू स्थानीय िहमा देहाय अनुसार प्रसु्तति, प्रदशयनी िथा छलफल गररनेछ ।   

• स्थानीय िहको मातसक िथा तवषयगि बैठक 

• मातसक, चौमातसक, र बातषयक सतमक्षा 

• सावयजतनक सुनुवाइ िथा सामातजक पररक्षण  

• मातसक, चौमातसक र बातषयक प्रगति तववरणलाइय ग्राफ, चाटय, िातलका आतद माफय ि प्रदशयनी  

• अद्यावतधक सामातजक नक्सांकन 

• नगरपातलका स्तररय स्वास्थ्य पार्श्रवयतचत्र तनमायण िथा बातषयक अद्यावतधक 

स्वास्थ्य संस्था तह 

स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको िथ्याङ्कहरू स्वास्थ्य संस्था िहमा देहाय अनुसार प्रसु्तिी, प्रदशयनी िथा छलफल गररनेछ ।   

• स्वास्थ्य संस्थाको िथा स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन सतमतिको मातसक बैठक  

• सावयजतनक सुनुवाइ िथा सामातजक पररक्षण  

• मातसक, चौमातसक, र बातषयक प्रगति ग्राफ, चाटय, िातलका आतद माफय ि प्रदशयनी  

• अद्यावतधक सामातजक नक्सांकन 

• स्वास्थ्य संस्था स्तररय पार्श्रवतचत्र तनमायण िथा बातषयक अद्यावतधक 

 

तथ्याङ्कको प्रयोग  

स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको िथ्याङ्कहरू तवतभन्न ठाउँहरूमा प्रयोग गनय सतकन्छ । यस स्थानीय िहमा रहेका 

स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुचना िथा िथ्याङ्कहरू देहायका स्थान िथा प्रतक्रयाहरूमा प्रयोग गररनेछ ।   

 

नगरपातलका र स्वास्थ्य संस्था स्तरमा 

• जानकारी प्रदान गनय  

• तनणयय प्रतक्रयामा (छलफल, धविेष कार्ाक्रम लागु, सेवाको धवस्तार गना आधि ) 

• नगर र वडा पररषदमा   

• योजना छनौटका प्रतक्रयाहरुमा  

• सरोकारवालाहरुलाई सुझावहरु प्रदान गनयमा 

 

स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा सङ्कलन गररएका सूचनाहरु काययक्रम व्यवस्थापनमा प्रयोग नभएसम्म व्यवस्थापन सूचना 

प्रणालीको उदे्वश्य पूरा हुन सकै्दन । काययक्रम व्यवस्थापकहरुले काययक्रम सम्बिी कुनै पतन तनणयय तलंदा िथ्यमा 

आिार मानु्न पनेछ । यसका लातग िथ्याङ्कबाट सूचना र सूचनाबाट ज्ञान बनाउन सके्न तसप काययक्रम 

व्यवस्थापकहरुलाइ िातलम वा स्थलगि कोतचंग माफय ि गररनेछ यसको लातग अवश्यक व्यवस्थापन पातलकाले 

गनेछ।  

 

नोटैः  यसरी नगरपातलका र स्वास्थ्य संस्था िहमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धिि प्रसु्ततिकरणका लातग आवश्यक 

तवषय/सुचकहरू वषयको सुरूमा नगरपातलकाले तनधायरण गनेछ र सोही अनुसार ियारी िथा प्रसु्तति गररनेछ । यतद 

आवश्यकिा महसुस गरेको खण्डमा तवषय/सुचकहरू नगरपातलकाले जुनसुकै समयमा थपघट गनेछ । त्यसको लातग 

आवश्यक स्रोि िथा साधनहरूको व्यवस्था नगरपातलकाले गनेछ । 
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घ. अप्रत्यानसत घटनाहरको अवस्था पूवय तयािी तथा प्रनतकाययको अनुगमनः  

प्राकृतिक िथा मानव शृ्रतजि घटनाहरू जसै्त महामारी, प्रकोप, दुघयटना जस्ता तवपद्को समयमा स्थानीय िहमा ियार भएको 

प्रकोप पूवय ियारी िथा प्रतिकायय योजनामा भएको अनुगमन फारम प्रयोग गनेछ यतद त्यस्तो व्यवस्था नभएको खण्डमा 

नगरपातलकामा रहेको अनुगमन मूल्याङ्कन िथा सुपररवेक्षण सतमतिले तनधायरण गरेको समय सापेक्ष चेकतलरको ियारी गरी 

प्रयोग गनय सके्नछ । 

 

ननजी स्वास्थ्य सेवा प्रर्दायकहरुको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन 

नगरपातलका  अन्तरगि सञ्चातलि तनजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुको सम्बिमा नगरपातलकाले आवश्यकिा अनुसार 

अनुगमन िथा मुल्याङ्कन गनेछ । यस प्रयोजनको लागी नगरपातलकाले तनतज सेवा प्रदायक सम्बन्धि तनदेतशका वा काययतबतध 

ियार भइयसके पतछ आवश्यकिा अनुसारको चेकतलर ियार गरर प्रयोग गनेछ । 

परिचे्छर्द चाि: मूल्याङ्कन 

मुल्याङ्कनको परिचय 

यस नगरपातलका तभत्र संचालन भएका स्वास्थ्यका काययक्रम िथा सेवाहरु हालको समयमा के कति सान्दतभयक, लाभदायी, 

प्रभावकाररिा र तदगोपना छ साथै के कस्ता उपलन्धब्ध एवमं प्रभावहरु हाँतसल भएका छन् भने्न कुराको आन्तररक र बाह्य 

मुल्याकंनकिायबाट उदे्दश्यपूणय र व्यवन्धस्थि िररकाले लेखाजोखा गने काययलाई मूल्याङ्कन भतनन्छ । स्वास्थ्य काययक्रम 

कायायन्वयनका क्रममा भएका सबल िथा दुबयल पक्षहरूबाट पाठ तसकी भावी काययक्रम, योजना िजुयमा िथा कायायन्वयनमा 

आवश्यक सुधार गने िथा सम्बन्धिि तनकायलाई त्यस्ता काययक्रमको कायायन्वयन र नतिजाप्रति जवाफदेतह बनाउनु 

मूल्याङ्कनको उदे्दश्य हो । यस नगरपातलका ले कुनै तनतिि समय तसमा तभत्र प्रदान गरेको स्वास्थ्य सेवाको अवस्था, उपलन्धब्ध 

िथा प्रगति कस्तो रह्यो भनी अनुसिान िथा तबशे्लषण गनेछ । मूल्याङ्कन गदाय तबशेष गरी सेवा प्रवाह गनुयभन्दा पतहले, सेवा 

प्रवाह गदैगदाय, मध्य समयमा र सेवा प्रवाह गरी सकेपतछको अवस्था तबचको िुलना गने काम गररन्छ ।  

मुल्याङ्कनका नवनिहरु  

• सवेक्षण तथा अनुसन्धान  

-पररमाणात्मक तवतध (प्रश्नावली र सवेक्षण तवतध र तवद्यमान आधारभूि आँकडाहरू) 

-गुणात्मक तवतध (प्रत्यक्ष अवलोकन तवतध, लतक्षि समूह तवतध, अन्तरवािाय तवतध, सबल, दुबयल, अवसर र   

 चुनौिी तवशे्लषण गने तवतध, र दस्तावेज अध्ययन) 

• सनमक्षा (वातषयक सतमक्षा र अधयवातषयक सतमक्षा)  

• कायय सम्पार्दन मूल्याकंन (स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकमीहरू) 

 

क. सवेक्षण तथा अनुसन्धान 

यस नगरपातलकामा सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रदान गररएको सेवासँग सम्बन्धिि सुचना िथा सूचकहरूलाइय 

यथाथयपरक र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सवेक्षण िथा अनुसिान गने व्यवस्था तमलाइयनेछ ।  

रातरि य, प्रादेतशक, िथा अन्य दािृ संघ सँस्थाहरूबाट हुने तवतभन्न सवेक्षणहरूमा यस नगरपातलकाबाट सवेक्षणका क्रममा 

गनुय पने िथ्याङ्क संकलनका काययहरूमा सहयोग गनेछ । जुन संघ सँस्था िथा तनकायबाट सवेक्षण गनय लातगएको हो त्यसबाट 

नगरपातलकासँग आवश्यक समन्वय गनुय पनेछ । त्यस्तो काययलाइय थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग 

नगरपातलकाले गनेछ । यस नगरपातलकाले आफ्नो के्षत्र तभत्रको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न, कायायन्वयन गररएका काययक्रमको 

मुल्याङ्कन गनय िथा िथ्याङ्क अनुरुप प्रमाण उपलब्ध गराइ योजना िजुयमा गनय तबतभन्न सवेक्षण र अनुसिान गनेछ । स्थानीय 

िहमा सरकारी, गैर सरकारी िथा तनजी के्षत्रबाट सम्बन्धिि नगरपातलकामा छुटै्ट सवेक्षण गनुय परेमा नगरपातलकामा रहेको 

अनुगमन मूल्याकंन िथा सुपररवेक्षण सतमतिको अनुमति प्राि भइसकेपतछ मात्र सवेक्षण सुरु गनय सके्नछन् । यस्ता 

सवेक्षणमा पातलकाको भूतमका देहाय बमोतजम हुनेछैः  

नवषयको छनौट 

तबषय छनौटका लातग सवेक्षणको उदे्दश्य र तवषयको तवस्तार स्वास्थ्य सवेक्षक अनुगमन टोली तबच प्रसु्ततिकरण भए पिाि् 

यस टोलीको तनणयय अनुरुप तबषय छनौटका लातग अनुमति प्रदान गररनेछ ।  
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कायययोजना 

स्वास्थ्य सवेक्षणको तवषय वसु्त छनौट भइय सकेपतछ आवश्यकिा अनुसार परामशयदािा तनयुि गरी सवेक्षणको कायययोजना 

बनाइय लागू गररनेछ ।   

नैतिक (र्नथकल) क्तस्वकृनत 

तबषय छनौट गरी कायययोजना तनमायण पिाि् नेपाल स्वास्थ्य अनुसिान पररषदमा इतथकल अनुमतिका लातग आवेदन पेश 

गनुय पनेछ । यो अनुमति प्राि भइसकेपतछ मात्र िथ्याङ्क संकलन गनुयपनेछ ।  नगरपातलका स्तरको सवेक्षणका लातग पतन 

यो बँुदा लागु हुनेछ ।  

सवेक्षण तथा अनुसान्धान व्यवस्थापन 

नगरपातलकाको सवेक्षण व्यवस्थापनमा सवेक्षणको प्रकृति हेरेर कुन-कुन सवेक्षणमा र सवेक्षणको कुन तवधामा परामशयदािा 

आवश्यक पनेहो त्यसको पहचान गरी व्यवस्था तमलाइयने छ ।  

मानव स्रोत व्यवस्थापन 

सवेक्षणको लातग आवश्यक दक्ष जनशन्धि व्यवस्थापन गने, सवेक्षक िथा गणकहरूको लातग आवश्यक िातलमको व्यवस्था 

गररनेछ ।  

अनुगमन  

नगरपातलकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन मूल्याकंन िथा सुपररवेक्षण सतमतिले योजना अनुसार 

सवेक्षणको तनयतमि अनुगमन गनेछ र आवश्यक तनयमन गनय सके्नछ । 

ननतजाको प्रसु्तनतकिणः   

सवेक्षणको समू्पणय तवतध सकेपतछ, सवेक्षणको नतिजा स्वास्थ्य अनुगमन सतमतिको उपन्धस्थतिमा परामशयदािाले  प्रसु्ततिकरण 

गनेछ । सवेक्षणको प्रतिवेदन प्रतितलतप नगरपातलकालाई बुझाउनुपनेछ । सवेक्षणबाट प्राि नतिजा िथा तसफाररसहरूलाई 

नगरपातलका को स्वास्थ्य न्धस्थति सुधार गनय प्रयोगमा ल्याउनेछ।   

 

ख. सनमक्षा  

नगरपातलका अन्तगयिका स्वास्थ्य काययक्रमहरूको कायायन्वयनको अवस्था के कस्तो छ भनेर तवतभन्न समयमा छलफल गने 

प्रतक्रयालाइय सतमक्षा भतनन्छ । यस नगरपातलकामा अधय बातषयक र वातषयक गरी दुइयपटक सतमक्षा गररनेछ ।   

सनमक्षाको उदे्दश्य  

• नगरपातलका तभत्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रगतिको िुलनात्मक तवशे्लषण गने । 

• काययक्रम सञ्चालनमा देन्धखएका कमी कमजोरी पतहचान गने र सुधार गनुय पने के्षत्रहरू पत्ता लगाइय लक्ष्य प्रान्धिसम्म 

पुगे्न मागय पतहचान गने ।  

• सञ्चातलि काययक्रमले सम्बन्धिि के्षत्रको वातसन्दा र तवशेष गरी मतहला, बालबातलका, जेष्ठ नागरीक िथा वतञ्चतिमा 

परेका समूदायहरूमा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाको उपभोगको अवस्था उनीहरूले सेवा उपभोग गनय भोगु्न परेका बाधा 

अवरोधहरू पत्ता लगाइय सम्बोधनको लातग रणनीति ियार गने ।  

• स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्यका नीति िथा रणनीति तवकास गनय र योजना िजुयमाका लातग प्राथतमकिा के्षत्र पतहचान गने 

।  

• स्वास्थ्य के्षत्रमा काम गने सरकारी गैरसरकारी िथा तनजी के्षत्रहरूको तवचमा समन्वय सहकायय गरी काययक्रम 

कायायन्वयनका क्रममा हुन सके्न दोहोरोपना कम गने । 

बानषयक तथा अियवानषयक सनमक्षा 

नगरपातलका अन्तगयिका स्वास्थ्य संस्थाहरूको बातषयक िथा अधय बातषयक सतमक्षा गने व्यवस्था तमलाइयनेछ । सतमक्षा 

काययक्रममा स्थानीय िहका पदातधकारीहरू, स्थानीय िह मािहिका स्वास्थ्य संस्थाहरू, स्वास्थ्यको के्षत्रमा काययरि 

सरकारी, गैर सरकारी िथा तनजी के्षत्रहरूको सतक्रय सहभातगिामा देहाय बमोतजमका तवषयवसु्तहरूमा छलफल िथा 

प्रसु्तति गरी तनश्कषयमा पुगे्नछ ।   

• अधयवातषयक सतमक्षामा आधथाक वषाको पधहलो ६ मतहनामा नगरपातलका  अन्तगयिका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रवाह 

भएका स्वास्थ्य सेवाहरूको कायायन्वयनको अवस्था वारेमा छलफल गररनेछ भने बातषयक सतमक्षामा आधथाक वषय 

भररको प्रगतिको बारेमा छलफल हुनेछ ।  
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• स्वास्थ्य संस्थाहरुको प्रगति प्रतिबेदनको गुणस्तरीयिा र देन्धखएका तु्रतटहरूको सुधार । 

• संचातलि काययक्रमहरुको प्रगति बातषयक लक्ष्य अनुसार भए-नभएको सतमक्षा गरी लक्ष्य प्राि गनयको लातग 

कायययोजना बनाउने िथा आगामी समर्को योजना धनमाार् । 

• स्वास्थ्य संस्थाको लातग आवश्यक औषधी, उपकरण, स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका टुल्सहरूको उपलब्धिा 

। 

• लक्ष्य अनुसार तवतत्तय प्रगतिको अवस्था ।  

• लतक्षि समूदायको सेवा पहँुच र सेवा उपभोगको अवस्था ।  

• महामारी िथा प्रकृतिक प्रकोपको अवस्था, पूवय ियारी िथा प्रतिकाययको लातग आवश्यक छलफल । 

• स्थानीय िहमा तनमायण भएका नीति तनदेतशका वा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धिि कुनै दस्तावेजहरू तनमायणको क्रममा छन् 

भने  त्यसको बारेमा जानकारी  िथा छलफलका साथै सोको कायायन्वयनको बारेमा छलफल ।  

• स्वास्थ्य के्षत्रका अन्य समसामतयक तबषयमा छलफल ।  

 

ग. कायय सम्पार्दन तथा मूल्याङ्कन  

स्वास्थ्य संस्थाहरुको कायय सम्पार्दन मूल्याङ्कन 

नगरपातलकामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुले तनतिि समय तभत्र िोतकएको लक्ष्य अनुसार के कति काम पुरा गरे नगरेको 

यतकन गरी स्वास्थ्य संस्थाहरुको कायय सम्पादन मूल्याङ्कन गररनेछ । जसले स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रदान गने सेवाहरुमा थप  

गुणस्तरीयिा र प्रभावकारीिा बनाउन मद्दि गनेछ। देहाय बमोतजमका उदे्दश्यहरू प्राि गनय स्वास्थ्य संस्थाहरूको कायय 

सम्पादन मूल्याङ्कन गररनेछ  

• स्वास्थ्य सस्थाहरुले तदएको लक्ष्य के कति पुरा गरे भनी पत्ता लगाउने  

• स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रदान गने सेवाको गुणस्तरमा बृन्धद्ध गने ।  

• कायय सम्पादनको मूल्याङ्कन गरी सवोतृ्कर काम गने स्वास्थ्य संस्थालाई पुरसृ्कि र प्रोत्साहन गने ।  

• िोतकएको लक्ष्य िथा उदे्दश्य हातसल गनय नसके्न संस्थाहरुको कारक ित्वहरुको तवशे्लषण गरी सुधारका लातग 

तवशेष काययक्रमहरुको कायय योजना बनाई कायायन्वयन गने । 

कायय सम्पार्दनको मापन नवनि 

o कायय सम्पादनको प्रगति मूल्याङकन गदाय प्रते्यक स्वास्थ्य संस्थामा कन्धिमा दुइय पटक सहयोगात्मक सुपररवेक्षण 

(व्यवस्थापतकय र प्रातवतधक सुपररवेक्षण) गररनेछ ।   

o कायय सम्पादनको प्रगति हेदाय तनधायरण गररएका अतधकिम् लक्ष्यको सीमाहरुलाई आधार मानेर संयुि रुपमा 

मुल्याङ्कन गररनेछ ।  

o स्थानीय िहमा रहेको अनुगमन मूल्याङ्कन सुपररवेक्षण सतमतिले स्थानीय पररवेशमा सूचकहरू तनधायरण गरी 

ियार गरेको मूल्याङ्कन चेकतलर प्रयोग गररनेछ ।  

o स्वास्थ्य संस्थाको मातसक प्रतिवेदनका आधारमा सो संस्थाका लातग तनतिि गररएका अतधकिम् तसमाको लक्ष्य 

सतमक्षा गरी पूरा हुन सके्न नसके्न तनतिि गररनेछ ।   

o अनुगमन वा सुपररवेक्षणका बेला स्वास्थ्य संस्थाको काययके्षत्र तभत्रका समुदाय वा सम्बन्धिि स्वास्थ्य संस्था 

सञ्चालन िथा व्यवस्थापन सतमतिसँग स्वास्थ्य संस्थाको बारेमा अतधकिम् धारणा बुझे्न र सो अनुसार स्वास्थ्य 

संस्थाको मुल्याँकन गररनेछ ।   

कायय सम्पादन योजना ियार गने बेलामा स्थानीय िहको  वसु्तन्धस्थति र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपलब्ध साधन पहँुचको अवस्था, 

मानव स्रोिको उपलव्धिा र गि वषय गरेको प्रगतिका आधारमा स्थानीय िह तभत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई तवतभन्न समूहमा 

तवभाजन गररनेछ । स्वास्थ्य संस्थाहरूको मुल्याङ्कन गदाय  देहायको मापदण्ड अनुसार वगीकरण गरी उतृ्कर स्वास्थ्य संस्था 

िय गररनेछ ।   

(क) ९० % भन्दा बढी  = सवोतृ्कर   (ख) ७५-८९ %  = उतृ्कर 

(ग) ६०–७४ %  = सन्तोषजनक  (घ) ६० % भन्दा कम  = नु्यन  

स्वाथ्यकमीको काययसम्पार्दन मुल्याङ्कन 

कुनै पतन कमयचारीलाई िोतकएको तजमे्मवारी के कति र कस्तो रुपमा पूरा भयो भनेर मापन गने तवतध कायय सम्पादन 

मूल्याङ्कन हो । स्वास्थ्य संस्थामा काययरि स्वास्थ्यकमीहरुले आफ्नो पदीय दातयत्व (काम कियव्य र अतधकार) अनुसार 

तदइएको तजमे्मवारीलाई लक्ष्य अनुसार योजना बनाइय पुरा गरे नगरेको हेनय तनतिि मापदण्ड बनाएर यतकन गनुय पनेछ ।  जस 
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अनुसार हरेक स्वास्थ्यकमीले तनतिि समय तभत्र गनुयपने कामको लक्ष्य तनधायरण गने,लक्ष्य अनुसार योजना ियार गने र 

कायायन्वयन गने जस्ता काययहरू पदयछन् ।  

उदे्दश्य 

➢ कमयचारीलाई तदइएको लक्ष्य अनुसार के कति कायय सम्पन्न गरे अनुगमन गरी समयमा पृष्ठपोषण तदने र तसके्न 

तसकाउने काययलाई व्यवन्धस्थि गने  

➢ कायय सम्पादनको मुल्याङ्कन गरी अति उत्तम कायय गने कमयचारीलाई पुरसृ्कि र प्रोत्साहन गनुयका साथै तनतिि 

समयमा काम सम्पन्न नगने, कामप्रति लापरवाही गने जस्ता पदीय दातयत्व पुरा नगने कमयचारीहरुलाई दन्धण्डि गने   

➢ कमयचारीको तनरन्तर तसकाई र वृति तवकासमा सहयोग पुराई उनीहरुको काययदक्षिा अतभबृन्धद्ध गने 

➢ कमयचारीको काम गने मनवोल बढाउने 

➢ कमयचारीमा स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन सम्बन्धि उत्तरदातयत्व बहन गने पक्षलाई सुदृढ गने  

कायय सम्पार्दन मूल्याङ्कन प्रनिया (नवनि ि योजना) 

स्थानीय तह स्वास्थ्य संस्था स्ति (स्वास्थ्यकमी ) 

नगरपातलकाले लक्ष्य िय गने छ। 

स्थानीय िहले तदएको लक्ष्य अनुसार स्वास्थ्य संस्थाले मातसक वातषयक 

योजना बनाई सोही अनुसार स्वास्थ्यकमीले आफ्नो कायय योजना िय 

गने छन् र नगरपातलका को स्वास्थ्य शाखामा पेश गनेछन्। 

कायय सम्पादन मुल्याङ्कन गनय प्रमुख नतिजा िथा प्रतिफल 

के्षत्रहरु र मापन गने तवतध र मापदण्ड तनधायरण गने छ। 
योजना अनुसार समयमा कायय सम्पादन गने 

कायय सम्पादन मुल्याङ्कन कतहले कसले  र कसरी गने 

योजना ियार गने छ। 

स्थानीय िहबाट िोतकएको समय  वातषयक र अधयवातषयक रुपमा कायय 

सम्पादन मुल्याङ्कन भरी पेश गने 

पुरसृ्कि िथा कयय सम्पादनमा सुधार गने योजना बनाउने  
वातषयक रुपमा िोतकएको लक्ष्य अनुसारका उपलन्धब्धहरु प्राि हुन 

सके नसकेको बारेमा उले्लख गरी पेश गने 

कायय सम्पादन सम्बिमा पृष्ठपोषण तदने ।  
प्राि आदेश िथा तनदेशनहरु समयमै सम्पन्न गनयका लातग अग्रसर 

रहने 

कायय सम्पादन मुल्याङ्कन हरेक आतथयक वषयको अन्त्यमा मुल्याङ्कन सतमतिद्बारा गररने छ। स्वास्थ्यकमी को सुपररवेक्षण 

तनयतमि गररने छ। स्वास्थ्य कमयचारीहरुको कायय सम्पादन मुल्याङ्ककन गनयको लातग देहायका तवतधहरु र मापदण्ड प्रयोग 

गररनेछ। 

प्रश्नोतिः  कायय सम्पादन मुल्याङ्कन फारममा िय गरीएका प्रश्नहरु कमयचारीलाई सोतधने छ। जसमा कमयचारी स्वयम् िथा 

अन्य कमयचारी र स्वास्थ्य संस्था संचालन िथा व्यवस्थापन सतमतिहरुलाई पतन प्रश्न गरी राय बुतझने छ। 

छलफलः  स्वास्थ्य संस्थाको कमयचारी र स्वास्थ्य संस्था संचालन िथा व्यवस्थापन सतमतिहरुसंग छलफल गररनेछ। 

अवलोकनः  कमयचारीले तवतभन्न स्थानमा देखाएको आचरण, व्यवहार िथा तक्रयातशलिाहरु साथै कायय सम्पादन गरेको 

काययहरू, सेवा रतजररहरूको तनयतमि अवलोकन गररनेछ। साथै कायय सम्पादन गदाय पतन अवलोकन गररने छ। 

मुल्याङ्कन गनयको लातग देहायको मापदण्ड अनुसार वगीकरण गररने छ र उतृ्कर कमयचारी िय गररने छ।   

(क) ९० % भन्दा बढी  = सवोतृ्कर   (ख) ७५-८९ %  =  उतृ्कर 

(ग) ६०–७४ % = सन्तोषजनक  (घ) ६० % भन्दा कम  = नु्यन  

कायय सम्पार्दन तथा मुल्याङ्कन फािम 

स्वास्थ्यकमीहरुको कायय सम्पादन मुल्याङ्कन गदाय नेपाल सरकार स्वास्थ्य सेवा तनयमावली, २०५५ को तनयम १२९ को 

उपतनयम २ बमोतजमको का.स.मु. फारम प्रयोग गनेछ । स्थानीय िहको अनुगमन मूल्याङ्कन िथा सुपररवेक्षण सतमतिले 

आवश्यकिा महसुस गरेमा समय सान्दतभयक मूल्याङ्कन फारम बनाई प्रयोग गनेछ ।  

पुिसृ्कत ि र्दक्तण्डत प्रकृया 

• मुल्याङ्कनको नतिजा अनुसार उतृ्कर कायय सम्पादन गने कमयचारीलाई प्रशंसा र पुरसृ्कि गरी प्रोत्सातहि गने। 

• सन्तोषजनक कायय गने कमयचारीलाई सुधार गनुयपने पक्षहरुको वारेमा पृष्ठपोषण तदने र सुधारको लातग योजना 

बनाई कायायन्वयन गनय लगाउने।  
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• कमजोर कायय सम्पादन गने कमयचारीलाई तनजको कमी कमजोरी वारेमा तलन्धखि जानकारी तदने। सुधारको 

लातग योजना बनाउन र कायायन्यवन गनय चातहने सहयोग गने। 

• तनधायररि समयमा काम सम्पन्न नगने, कामप्रति लापरवाही गने जस्ता पदीय दातयत्व पुरा नगने कमयचारीहरुलाई 

मापदण्ड बनाई दन्धण्डि गने । 

परिचे्छर्द पााँच: सुपरिवेक्षण 

सुपरिवेक्षणको परिचय  

सुपररवेक्षण भन्नाले काययक्रम वा पररयोजनाको तजमे्ववार व्यन्धि, सुपरभाइजर अथवा व्यवस्थापकले कुनै पतन काययक्रम वा 

पररयोजनामा काययरि कमचायरीहरू/स्वास्थ्यकमीहरूले उि कायक्रम वा पररयोजनाको लक्ष्य िथा उदे्वश्य अनुसार 

काययक्रमहरू कसरी संचालन गरररहेका छन, उनीहरूको गतितवतधहरू िथा कायय सम्पादनको अवस्था तनररक्षण गने, 

अनुगमन गने, आवश्यकिा अनुसार तनदेशन तदने, उते्प्रररि गने, काययक्रम  कायायन्वयनमा सहयोग िथा सहतजकरण गने  

जस्ता काययहरू पदयछन् र यो एक तनयतमि प्रकृया हो ।  

सुपरिवेक्षण योजनाः  

नगरपातलका मािहिका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सहभातगिात्मक सुपररवेक्षणको कायययोजना वषयको सुरूमा ियार गरी 

व्यवन्धस्थि िरीकाले सुपररवेक्षण गने व्यवस्था तमलाइयनेछ ।  

कायययोजना तानलका  

काययनवविण कहााँ गने 
कसले गने 

नजमे्मवािी 
कनहले गने 

वषयमा कनत पटक 

गने 
कैनफयत 

प्रातवतधक 

अनुगमन िथा 

सुपररवेक्षण 

सरकारी, गैर सरकारी 

िथा तनतज स्वास्थ्य संस्था 

स्थानीय िह स्वास्थ्य 

शाखा 
चौमातसक  

प्रते्यक स्वास्थ्य संस्था 

किीमा एक पटक 
 

व्यवस्थापकीय 

सुपररवेक्षण 

सरकारी िथा 

सामुदातयक स्वास्थ्य 

संस्थाहरू 

अनुगमन मूल्याकंन 

िथा सुपरीवेक्षण 

सतमति, व्यवस्थापन 

सतमति 

चौमातसक 
प्रते्यक स्वास्थ्य संस्था 

किीमा एक पटक 
 

गैर सरकारी िथा तनजी 

स्वास्थ्य संस्थाहरू 
वातषयक रूपमा  नमूना छनौट अनूसार  

काययक्रम 

सुररवेक्षण 

समुदाय स्तरमा संचातलि 

अतभयान िथा 

काययक्रमहरू,  

स्वास्थ्य शाखा, 

स्वास्थ्य संस्थाका 

कमयचारीहरू,  

अतभयान िथा 

तवशेष 

तदनहरूमा 

तनयतमि रूपमा  

नगरघर न्धितनक, खोप 

न्धितनक,   

स्वास्थ्य संस्था 

प्रमुख, व्यवस्थापन 

सतमति 

मातसक रूपमा  
प्रते्यक न्धितनक 

किीमा एक पटक 
 

स्वास्थ्य 

कमयचारीहरू 

स्थानीय स्वास्थ्य शाखा  

अनुगमन मूल्याकंन 

िथा सुपरीवेक्षण 

सतमति, 

वातषयक रूपमा किीमा एक पटक  

स्थानीय स्वास्थ्य 

संस्थाहरू, 
स्वास्थ्य शाखा वातषयक रूपमा 

प्रते्यक स्वास्थ्य 

कमीको एक पटक 
 

मतहला स्वास्थ्य 

स्वयं सतवका 

मतहला स्वास्थ्य स्वयं 

सेतवका, आमा समूह 

आतद  

स्वास्थ्य संस्थाका 

कमयचारीहरू 
मातसक रूपमा 

प्रते्यक स्वयं सेतवका 

संग किीमा एक 

पटक 

 

नगिपानलका रे्दक्तख स्वास्थ्य संस्था 

व्यवस्थापकीय सुपरिवेक्षण 

स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापकीय पक्षहरूलाइय ध्यानमा राखी नगरपातलकाबाट गररने सुपररवेक्षणलाइय व्यवस्थापन सुपररवेक्षण 

जनाउँदछ । तनवायतचि जन प्रतितनतधहरूले तनयतमि रूपमा आफ्नो नगरपातलका अन्तगयिका स्वास्थ्य संस्थाहरूको 

सुपररवेक्षण गनय जरूरी हुन्छ । यसको मुख्य उदे्दश्य भनेको स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापनको अवस्थाको बारेमा जानकारी 

नोटः  कायय योजना अनुसाि फेिबर्दल गनय सनकने 



 

13 

तलइय आगामी तदनमा गनुयपने सुधारका पक्षको जानकारी तलनु हो । नगरपातलका देन्धख स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन 

सुपररवेक्षण अधयवातषयक रूपमा गनय सतकनेछ ।  

 

टोली गठन  

स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रातवतधक सुपररवेक्षणका लातग उपमेर्रको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन मूल्याङ्कन िथा सुपररवेक्षण 

सतमतिले आवश्यकिा महसुस गरेमा छुटै्ट टोली बनाइय गनय सके्नछ । संघीय, प्रादेतशक िथा अन्य सरकारी िथा गैर सरकारी 

संस्थाले गने सुपररवेक्षणमा यस नगरपातलका ले समन्वय गनेछ र अवश्यकिा अनुसार सहभातगिा पतन जनाउनेछ । 

  

अनभलेख तथा प्रनतवेर्दन गनय ि सुपरिवेक्षणको लानग फािमहरको प्रयोग  

सुपररवेक्षणको अतभलेख िथा प्रतिवेदन फारम चेकतलर (१) अनुसारको हुनेछ  

प्रानवनिक सुपरिवेक्षण 

स्वास्थ्य संस्थाको प्रातवतधक पक्षहरूलाइय ध्यानमा राखी मातथल्लो तनकायबाट गररने सुपररवेक्षणलाइय प्रातवतधक सुपररवेक्षण 

जनाउँदछ । यसको मुख्य उदे्दश्य भनेको स्वास्थ्य संस्थाको प्रातवतधक अवस्थाको बारेमा जानकारी तलइय आगामी तदनमा 

गनुयपने सुधारका पक्षको जानकारी तलनु हो । नगरपातलका देन्धख स्वास्थ्य संस्थाको प्रातवतधक सुपररवेक्षण चौमातसक गररनेछ 

।  

टोली गठन  

स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रातवतधक सुपररवेक्षणका लातग स्वास्थ्य िाखा सांर्ोजकको संयोजकत्वमा छुटै्ट टोली बनाइय प्रातवतधक 

सुपररवेक्षण गनेछ । संघीय, प्रादेतशक िथा अन्य सरकारी िथा गैर सरकारी संस्थाले यस नगरपातलकासांग समन्वय गरी 

सुपररवेक्षण गनेछन् र आवश्यकिा अनुसार नगरपातलकाले सहभातगिा पतन जनाउनेछ । 

अनभलेख तथा प्रनतवेर्दन फािम 

सुपररवेक्षणको अतभलेख िथा प्रतिवेदन फारम चेकतलर (२) अनुसारको हुनेछ । 

मनहला स्वास्थ्य स्वयं सेनवका स्ति :  

यस नगरपातलका  अन्तगयिका मतहला स्वास्थ्य स्वयं सेतवकाले लक्ष्य िथा काययतववरण अनुसार काम गरे-नगरेको र्तकन 

गरी व्यवस्थापतकय िथा प्रातवतधक समस्या अइपरेमा आवस्यक सहयोग गने सुपरीवेक्षणको मुख्य उदे्दश्य हो । यस 

सुपररवेक्षणले मतहला स्वास्थ्य स्वयं सेतवकाबाट प्रदान गररएका स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र तनयतमि अतभलेख िथा 

प्रतिबेदनको लातग सहयोग गनेछ । स्वास्थ्य संस्थाका प्रातवतधक कमयचारीहरूले मातसक रूपमा मतहला स्वास्थ्य स्वयं 

सेतवकाहरुको सुपररवेक्षण गनेछन् र सुपररवेक्षण पिाि स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख माफय ि नगरपातलकामा मातसक रूपमा 

प्रतिवेदन गनुयपनेछ । सुपररवेक्षण गनय जादाँ स्वास्थ्यकमी मतहला स्वास्थ्य स्वयम सेतवकाको घर अथवा आमा समूहहरुको 

मातसक बैठकमा जानेछन् ।  

मनहला स्वास्थ्य स्वयं सेनवका सुपरिवेक्षण योजना  

स्वास्थ्य संस्थाका कमयचारीहरू प्रते्यक मतहला स्वास्थ्य स्वयं सेतवकाहरूमा किीमा बषयमा एक पटक पुगे्नछन् । कायय 

सम्पादनमा समस्या भएका, स्वास्थ्य संस्थाको पहँुचबाट टाढा रहेका, सेवा तदनुपने के्षत्र अतधक रहेका मतहला स्वास्थ्य स्वयं 

सेतवकाहरूलाइय प्राथतमकिामा रान्धख सुपररवेक्षण योजना स्वास्थ्य संस्थाले वषयको सुरूमा नै  ियार गनेछ ।   

 

अनभलेख तथा प्रनतवेर्दन फािाम 

सुपररवेक्षण गनय जादाँ मतहला स्वास्थ्य स्वयम सेतवका काययक्रमले िोके बमोतजमको फाराम प्रयोग गनेछन् ।  

कार्यक्रम सुपरिवेक्षण 

नगरपातलका मा संघ िथा प्रदेश सरकारवाट सञ्चातलि काययक्रमहरु िथा स्थानीय िह मािहिका स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रदान 

गरेका सेवाहरू कायायन्वयनको अवस्था समयमा नै पत्ता लगाइय सेवा प्रवाहको प्रभावकाररिामा बृन्धद्ध ल्याउनका लातग 

काययक्रम सुपररवेक्षण गररन्छ । काययक्रमहरूको सुपररवेक्षण गदाय तवद्यमान संघ, प्रदेश िथा स्थानीय सरकारको नीति िथा 

काययक्रम, स्वास्थ्य ऐन, तनदेतशकाहरू बमोतजम कायायन्वयन भए-नभएको सुतनतिि गररनेछ ।  
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काययिम सुपरिवेक्षण प्रनिया  

संघ, प्रदेश िथा स्थानीय िहका काययक्रमहरूको प्रातवतधक िथा व्यवस्थापतकय समुहले (आवश्यकिा अनुसार) संग संगै वा 

छुट्टा छुटै्ट रूपमा काययक्रमको सुपररवेक्षण गदाय काययक्रमले िोकेको व्यवस्था अनुसार गररने छ । सुपररवेक्षण गररने समय र 

अवतध काययक्रम कायायन्वयन तनदेतशकामा िोतकएको व्यवस्था अनुसार हुनेछ ।  आवश्यकिा भएमा समय र अवतध थप घट 

गनय सके्नछ र सोको तजमे्मवारी सतमतिको हुनेछ । सुपररवेक्षण गने तनकायले काययक्रम सुपररवेक्षण गदाय अतधल्लो वषय नू्यन 

प्रगति भएको काययक्रम, स्वास्थ्य संस्था वा के्षत्रलाइय ग्राह्यिा तदनेछ । सुपररवेक्षण गनय जाँदा सम्बन्धिि काययक्रमले तनतदयर गरे 

बमोतजम अनुगमन िथा सुपररवेक्षण फारमहरू सुपररवेक्षण टोलीले प्रयोग गनेछ । यतद नगरपातलकाले नयाँ काययक्रम 

काययन्वयन गरेको छ भने नगरपातलकाले नै काययक्रमको सुपररवेक्षण फारम बनाइ सुपररवेक्षण गनेछ । 

घ. बजेट व्यवस्थापन 

अनुगमन, सुपररवेक्षण िथा मुल्याङ्कन गनयको लातग चातहने स्रोि साधनको व्यवस्था नगरपातलकाले गनेछ । यो तनदेतशकामा 

उले्लन्धखि तक्रयाकलापहरु नगरपातलकाको बातषयक काययक्रम िथा बजेटसंग िालमेल तमलाइ कायायन्वयन गररनेछ । साथै 

नगरपातलकामा काययरि साझेदार संस्थाहरुसंग समन्वय र सहकायय गरी स्रोि व्यवस्थापन गनय सतकनेछ । 

ङ. ननरे्दनिकाको कायायन्वयन 

यो तनदेतशका लागू भए पिाि ित्काल नगरपातलकाले पूणय रूपमा कायायन्वयन ल्याउनेछ। तनदेतशकाको कायायन्वयन 

भए/नभएको यतकन गने तजम्मा नगरपातलकाको स्वास्थ्य शाखाको हुनेछ । 

च. ननरे्दनिकाको परिमाजयन  

यो तनदेतशका नगरपातलकाले अवश्यकिा अनुसार पररमाजयन गनेछ ।  

अनुसूची तथा चेकनलष्टहर 

क. स्वास्थ्य संस्था स्तिको अनुगमन चेकनलष्ट (१) 

 

अनुगमन गरेको तमति .................. 

स्वास्थ्य संस्थाको नामैः  ..........................................        

नगरपातलका  िथा वडा नं. ....................................... 

स्वास्थ्य संस्थाले सेवा पुयायउनु पने कुल जनसंख्याैः  ................................ 

स्वास्थ्य संस्था प्रमुखको नाम र पदैः  .................................. 

मोबाईल नं. .................................. 

तस.नं. मुल्याङ्कनका बँुदाहरु पुस्याईका आधारहरु 

हालको अवस्था 

कैतफयि राम्रो अवस्था 

(√) 

संिोषजनक छ 

(√) 

संिोषजनक 

छैन (√) 

१ 

स्वास्थ्य संस्था भवन र आवासको 

अवस्थाैः सेवाग्राही मैत्री, तनयतमि ममयि 

संभार 

ियारी, लागि, अनुमान, 

अवलोकन, छलफल 
    

२ 
जनशन्धिको उपलब्धिा, पयायििा िथा 

क्षमिा अतभवृन्धद्ध 

पदपूतिय िथा पदपूतियका 

लातग गररएको पत्राचार, 

िातलम 

    

३ 
औषतध, उपकरण िथा सामाग्री 

भण्डारणको अवस्था 

तजन्सी रतजरर र भौतिक 

गणना, मापदण्ड 

बमोतजमको स्टोर कोठा 

    

४ फोहर व्यवस्थापन अवलोकन, छलफल     

५ 
खानेपानी, धारा िथा ढल तनकासको 

अवस्था 

ियारी, लागि, अनुमान, 

अवलोकन, छलफल 
    

६ तबजुली अथवा सोलारको अवस्था 
ियारी, लागि, अनुमान, 

अवलोकन, छलफल 
    

७ कम्प्पु्यटर िथा इन्ट्रनेट जडानको अवस्था ियारी, अवलोकन, छलफल     

८ तबरामीहरुको लातग प्रतिक्षालयको अवस्था ियारी, अवलोकन, छलफल     
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तस.नं. मुल्याङ्कनका बँुदाहरु पुस्याईका आधारहरु 

हालको अवस्था 

कैतफयि राम्रो अवस्था 

(√) 

संिोषजनक छ 

(√) 

संिोषजनक 

छैन (√) 

९ 
स्वास्थ्य संस्थामा शौचालयको अवस्था 

(मतहला, पुरुष, अपाङ्गिा मैत्री) 
ियारी, अवलोकन, छलफल     

१० 
स्वास्थ्य संस्था संचालन िथा व्यवस्थापन 

सतमतिको सकृयिा 
माइनू्यट, छलफल     

११ खोप िातलका अनुसार सेवा संचालन खोप रतजरर     

१२ 
आकन्धिक प्रसूिी सेवाका लातग पे्रषण 

कोषको व्यवस्था 
पे्रषण न्धिप िथा रतजरर     

१३ सावयजतनक लेखा पररक्षणको अभ्यास छलफल, माइनू्यट     

१५ नागररक बडापत्र उपयुि स्थानमा भएको अवलोकन     

ख. स्वास्थ्य संस्था स्तिमा सुपरिवेक्षण गर्दाय प्रयोग गरिने चेकनलष्ट (२) 

 

(स्वास्थ्य चौकी र आधारभूि  स्वास्थ्य सेवा केन्द्र) 

 

सुपररवेक्षण गरेको तमति .....................        

स्वास्थ्य संस्थाको नाम िथा स्थानैः  .....................        

नगरपातलका  िथा वडा नं. ..............................  

सेवा पुयायउनु पनेको कुल जनसंख्याैः  .............   

स्वास्थ्य संस्था प्रमुखको नाम र पदैः  ............. 

मोवाइल नं.(कायायलय प्रमुख) ........................   

क्र.सं. सुपररवेक्षणका बंुदाहरू पुष्ट्याइयका आधारहरू 
सन्तोषजनक 

छ । छैन 
सुधारका कदमहरू 

१. व्यवस्थापकीय काययहर 

क स्वास्थ्य संस्था भवन । आवासको अवस्था अवलोकन, छलफल   

ग सवै कमयचारीहरु उपन्धस्थि भएको अवलोकन, छलफल   

घ औषतध, उपकरण िथा सामाग्री भण्डारणको अवस्था 
तजन्धन्स रतजरर र स्टोर कोठा 

अवलोकन 

  

ङ 
स्वास्थ्य तशक्षा सम्विी पोस्टर, न्धिप चाटय सवैले देखे्न स्थानमा 

राखेको िथा प्रयोग गरेको 
अवलोकन, अतभलेख 

  

च वातषयक कायययोजना ियार गरी टाँसेको अवलोकन   

छ 
स्वास्थ्य संस्थाको गतितवधी, सुधारको लातग गापा/न.पा.बाट 

आतथयक स्रोि जुटाएको 
तमटीङ  माइनु्यट अवलोकन 

  

२. बाल स्वास्थ्य काययिम 

क खोप िातलका अनुसार सेवा सन्चालन खोप रतजरर, मोतनटररङ्ग तसट   

ग खोप कभरेजको अवस्था खोप रतजरर, मोतनटररङ्ग तसट   

घ जलतवयोजनको न्धस्थति र सोको ब्यवस्थापन छलफल, मोतनटररङ्ग तसट   

च आइयएमएनतसआइय अनुसार केश वतगयकरण िथा व्यवस्थापन 
आइयएमतसआइय रतजरर, 

प्रोटोकल 

  

छ पाँच वषय मुतनका बालबातलकाहरुको बृन्धद्ध अनुगमन गरे नगरेको पोषणा रतजरर अवलोकन   

३. परिवाि स्वास्थ्य काययिम 

क सबै ५ प्रकारका प.तन. साधन िथा सेवाको उपलब्धिा तजन्धन्स रतजरर िथा प्रतिवेदन   

ख गभयविी सेवाको तनयतमि उपलब्धिा र औषतध तविरण 
पररवार तनयोजन रतजरर, 

मोतनटररङ्ग तसट 

  

ग 
स्वास्थ्य संस्थामा गोपतनयिा सतहि गभयजाँच गराउने छुटै्ट कोठाको 

व्यवस्था 
अवलोकन 

  

च सुरतक्षि प्रसूति सेवाको उपलब्धिा र गोपतनयिा अवलोकन   

छ आकन्धिक प्रसूति सेवाका लातग पे्रषण ब्यवस्था प्रसुति सेवा रतजरर   

ज िातलका अनुसार गांउघर न्धितनक सञ्चालन नगरघर न्धितनक रतजरर   

४. िोग ननयन्त्रण काययिम 

क औलोको रि नमूना संकलन, पररक्षण िथा उपचार प्रयोगशाला अतभलेख   

ग क्षयरोगका तवरामीहरुको पतहचान िथा उपचारको अवस्था मोतनटररङ्ग तसट   

घ क्षयरोगीको तडफल्टर टि ेतसङ्गको अवस्था कायय योजना, माइनू्यट   

५. व्यवस्थापन काययिम 

क 
स्वास्थ्य संस्थाबाट संचातलि सेवाको अतभलेख िथा प्रतिवेदनको 

अवस्था 
एचएमआइयएस ९.३ 

  

ख मातसक प्रतिवेदन तडएचआइयएस२ मा इयन्ट्ि ी गररएको अवलोकन   
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क्र.सं. सुपररवेक्षणका बंुदाहरू पुष्ट्याइयका आधारहरू 
सन्तोषजनक 

छ । छैन 
सुधारका कदमहरू 

ग मोतनटररङ्ग तसट अद्यावतधक गररएको अवलोकन   

घ गुणस्तर सुधार गतितवतधको अवस्था 
गुणस्तर सुधार सतमतिको 

वैठक पुन्धस्तका 

  

ङ 
काययक्रम तवशेष तनदेतशका, मापदण्ड िथा सेवा प्रोटोकलको 

उपलब्धिा 
अवलोकन 

  

६. िानष्टिय ननः िुल्क स्वास्थ्य सेवा काययिम 

ग सूतचकृि औषतधको पयायििा स्टोर तनरीक्षण   

ङ सावयजतनक लेखा परीक्षणको अभ्यास छलफल, माइनू्यट   

७. आपूनतय ब्यवस्थापन 

क औषतधहरुको भण्डारणको अवस्था अवलोकन, अतभलेख   

ग तजन्सी अतभलेख अद्यावतधक गररएको 

माग फाराम, खररद आदेश, 

ह. फाराम, दान्धखला ररपोट 

आतद 

  

घ एलएमआइयएस प्रतिवेदन तनयतमि गररएको अवलोकन, अतभलेख   

८. स्वास्थ्य संस्था ब्यवस्थापन सनमनत 

क 
स्वास्थ्य संस्था ब्यवस्थापन सतमतिको गठन (नयाँ तनदेतशका २०७५ 

अनुसार) 
छलफल, अतभलेख 

  

ख 
स्वास्थ्य संस्था संचालन िथा व्यवस्थपन सतमतिको   मातसक वैठक 

वसे्न गरेको 
माइनू्यट वैठक पुन्धस्तका हेने 

  

९ उपचािात्मक सेवा    

क स्वास्थ्य संस्थाबाट दैतनक बतहरंग  सेवा सन्चालन भएको ओ.तप.तड. सेवा रतजरर   

१० अन्य 

क 

स्वास्थ्य संस्थामा सेवा सम्विी नागरीक वडापत्र,  नगरघर िथा 

खोप न्धितनक संचालन िातलका,  स्वास्थ्य संस्थामा व्यवस्थापन 

सतमति र मतहला स्वास्थ्य स्वायं सेतवकाको नामावली सवैले देखे्न 

स्थानमा राखेको  

अवलोकन गने 

  

घ सेवा पाउन प्रतिक्षारि सेवाग्राहीका लातग वसे्न व्यवस्था तमलाएको अवलोकन गने   

ङ 
औजार िथा उपकरणहरु उमालेर (तनमयलीकरण गरी) मात्र प्रयोग 

गने गरेको 
छलफल, अतभलेख 

  

च स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानीको व्यवस्था भएको अवलोकन गने   

छ 
स्वास्थ्य संस्थामा सेवाग्राहीका लातग पानी सतहिको चपीको  

व्यवस्था भएको 
अवलोकन गने 

  

झ 
सेवा कभरेज चाटय मातसक रुपमा अध्यावतधक गरी सवैले देखे्न 

ठाउँमा राखेको 
अवलोकन गने 

  

ञ 
स्वास्थ्यका सुचकहरूको प्रगति सम्बन्धि चाटय बनाइय देन्धखने ठाउँमा 

टासे्न गरेको 
अवलोकन गने 

  

ट स्वास्थ्य संस्थाको वातषयक प्रगति प्रतिवेदन ियार गरेर बुझाएको अवलोकन गने   

ठ 
स्वास्थ्य संस्थावाट तनसे्कको फोहर मैला खाल्टोमा व्यवस्थीि रुपमा 

तवसजयन गने गरेको 
अवलोकन गने 

  

ड 
स्थानीय स्तरमा काययरि स्वास्थ्य संग सम्बन्धिि सरकारी, गैर 

सरकारी, तनजी संस्थाहरुसंग समन्वयको न्धस्थिी 
छलफल, माइनू्यट 

  

 

स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नै पहलमा गरेका सृजनात्मक काययक्रमहरु  

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________  

स्वास्थ्य संस्थाबाट आएको तवशेष सुझावहरू 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

सुपररवेक्षकहरूको नोटैः  

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

सुपररवेक्षकहरू 
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कं्र.सं. नाम थर पद कायायलय वा संलग्निा 

१    

२    

३    

 

 

ग. स्वास्थ्य संस्थाको कायय सम्पार्दनको मापन गने काययनवनि ि मापर्दण्ड (अनुसूची–१) 
प्रमुख प्रनतफल के्षत्र ि 

सूचक 
मापन (अवलोकन गने, रुजु गने) मापर्दण्ड 

(१) योजना िथा व्यवस्थापन 

(१.१) वातषयक कायय योजना 

ियार गरेको 

स्वास्थ्य संस्थाको चालु आ.व.को. वातषयक कायय योजना 

ियार गरी नगरपातलका मा श्रावण १ गिे तभत्र पठाएको र १ 

प्रति स्वास्थ्य संस्थामा राखेको वा टाँस गरेको  । 

वातषयक कायय योजना ियार गरी नगरपातलका मा समयमै प्राि भएको 

= १०० % 

वातषयक कायय योजना पतहलो तै्रमातसक तभत्र नगरपातलका मा प्राि = 

५० % 

(१.२) मातसक प्रगति 

प्रतिवेदन फारम पूरा भरेर 

समयमा बुझाएको 

प्रते्यक मतहनाको प्रगति प्रतिवेदन (DHIS2, HMIS 9.3)७ 

गिे तभत्र नगरपातलका मा पठाएको । मातसक अनुगमन 

पुन्धस्तका, सेवा रतजररहरु र मातसक प्रतिवेदन ियार गनय 

प्रयोग गरेको याली तसटहरु । 

पूरा िथ्याङ्क भरेको हरेक मतहनाको मातसक प्रतिवेदन समय तभत्र 

नगरपातलका मा प्राि = १०० %/१२ 

पूरा िथ्याङ्क भरेको हरेक मतहनाको मातसक प्रतिवेदन अको मतहनाको 

अन्त्यसम्म नगरपातलका मा प्राि = ५० %/१२ 

(१.३) मातसक अनुगमन 

पुन्धस्तका समयमा पूरा भरेर 

अध्यावतधक गरको 

प्रते्यक मतहनको सबै प्रगति/गतितवतध मातसक अनुगमन 

पुन्धस्तकामा अध्यावतधक गरे नगरेको । 

हरेक मतहनाको पूणय प्रगति/गतितवतध मातसक अनुगमन पुन्धस्तकामा 

अध्यावतधक गरेको = १०० %/१२ 

मातसक अनुगमन पुन्धस्तका आँतशक रुपमा अध्यावतधक गरेको = ५० 

%/१२ 

(१.४) स्वास्थ्य संस्थाको 

वातषयक प्रगति प्रतिवेदन 

ियार गरेर बुझाएको 

स्वास्थ्य संस्थाको गि आ.व.को. वातषयक प्रगति प्रतिवेदन 

ियार गरी श्रावण मसान्त तभत्र १ प्रति नगरपातलका मा 

पठाएको र १ प्रति स्वा.सं.मा रहेको 

वातषयक प्रगति प्रतिवेदनसमय तभत्र नगरपातलका मा प्राि = १०० % 

वातषयक प्रतगि प्रतिवेदन पतहलो तै्रमातसक तभत्र नगरपातलका मा प्राि 

= ५० % 

(१.५) स्वास्थ्य संस्थाको 

गतितवतध, सुधारको लातग 

गापा/न.पा.बाट आतथयक स्रोि 

जुटाएको 

स्वास्थ्य संस्थाको लातग नगरपातलका को स्रोिको बजेट 

प्राि सम्बिी कागजाि (माइनू्यट, बैंक चेक) र उि 

स्रोिबाट स्वा.सं.को तवकास/सुधार गररएको वा बजेट 

जुटाउने प्रयास गरेको 

स्थानीय नगरपातलका को स्रोिबाट स्वास्थय संस्था तवकास/सुधारमा 

उले्लखनीय कायय गररएको = १०० % 

स्थानीय नगरपातलका को स्रोि प्राि भई सदुयोग गनय प्रयत्नतसल 

भएको िर कायायन्वयन गनय नसतकएको = ५० %  

जुटाउने प्रयास गररएको िर प्राि नभएको = २५ % 

(१.६) आतथयक कारोवारको 

अतभलेख अध्यावतधक गरेको 

र वातषयक रुपमा सामातजक  

परीक्षण गराएको 

स्वास्थ्य संस्थाको दैतनक आम्दानी खचयको तहसाब–तकिाब 

दुरुस्त राखेको 

सावयजतनक सुनुवाई, सामातजक परीक्षण प्रतिवेदन र लेखा 

पररक्षण प्रतिवेदन 

आतथयक कारेबार सम्बिी सबै अतभलेख अध्यावतधक गरेको र वातषयक 

रुपमा सावयजतनक सुनुवाई, सामातजक पररक्षण र वातषयक लेखा पररक्षण 

गराएको  

सवै गरेमा = १०० %,  

कुनै दुईमात्र गरेमा = ७५%,  

एउटा मात्र गरेमा = ५०% र  

कुनै पतन नगरेमा = ०% 

(१.७) स्वास्थ्य संस्था संचालन 

िथा व्यवस्थापन सतमतिको 

मातसक बैठक बसेको  

स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन िथा व्यवस्थापन सतमतिको 

मातसक बैठक हरेक मतहना सम्पन्न भएको, माइनू्यट 

रान्धखएको र मूख्य–मूख्य तनणयय कायायन्वयन गररएको 

व्यवस्थापन सतमतिको मातसक बैठक सम्पन्न भएको,  माइनू्यट 

रान्धखएको र मूख्य–मूख्य तनणयय कायायन्वयन गररएको = १०० %/१२ 

कतहलेकाँही आवश्यकिा पदाय मात्र बैठक गने गरेको (६वटा सम्म 

बसेको) = ५० % 

वातषयक ३ वटा मात्र बैठक बसेको = २५ % 

(२) मािृ िथा नवतशशु स्वास्थ्य सेवा र पररवार तनयोजन सेवा 

(२.१) चार पटक गभयविी 

जाँच गराउने मतहलाहरुको 

प्रतिशि (प्रथम पटक जाँच 

गराउने मतहलाको िुलनामा) 

स्वास्थ्य संस्थाको वातषयक प्रगति प्रतिवेदन  

मातसक अनुगमन पुन्धस्तका 

मातसक प्रगति प्रतिवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) 

गभयविी जाँच रतजरर 

९० % भन्दा बढी प्रगति = १०० % 

७०–८९ % प्रगति = ७५ % 

५०–६९ % प्रगति = ५० %  

५० % भन्दा कम = २५ % 

(२.१) स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति 

गराएको संख्या/प्रतिशि 

स्वास्थ्य संस्थाको वातषयक प्रगति प्रतिवेदन  

मातसक अनुगमन पुन्धस्तका 

मातसक प्रगति प्रतिवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) 

गभयविी जाँच रतजरर 

६० % भन्दा बढी प्रगति = १०० % 

५०–६० % प्रगति = ७५ % 

४०–५० % प्रगति = ५० %  

३९ % भन्दा कम = २५ % 

(२.३) पररवार तनयोजनको 

अस्थायी साधन तपल्स,  

तडपोप्रोभेरा, इन्म्प्िान्ट् र 

आ.इ.यू.तस.डी.को हाल 

प्रयोगकिाय दर  

स्वास्थ्य संस्थाको वातषयक प्रगति प्रतिवेदन  

मातसक अनुगमन पुन्धस्तका 

मातसक प्रगति प्रतिवेदन (DHIS2, HMIS 9.3)  

पररवार तनयोजन सेवा रतजरर 

६० % भन्दा बढी प्रगति = १०० % 

५०–६० % प्रगति = ७५ % 

४०–५० % प्रगति = ५० %  

३९ % भन्दा कम = २५ % 

(२.४) नगरघर न्धितनक 

मातसक रुपमा सञ्चालन 

भएको संख्या  

स्वास्थ्य संस्थाको वातषयक प्रगति प्रतिवेदन  

मातसक अनुगमन पुन्धस्तका 

मातसक प्रगति प्रतिवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) 

बाहै्र मतहना सबै नगरघर न्धितनक सञ्चालन गरेको = १०० % 

(जति प्रतिशि सञ्चालन गरेको छ त्यिी नै प्रतिशि पाउनेछ । जसै्त 

मतहनामा ५ वटा गनुय छ भने वषयमा ६० हुन्छ । यसमा ६० वटा नै 

सञ्चालन भएमा १०० % पाउनेछ यसै गरी सञ्चालन गनुयपने न्धितनकको 

सँख्या सँग िुलना गरी गणना गने । 

(२.४) खोप न्धितनक मातसक 

रुपमा सञ्चालन भएको 

संख्या  

स्वास्थ्य संस्थाको वातषयक प्रगति प्रतिवेदन  

मातसक अनुगमन पुन्धस्तका 

मातसक प्रगति प्रतिवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) 

बाहै्र मतहना सबै खोप न्धितनक सञ्चालन गरको = १०० % 

(जति प्रतिशि सञ्चालन गरेको छ त्यिी नै प्रतिशि पाउनेछ । जसै्त 

मतहनामा ५ वटा गनुय छ भने वषयमा ६० हुन्छ । यसमा ६० वटा नै 
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प्रमुख प्रनतफल के्षत्र ि 

सूचक 
मापन (अवलोकन गने, रुजु गने) मापर्दण्ड 

सञ्चालन भएमा १०० % पाउनेछ यसै गरर सञ्चालन गनुयपने न्धितनकको 

सँख्या सँग िुलना गरी गणना गने । 

(३) बाल स्वास्थ्य सेवा 

(३.१) खोप सेवाको प्रगति 

प्रतिशि (तड.तप.तट.–हेपतब–

तहव३) 

स्वास्थ्य संस्थाको वातषयक प्रगति प्रतिवेदन  

मातसक अनुगमन पुन्धस्तका 

मातसक प्रगति प्रतिवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) 

खोप रतजरर 

९० % भन्दा बढी प्रगति = १०० % 

८०–९० % प्रगति = ७५ % 

७०–७९ % प्रगति = ५० %  

७० % भन्दा कम = २५ % 

(३.२) पूणय खोप पाउने 

बालबातलकाको प्रतिशि  

स्वास्थ्य संस्थाको वातषयक प्रगति प्रतिवेदन  

मातसक अनुगमन पुन्धस्तका 

मातसक प्रगति प्रतिवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) 

खोप रतजरर 

पूणय खोप पाउनु पने बालबातलकाहरुको अनुपािमा  

९० % भन्दा बढी प्रगति = १०० % 

८०–९० % प्रगति = ७५ % 

७०–७९ % प्रगति = ५० %  

७० % भन्दा कम = २५ % 

(३.३) २ मतहना देन्धख ५ वषय 

उमेरका झाडापखाला 

लागेका नयाँ तवरामीहरु मधे्य 

जलतवयोजन भएका 

तवरामीको अनुपाि 

स्वास्थ्य संस्थाको वातषयक प्रगति प्रतिवेदन  

मातसक अनुगमन पुन्धस्तका 

मातसक प्रगति प्रतिवेदन  

(DHIS2, HMIS 9.3) रतजरर 

जलतवयोजनका तवरामीको अनुपाि घटाउने लक्ष्यको िुलनामा 

९० % भन्दा बढी प्रगति = १०० % 

८०–९० % प्रगति = ७५ %  

७०–७९ % प्रगति = ५० %  

७० % भन्दा कम = २५ % 

(३.४) २ मतहना देन्धख ५ वषय 

सम्मका स्वास प्रश्वास 

सम्बिी नयाँ तवरामीहरु मधे्य 

तनमोतनया भएका तवरामीको 

अनुपाि 

स्वास्थ्य संस्थाको वातषयक प्रगति प्रतिवेदन  

मातसक अनुगमन पुन्धस्तका 

मातसक प्रगति प्रतिवेदन  

(DHIS2, HMIS 9.3) रतजरर 

९० % भन्दा बढी प्रगति = १०० % 

८०–९० % प्रगति = ७५ % 

७०–७९ % प्रगति = ५० % 

७० % भन्दा कम = २५ % 

(३.५) पाँच वषय मुतनका 

बालबातलकाहरुको बृन्धद्ध 

अनुगमन कभरेज प्रतिशि 

स्वास्थ्य संस्थाको वातषयक प्रगति प्रतिवेदन  

मातसक अनुगमन पुन्धस्तका 

मातसक प्रगति प्रतिवेदन  

(DHIS2, HMIS 9.3) रतजरर 

७० % भन्दा बढी प्रगति = १०० % 

६०–७० % प्रगति = ७५ % 

५०–६९ % प्रगति = ५० %,  

५० % भन्दा कम = २५ % 

(४) सरुवा रोगहरुको रोकथाम र तनयन्त्रण सम्बिी सेवा 

(४.१) क्षयरोगका 

तवरामीहरुको पत्ता लगाएको 

दर 

स्वास्थ्य संस्थाको वातषयक प्रगति प्रतिवेदन  

मातसक अनुगमन पुन्धस्तका 

मातसक प्रगति प्रतिवेदन 

(DHIS2, HMIS 9.3)  रतजरर 

प्रयोगशाला रतजरर (वैकल्पीक) 

९० % भन्दा बढी प्रगति = १०० % 

८०–९० % प्रगति = ७५ % 

७०–७९ % प्रगति = ५० % 

७० % भन्दा कम = २५ % 

(४.२) क्षयरोगका 

तवरामीहरुको उपचार सफल 

भएको दर 

स्वास्थ्य संस्थाको वातषयक प्रगति प्रतिवेदन  

मातसक अनुगमन पुन्धस्तका 

मातसक प्रगति प्रतिवेदन (DHIS2, HMIS 9.3)  रतजरर 

क्षयरोग उपचार रतजरर 

९० % भन्दा बढी प्रगति = १०० % 

८०–९० % प्रगति = ७५ % 

७०–७९ % प्रगति = ५० % 

७० % भन्दा कम = २५ % 

(५) उपचारात्मक सेवा र तनैः शुल्क स्वास्थ्य सेवा 

(५.१) स्वास्थ्य संस्थाको लक्ष्य 

मधे्य स्वास्थ्य संस्थाबाट 

उपचार सेवा पाएका नयाँ 

तवरामीहरुको प्रतिशि  

स्वास्थ्य संस्थाको वातषयक प्रगति प्रतिवेदन  

मातसक अनुगमन पुन्धस्तका 

ओ.तप.तड. सेवा रतजरर 

मातसक प्रगति प्रतिवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) रतजरर 

४० % भन्दा बढी प्रगति = १०० % 

३०–४० % प्रगति = ७५ % 

२०–३९ % प्रगति = ५० %,  

२० % भन्दा कम = २५ % 

(५.२) आपूतिय सूचना 

व्यवस्थापनको तै्रमातसक 

प्रतिवेदन पूरा भरेर समयमा 

बुझाएको 

स्वास्थ्य संस्थाको वातषयक प्रगति प्रतिवेदन  

आपूतिय सूचना व्यवस्थापन (LMIS) को तै्रमातसक प्रतिवेदन 

तजन्सी खािा रतजरर 

पूरा िथ्याङ्क भरेको (LMIS)   तै्रमातसक प्रतिवेदन समय तभत्र 

नगरपातलका मा प्राि = १०० %/४ 

पूरा िथ्याङ्क भरेको (LMIS)  तै्रमातसक प्रतिवेदन अको मतहनाको 

अन्त्यसम्म नगरपातलका मा प्राि = ५० %/४  

(५.३) अत्यावस्यतकय (Key 

Combodity) िथा सूतचकृि 

औषधीको स्टक आउट भए–

नभएको 

स्वास्थ्य संस्थाको वातषयक प्रगति प्रतिवेदन  

आपूतिय सूचना व्यवस्थापनको तै्रमातसक (LMIS) प्रतिवेदन 

तजन्सी रतजरर, प्रयोग गरेको माग फारम, दान्धखला ररपोटय , 

हस्तान्तरण फारम 

सूतचकृि औषधीहरु कुनैपतन मतहनामा स्टक आउट नभएको = १०० 

% 

सूतचकृि औषधीहरु मधे्य कुनै एउटा औषधी एक मतहना मात्र स्टक 

आउट भएको = ५० %  

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

(६) स्वास्थ्य प्रवद््रधनात्मक सेवा 

(६.१) स्वास्थ्य संस्था तभत्र र 

बातहर  सरसफाईको अवस्था 

स्वास्थ्य संस्था तभत्रको सरसफाईको अवस्था अवलोकनैः  

तवरामी जाँच कक्ष, उपचार कक्ष, घाउ सफा गने कक्ष, 

भण्डार कक्ष, बातहरी वािावरण शौचालय, पानीको धारा र 

तवरामी प्रतिक्षालय आतद । 

तनदेतशका अनुसार पूणय रुपमा सरसफाई भएकोमा = १०० %, 

सामान्य रुपमा मात्र सफा =५०%, र 

सर–सफाईमा धेरै ध्यान तदनुपने देन्धखएमा =  २५ % 

 

 

 

        आज्ञाले  

  िुल्सीराम मरातसनी  

 प्रमुख प्रशासतकय अतधकृि  

नोटैः  यी सबै सूचकहरुको वारेमा कायय सम्पादनको मूल्याङ्कन गदाय उपरोि मापदण्ड अनुसार उले्लन्धखि सम्बिीि प्रतिवेदन िथा रतजररहरु 

रुजु गरेर र वसु्त न्धस्थतिको अवलोकन गरेर मात्र मापन गनुय पदयछ । 


