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प�र�छेद एक: प�रचय 

प�ृठभू�म 

�वा��य ��ेकोनी�त योजनातथा काय��मह�को �भावकार� काया��वयनमा अनगुमन,म�ूया�कन र 

सुप�रव�ेणको मह�वपुण� भु�मका रह�छ । �वा��य �े�मा ग�रएको लगानीको ��तफल मापन गन� र 

सेवा�ाह�को �वा��य अव�थामा �यसले पारेको असर तथा �भाव आकँलन गर� उ�रदा�य�व र जवाफदे�हता 

�व��धन गन� यसको थप मह�व रह�छ । मलुकु एका�मक शासन �णाल�बाट सघंीयशासन �णाल�मा �वशे 

गरेको स�दभ�मा सव�साधारण नाग�रकसँग ��य� सरोकार रा�े आधारभूत �वा��य र सरसफाई स�बि�ध 

��याकलापह� �थानीय सरकारले अझ निजकबाट काया��वयन गनु�पन� भएकोले �तनीह�को सफल 

काया��वयनको ला�ग �थानीय तहको अनगुमन तथा म�ूया�कन �णाल�लाई सु�ढ एवम ् स�म बनाउन 

आव�यक छ । तसथ�, यस गाउँपा�लकाको अनुगमन,मू�या�कन र सुप�रव�ेण काय�लाई सं�थागत गन� �ममा 

यस गाउँपा�लकाको �वा��यतथा सरसफाइ सेवा ऐन,२०७८को दफा ४१(४)र दफा ४८ ले �दएको अ�धकार �योग 

गर�यो �नद��शका काया��वयनमा �याइएको छ ।  

यसले अनुगमन तथा म�ूया�कनका अवधारणा,अपनाउनुपन� �व�ध तथा ���या,सूचक तथा सचूनाका 

�ोतह�,सं�थागत �यव�था र ��तवेदन �णाल� एवम ्सूचनाको �योग स�बि�ध �वषयलाई समेटेको छ ।  

�थानीय तहको प�रचयः 

लुि�बनी �देशको बाकेँ िज�लामा अवि�थत पूव�मा– नेपालगजं, पि�चममा– खजरुा �समाना, उ�रमा कोह�पुर, र 

द��णमा भारतको सीमानासगं जो�डएको जानक� गाउँपा�लका एक �यापा�रक तथा अधौ�गक �े�मा ��च�लत 

ठाउँ हो | कुल �े�फल ६३.३२ वग� �कलो�मटर रहेको यो गाउँपा�लका सा�वकका साईगाउँ, खजरुाखदु�, बलेबार, 

बेलहर� र गनापुर गाँ �व स जोडरे बनेको हो भन ेहाल यहा ँ६ वटा वडा रहेको छन ्। यस गाउँपा�लकाको कुल 

जनसं�या राि��य जनगणना २०७८ को �ारि�भक न�तजा अनुसार ४६५३६ छ जस म�य पु�षको जनसं�या 

२३३८६ र म�हला जनस�ंया २३१५० रहेको छ | हाल यस गाउँपा�लकाका ६ वटा �वा��य चौक�ह�माफ� त 

�वा��य सेवा �दान ग�ररहेका छन ्भन े३ वटामा मा� व�थ�ग से�टर रहेको छ ।  

�नद��शका स�ब�धी जानकार�ः 

यस �नद��शकाले �था�नय तहमा अनुगमन तथा म�ूया�कनलाई �यवि�थत, सरल, न�तजामूलक, �व�वसनीय र 

�भावकार� बनाई �थानीय तहमा �नण�य ���यालाई त�यपरक (Evidencebased) बनाउनुका साथ ैपारद�श�ता 

र जवाफदे�हता अ�भव�ृ�ध गर� सशुासन �व��धन गन� सहयोग गन� मलू उ�व�ेय �लएको छ । यो 

�नद��शकालयेस गाउँपा�लकाले अनगुमन, म�ूया�कन तथा सुप�रवे�ण गन� यसअ�तग�तका �वा��य स�ंथाको 

भू�मका,अवल�वन गन� �व�ध,यसको �यव�थापन तथा काया��वयनको बारेमा �व�ततृ �पमा ��तुत गरेको छ । 

यस गाउँपा�लकाबाट हुने�वा��य ��ेका स�पूण� अनगुमन,मू�या�कन तथा सुप�रवे�ण स�बि�ध काय�ह� यस 

�नद��शकामा आधा�रत भएर ग�रनेछ । 
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�थानीय तह तथा �वा��य स�ंथाको काय�ह�ः 

सघंीयताको स�दभ�मा नेपाल सरकार �वा��य तथा जनस�ंया म��ालयले �नमा�ण गरेको अनुगमन तथा 

मू�या�कन �नद��शका २०७५ ले गाउँपा�लकामा अनगुमन तथा म�ूया�कन काय� गन� �नद�श गरे बमोिजम यस 

गाउँपा�लकाले अनुगमन मू�या�कन तथा सपु�रव�ेणको ला�ग �थानीय तह तथा �वा��य सं�था �तरमा देहाय 

बमोिजमका काय�ह�गन�छ ।  

�थानीय तह  �वा��य सं�था �तर 

शास�कय काय�  

�वा��य �े�सँग स�बि�धत सूचना उ�पादन, �यव�थापन 

र �योगको ला�ग संघीयर �ादे�शक मापद�डसँग �म�ने गर� 

आव�यकता अनुसार सा�द�भ�क�थानीय नी�त, 

रणनी�त,ढाँचा,योजना,�नद��शका, मापद�डह� �वकास र अ�याव�धक 

गन� । 

स�बि�धत नी�त,रणानी�त,ढाँचा,योजना,�नद��शका, 

मापद�डअनुसार �वा��य �े�का सूचना उ�पादन, 

संकलन,�यव�थापन र �योग भएकोसु�नि�चत गन� । 

संघीय तथा �ादे�शक कानूनको पालना र �थानीय तहमा कानून 

�नमा�णका ला�ग आव�यक �वधेयक तयार गन� र ती कानूनह� 

�थानीय तहमा पालना भएको सु�नि�चतता गन�  

स�बि�धतकानूनको पालनाभएको सु�नि�चत गन� । 

 

�णाल� तथा मापद�ड  

आव�यकता अनुसार �थानीय तहका सूचकह� र �तनका ला�ग 

आव�यक पन� त�या�क स�कलन,�शोधन,�ब�लेषण तथा �योग 

�व�ध प�रभा�षत गन� । 

प�रभा�षत सूचकह�को त�या�कसं�कलन, �शोधन, 

�ब�लेषण तथा�योग �व�धको काया��वयनसु�नि�चतता 

गन� । 

�वा��यस�ब�धी सबै सूचना �णाल�का ला�ग राि��य तथा 

�ादे�शक मापद�ड तथा �नद��शकाह�को अवल�बन गन�⁄ गराउने । 

�वा��यस�ब�धी सबैसूचना �णाल�का ला�गराि��य, 

�ादे�शक मापद�ड तथा�नद��शकाह�को अवल�बन गन� 

। 

सूचनाको सहज पहँुच र आदान �दानको ला�ग अ�तर��या�मक 

ढाँचा 

सु�नि�चत गन� । 

सूचनाको सहज आदान �दानको ला�ग �था�नय तहको 

अ�तर��या�मक ढाँचा�योगमा �याउने । 

सम�वय  

�थानीय  �तरमा अनुगमन तथा मू�या�कन स�ब�धी 

��याकलापह�को  

सम�वय तथा नेत�ृव गन� । 

�वा��य सं�था �तरबाट ग�रने अनुगमन 

तथामू�या�कनस�ब�धी ��याकलापह� काया��वयन 

भएको सु�नि�चत गन� । 

संघीय तथा �ादे�शक तहसँगसम�वय गन� । अनुगमन तथामू�या�कनकासबै ��याकलापह�मा 

आव�यकता अनुसारस�बि�धत तहगतसरकारसँग 

सम�वय गन� । 

�वा��यसंग स�बि�धत त�या�क �ाि�तको �थानीय तह �भ�का 

�श�ा, म�हला बालबा�लका तथा ला�ग अ�य �वषयगत 

शाखासँग�थानीय तहमा सम�वय गन� । 

�वषयगत अ�यसं�थाह�सँग सम�वय गन� । 

 

योजना र �व�धह�  

�थानीय तहमा �वा��य �े�को न�तजा खाका �वकास गन� । न�तजा खाका काय��वयन गन� । 

नी�त तथा मापद�डको काया��वयनसु�नि�चतताको ला�ग �थानीय 

तहमा अनुगमन तथा मू�या�कन योजना (Tracking, 

Validating, Verifying Result समेत) बनाउने । 

नी�त तथा मापद�डको काया��वयन स�ब�धी अनुगमन 

तथा मू�या�कन योजना बनाउने । 
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�थानीय तह  �वा��य सं�था �तर 

�थानीय तहमा सूचना स�कलन तथा समायोजन गन�, सूचना 

�णाल�मा ��व�ठ भएकोसु�नि�चत गन� (�वा��य सं�थाबाट ��व�ठ 

हुनु नपन� थप त�यांकसमेत ��व�ठ गन�, ज�तैः �वा��य �े�को 

खच� आ�द) र योजना अनुसार अनुगमन तथा मू�या�कन 

��याकलाप स�चालन गन�⁄ गराउने । 

�वा��य सं�थामा सूचनास�कलन तथा  समायोजन 

गन�, सूचना �णाल�मा ��व�ठ गन� र योजना अनुसार 

अनुगमन तथा मू�या�कन��याकलापस�चालन गन� ।  

त�या�कको गुण�तर अनुगमन गन� । संकलन तथा उ�पादन भएका त�या�कह�को गुण�तर 

कायम गन� ।  

अनुस�धान तथा �व�लेषण   

संघीयतथा �ादे�शक तहबाट स�चालन हुने अनुस�धान तथा 

सव��णकाय�मा आव�यकता अनुसार सम�वय गन� र सहभा�ग हुने 

। 

अनुस�धान तथा सव��णमाआव�यकताअनुसारसहभा�ग 

हुने र सहयोग गन�। 

�थानीय तहमा स�चा�लत�वा��य काय��मको �भावका�रता 

मू�या�कनको  ला�ग अनुस�धान, त�या�क �व�लेषण र �वशेष 

अ�ययन गन� । 

अनुस�धान तथा सव��णमासहभा�ग हुने र सहयोग 

गन�।  

 

सूचना आदान �दान  

नी�त �नमा�ता, काय��म �यव�थापक तथा अ�य 

सरोकारवालाह�लाई  गणु�तर�य सूचना स��ेषण गन� । 

�यि�तगत सूचनाको गोप�नयतालाई अ�नवाय��पमा 

संर�ण गद� सेवा�ाह� तथा अ�यसरोकारवालाह�लाई 

गुण�तर�य  सूचना स��ेषण गन� । 

�थानीय तहको म�चह� (ज�तैः वा�ष�क स�म�ा तथा मू�या�कन 

आ�द) मा अनुगमन तथा मू�या�कन, अनुस�धान र अ�य 

आंकलनबाट �ा�त त�य तथा �न�कष� स��ेषण गन� । 

राि��य, �ादे�शक र�थानीय तहमा �ा�त त�य तथा 

�न�कष�ह� �था�नय तहसंगको सम�वयमा सेवा 

�वाहसुधारको ला�ग उपयोग गन�⁄�योगमा �याउने । 

�थानीय तहअ�तग�तका �वा��यसं�थाह�लाई प�ृठपोषण �दने । राि��य, �ादे�शक र �थानीय तहबाट �ा�त 

प�ृठपोषणलाई काया��वयन गन� । 

सूचना �योगमा सहजीकरण  

�थानीय तहमा सूचनाको�योगमा सहजीकरण गन� संघीय तथा 

�ादे�शक �नद��शका तथा �व�धह�को अनुकुलन गन� । 

�नद��शका तथा �व�ध अनु�प�वा��य सं�थामा सूचना 

�योगगन� । 

�ोत �यव�थापन   

अनुगमन तथा मू�या�कनको ला�ग आव�यक मानव संसाधन, 

भौ�तक पूवा�धार, �व��य लगायत अ�य �ोतको लेखाजोखा गर� 

�यव�थापन गन� । 

�था�नय तहसंगसम�वय गर� अनुगमन तथा 

मू�या�कनको ला�ग आव�यक मानव संसाधन, भौ�तक 

पूवा�धार, �व��य लगायत अ�य �ोतको लेखाजोखा गर� 

�यव�थापन गन� । 

�मता �वकास  

अनुगमन तथा मू�या�कन काय�का ला�ग राि��य तथा �ादे�शक 

�नद��शका अनु�प मानव संसाधन �मता लेखाजोखा गन� र �मता 

�वकासको ला�ग �थानीय �तरको योजना बनाउने । 

�मता �वकास ��याकलापह�को योजना बनाउने । 



�ा� �े�को अनुगमन मू�ा�न तथासुप�रवे�ण िनद� िशका – २०७८ पाना नं. 4 

अनगुमन,मू�या�कन र सुप�रव�ेण सरंचना 

यस गाउँपा�लकाबाट �वाह हुने �वा��य सेवाह�को �भावकार� अनगुमन,मू�यांकन तथा सपु�रव�ेण स�बि�ध 

सरंचना देहाय अनुसार हुने छ । 

अनगुमन म�ूया�कन तथा सुप�रव�ेणको ला�ग उपस�म�तको �यव�था 

यस गाउँपा�लकाको �वा��य सेवा �यव�थापन स�म�तको मातहतमा रहन ेग�रदेहाय बमोिजमको गाउँपा�लका 

�त�रय �वा��य अनुगमन, म�ूया�कन तथा सुप�रव�ेण उपस�म�त रहने छ ।  

(क) गाउँपा�लका उप�मुख – अ�य� 

(ख) सामािजक �बकास स�म�त सयंोजक – सद�य   

(ग) गाउँ सभाका सद�यह� म�येबाट अ�य�ले तोकेको १ जना म�हला सद�य – सद�य   

(घ) गाउँपा�लका योजना तथा अनुगमन शाखा �मखु – सद�य 

(ङ) गाउँपा�लका �वा��यसेवा �यव�थापन स�म�तले तोकेको एक जना न�स�ङ ��त�न�ध – सद�य   

(च) �थानीय उपभो�ता �हत सरं�ण म�चको �मखु वा ��त�न�ध एक जना –सद�य  

(छ) गाउँपा�लका �वा��यशाखा �मुख – सद�य स�चव 
उ�तस�म�तलाई सहयोग गन� तथा अनुगमन तथा म�ूया�कन काय�ह�को �यव�थापन गाउँपा�लकाअ�तग�तको 

�वा��य शाखाले गन�छ । �वषय �वशषे�ता र �े�गत �हसावले आव�यकता महसुस भएमा स�म�तले �वषय 

�वशषे� आमि��तको �पमा प�न रा� स�कनेछ । 

काम, कत��य र अ�धकार: 

गाउँपा�लकामा रहेको �वा��य सेवा अनगुमन म�ूया�कन तथा सुप�रवे�ण उपस�म�तको काम,कत��य र 

अ�धकार देहाय बमोिजम हुनेछ: 

 �वा��य काय��मको �व�भ�न चरणमा गनु�पन� अनगुमन तथा म�ूया�कनको काय��व�ध �नधा�रण 

गन�,सो बमोिजम गाउँपा�लकार मातहतका �नकायह�बाट काय� गन�/गराउन े। 

 �वा��य ��ेको काय��म काया��वयन तथा स�चालनको अनुगमन तथा मू�या�कनका सूचा�क तथा 

सो स�बि�ध फारमह� आव�यकता �नधा�रण गर� लाग ूगन� । 

 गाउँपा�लकाअ�तग�तका काय��मह�को �नय�मत अनुगमन एवं म�ूया�कन गन� र देखापरेका 

सम�याबारे गाउँकाय�पा�लकामा पेश गर� यथा समयमा समाधान गन�/गराउन े। 

 �निज �े�बाट संचा�लत काय��मह�को अनगुमन गर�गाउँपा�लकामाफ� त सधुारा�मक काय� गन�/गराउने। 

 अनगुमन तथा म�ूया�कनका ला�ग उपकरण,�वषयका �वशषे� तथा स�ंथाह�को सेवा आव�यकता 

अनसुार उपल�ध गन�/गराउने ।  

 अनगुमन,मू�या�कन तथा सुप�रव�ेण स�बि�ध काय�लाई �यवि�थत र �छटो छ�रतो बनाउन �वा��य 

�यव�थापन चना �णाल�को �वकास र �ब�तार गर��व�युतीय मा�यमबाट आधारभतू �ववरण तथा 

�ग�त ��तवेदनको संचार गन� �यव�था �मलाउन े। 

 �वा��य �े�को अनगुमन,मू�यांकन तथा सपु�रवे�ण स�बि�ध अ�य समसाम�यक ग�त�व�धह� 

गन�,गराउने। 

 

नोटः �ा� �व�थापन तथा अनुगमन सिमितको बैठक ��ेक चौमािसकमा क�ीमा एक पटक व�ेछ  र बैठकमा 

आव�कता अनुसार स���त पदािधकारी,िबशेष� वा साझेदार सं�थाको �ितिनिधह�लाई आम�ण गन� सिकनेछ । 



�ा� �े�को अनुगमन मू�ा�न तथासुप�रवे�ण िनद� िशका – २०७८ पाना नं. 5 

अनगुमन म�ूया�कन तथा सुप�रव�ेणका म�ुय �व�धह� 

�वा��य �े�को योजना, नी�त तथा काय��मह�को काया��वयन के-कसर� भइरहेको छ र अप�े�त न�तजा के-

क�त हाँ�सल भैरहेको छ भ�न लेखाजोखा गन�को ला�ग गाउँपा�लकाले �ब�भ�न �व�धह�बाट �नर�तर �पमा 

सूचनाको सकंलन र �ब�लेषण गन�छ । उ�त काय�को ला�ग गाउँपा�लकाले देहाय बमोिजमको अनुगमन, 

मू�या�कन तथा सुप�रव�ेणका �व�धह� अवल�बन गन�छ: 

 �वा��य स�ंथा र गाउँपा�लका�त�रय बैठक 

 गाउँपा�लका�त�रय गो�ठ� 

 �वा��य स�ंथाको �थलगत �मण 

 �वा��य स�ंथा र गाउँपा�लकाको �नय�मत त�या�कगणु�तर लेखाजोखा (RDQA) 

 �वा��य सचूना �णाल� 

 सव��ण तथा अनसु�धान 

 

 



�ा� �े�को अनुगमन मू�ा�न तथा सुप�रवे�ण िनद� िशका – २०७८  पाना नं. 6 

 

प�र�छेद दईु: न�तजा खाका 

 

�वा��य तथा जनस�ंया म��ालय �दगो �वकास ल�य ३ को सब ैउ�दे�य र ल�य २ को उ�दे�य २.२ मा ��तवदेन �दनको ला�ग िज�मेवार छ । यसका 

साथ ैसब ैतहका सरकारले आ–आफनो �ाथ�मकताको आधारमा थप सूचकह�मा अनगुमन गनु� आव�यक हु�छ । सघंीय �वा��य तथा जनस�ंया म��ालयले 

�देश तथा �थानीय तहवाट गणु�तर�य त�या�क �ा�त गरेप�छ मा� नपेाल �वा��य ��े रणनी�त न�तजा खाका, �दगो �वकास ल�य र थप सचूकह�को 

अनगुमन �भावकार� हु�छ । 

राि��य �वा��य �णाल�को काय� स�पादन अनुगमन काय� नेपाल �वा��य �े� रणनी�तको न�तजा खाका र �दगो �वकास ल�य अनु�प गन�का ला�ग �देश 

तथा �थानीय सरकारले त�अनुसार आव�यक त�या�क �रपोट� गन� कुरा सु�नि�चत गनु�पद�छ । तसथ�, यस �नद��शकाले नेपाल �वा��य �े� रणनी�त र �दगो 

�वकास ल�यको राि��य ल�यसँग मेल खान ेगर� तथा लुि�बनी �देश तथा यस �था�नय तहका अ�य सुचकह�बाट (ज�त,ै �देश प�चवष�य योजनाले 

समेटेका सुचकह�) आधाररेखा र ल�य �था�पत गद� न�तजा खाका �वकास गर� ��ततु गरेको छ । 

�.स

. 

सूचकह� नेपाल 

�वा��य �े� 

रणनी�त, 

न�तजा खाका 

�दगो 

�वकास 

ल�य 

आधाररे

खा 

ल�य(अपे

��त 

प�रवत�न) 

आव�ृ� िज�मे

वार 

�नकाय 

आव�ृ� ��तवेदनको 

उ�पादन र 

�रपो�ट�ङ 

�था �वा 

नेपाल �वा��य �े� रणनी�त न�तजा ढाँचमको ल�य तहका सूचकह� 

 सडक दघु�टनाको कारण हुने म�ृयु दर (��त १ लाख 

जनसं�यामा)* 

G7 3.6.1   �वा��य �यव�थापन 

सूचना �णाल� 

वा�ष�क �वा��य सेवा 

�वभाग 

√ √ 

 आ�मह�या म�ृयु दर (��त १ लाख जनसं�यामा) * G8 3.4.2   

पुन�ः�नमा�ण तथा �वा��य �णाल�को सु��ढकरण, भौ�तक संरचना, �वा��य �े�को ला�ग जनशि�त, ख�रद र आपू�त� �यव�थापन (न�तजा १) 

 पूवा�धार मापद�ड पूरा गरेका �वा��य सं�थाह�को ��तशत 

(�वा��य चौक�, �ाथ�मक �वा��य के��, अ�पताल) * 

OC1.1    

�वा��य पूवा�धार 

सूचना �णाल� 
वा�ष�क 

�वा��य सेवा 

�वभाग 

 

 

 

√ √ 

 योजना अनुसार �नमा�ण स�प�न भएका �वा��य सं�थाका 

भवनह� (�वा��य चौक�, �ाथ�मक �वा��य के��, अ�पताल, 

आयुव�द �वा��य सं�था र अ�य �वा��य सं�था)को ��तशत* 

OP1a1.1    √  

 भ�केको �वा��य सं�था भवनह� म�य पुनः�नमाण भएका 

भवनह�को  ��तशत* 

OP1a2.1 
 

  √ 
 

 वा�ष�क भवन मम�त योजना अनुसार मम�त स�प�न भएका     √  
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भवनह�को ��तशत*  

 ि�वकृत दरब�द� अनसुार �वा��य कम�ह�को पदपू�त �का ��तशत 

(�वा��य सं�थाका �कार अनुसारMDGP, मे�डकल अ�फसर, 

नस�, �यारामे�डकह�) * 

OP1b1.1    �वा��यको ला�ग  

मानव संशाधन 

त�या�क 

 

�वा��य तथा 

जनसं�या 

म��ालय 

√  

 दरब�द� अनुसार आफनो काय� �े�मा काम ग�ररहेको 

�वा��यकम�को ��तशत* 

OP1b1.2    मानव संशाधन सूचना 

�णाल� 

वा�ष�क √  

 एक�कृत ख�रद योजना अनुसार  समयमै स�प�न ग�रएका 

ख�रदको ��तशत* 

OC1.3 
 

  

ख�रद स�प�न 

��तवेदन 

वा�ष�क 

 

सबै तहका 

सरकार 

√ 
 

 ए�ककृत बा�ष�क ख�रद योजना अनुसारकाया�देश �दएको 

��याकलापको  ��तशत* 

OP1c1.1 
 

  �वा��य सेवा 

�वभाग 

√ 
 

 अ�याव�यक औष�धह� मौ�दात शू�य नभएका सरकार� �वा��य 

सं�थाह�को ��तशत 

OC1.4 
 

  

आपू�त � �यव�थापन 

सूचना �णाल� 

 

वा�ष�क 

 

�वा��य सेवा 

�वभाग 
√ √ 

 माग फारम पेश गरेको २ ह�ता �भ� अ�याव�यक सामा�ीह� 

tracer commodities �ा�त गन� �वा��य सं�थाह�को ��तशत 

OP1c2.1    

 औष�ध भ�डारको ला�ग उपयू�त भ�डार अ�यास गन� �वा��य 

सं�थाह�को ��तशत* 

OP1c2.2 
 

  

�वा��य सेवा �दान गन� �थानमा नै सेवाको गुण�तर अ�भब�ृ�ध ( नेपाल �वा��य �े� रणनी�त न�तजा २) 

 भना� भएका (अ�तरंग) �वरामीको म�ृयु दर (अ�पतालको तह 

अनुसार (�व�श�ट�कृत, �े�ीय तथा िज�ला अ�पताल) 

OC2.3 
 

  �वा��य �यव�थापन 

सूचना �णाल� 

वा�ष�क 

 

�वा��य सेवा 

�वभाग 
√ √ 

 मापद�ड अनुसार तो�कएका �योगशाला सेवाह� �दन स�ने 

�वा��य सं�थाह�को ��तशत 

OP2.1.3 

 

  
�वा��य सं�था 

रिज�टर 
वा�ष�क 

�वा��य तथा 

जनसं�या 

म��ालय 

√ √ 

�वा��य  सेवाको समतामूलक उपभोग (नेपाल �वा��य �े� रणनी�त न�तजा ३) 

 राि��य काय��ममा समावेश ग�रएका सबैखाले खोप पाउने 

ल��त  जनसं�याको अनपुात 

OC3.2     

�वा��य �यव�थापन 

सूचना �णाल� 

वा�ष�क  �वा��य सेवा 

�वभाग 

√ √ 

 सं�थागत सु�कर�को ��तशत OC3.3     √ √ 

 द� �वा��यकम�बाट सु�केर� गराउने म�हलाको अनुपात   3.1.2   √ √ 
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(��तशत) 

 १५ दे�ख ४९ वष� उमेर समूहमा नयाँ एचआइ�भको सं�मण 

सं�या (��त १००० असं��मत जनसं�यामा) 

  3.3.1

a 

  √ √ 

 �यरोगको  घटना  दर  (��त एक लाख जनसं�यामा)   3.3.2   √ √ 

 औलोरोगको  घटना  दर  (��त एक लाख जनसं�यामा)    3.3.3   √ √ 

 हेपाटाइ�टस �ब �कोप दर (��त एक लाख जनसं�यामा)    3.3.4   √ √ 

 प�रवार �नयोजन साधनको �योग दर (आधु�नक �व�ध) 

(��तशत) 

  3.7.1

a 

  √ √ 

 �ोटोकल  अनुसार  कि�तमा  ४  पटक �वा��य  सं�थामा  

�वा��य  जाँच  गराएका गभ�वती म�हलाको ��तशत 

  3.8.1

a 

  √ √ 

 �ोटोकल अनुसार क�तीमा ३ पटक �वा��य सं�थामा  �वा��य  

जाँच  गराएका सु�केर� म�हलाको ��तशत 

  3.8.1

c 

  √ √ 

 ३ डोज हेपाटाइ�टस �ब खोप पाएका�शशूको ��तशत   3.8.1

d 

  √ √ 

 तह अनुसार सबै खाले आधारभूत �वा��य सेवाह� �दइरहेका 

�वा��य सं�थाह�को ��तशत 

OP3.1.1 
  

  

�वा��य सं�था 

रिज�टर 

वा�ष�क

  

�वा��य तथा 

जनसं�या 

म��ालय 

√ √ 

 सामुदा�यक �वा��य इकाइह�को सं�या OP3.2.1     √ √ 

 आधु�नक र आयुव�द दवैु सेवा �दइरहेका सरकार� �वा��य 

सं�थाह�को ��तशत 

OP3.2.3     √ √ 

�वा��य �े� �यव�थापन र सुशासन सु��ढकरण (नेपाल �वा��य �े� रणनी�त न�तजा ५) 

 बजेट उपयोग दर (बजेटको खच�) ��तशत* OC5.1    १०० आ�थ�क �यव�थापन 

��तवेदन वा�ष�क 

 

�वा��य तथा 

जनसं�या 

म��ालय 

√   

 अ�नय�म�तता (बे�जु) �जु  भएको ��तशत OC5.2     √   

 �योगशाला सेवा भएका �वा��य चौक�ह�को ��तशत OP5.1.2 
  

  �वा��य सं�था 

रिज�टर 

√ √ 

�वा��य �े� लगानीमा �दगो सुधार (नेपाल �वा��य �े� रणनी�त न�तजा ६) 

 �थानीय सरकारको कूल बजेटमा �वा��य �े�को बजेट ��तशत OP6.1.2 

  

  �थानीय सरकार 

वा�ष�क योजना तथा 

बजेट 

वा�ष�क 

 

�वा��य तथा 

जनसं�या 

म��ालय 

√ 
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जन�वा��य �वपद�यव�थापन सु��ढकरण (नेपाल �वा��य �े� रणनी�त न�तजा ८) 

 जन�वा��य �वपद/महामार� संकटको कारण ��त १००० मा 

भएको म�ृयु दर* 

OC8.1     

�वा��य तथा 

जनसं�या म��ालय 

अ�भलेख 

वा�ष�क 

 

�वा��य तथा 

जनसं�या 

म��ालय 

 

√   

 �ाकृ�तक �कोप/रोग �कोप भएका घटना म�ये ४८ घ�टा �भ� 

��तकाय� ग�रएका घटनाको ��तशत* 

OC8.2 
  

  √ 
  

 जन�वा��य �वपद/महामार� भएका घटना म�ये  २४ घ�टा �भ� 

सू�चत ग�रएका घटनाको ��तशत* 

OP8.2.1 
  

  √ 
  

सबै तहका �नण�य ���यामा �माणको उपल�धता र �योगको �वकास (नेपाल �वा��य �े� रणनी�त न�तजा ९) 

 राि��य �वा��य ��तवेदन �णाल�मा �व�युतीय मा�यमबाट 

��तवेदन गन� �वा��य सं�थाह�को ��तशत (�वा��य 

�यव�थापन सूचना �णाल�, आपू�त � �यव�थापन सूचना �णाल�) 

OC9.1     �वा��य �यव�थापन 

सूचना �णाल� 

वा�ष�क 

 

�वा��य सेवा 

�वभाग 

√ √ 

नोट: *अ�हलेको अव�थामा यो त�याँक सकंलन गन�को ला�ग सुचना �णाल� नभएको जनाउदछ र उ�त �णाल� नबनेस�म �था�नय तहले वा�ष�क �पमा संकलन र 

��तवदेनको �यव�था गन�छ।



�ा� �े�को अनुगमन मू�ा�न तथा सुप�रवे�ण िनद� िशका – २०७८  पाना नं. 10 

 

प�र�छेद तीन: अनगुमन 

अनगुमनकोप�रचय 

अनगुमनभ�नाले नी�त,योजना तथा काय��मह�मा लगानी तथा साधनको �वाह उ�चत ढंगल ेभए,नभएको वा 

अपे��त न�तजा हाँ�सल भएनभएको स�ब�धमा काया��वयन गन� �नकाय वा कानून बमोिजम अि�तयार �ा�त 

�नकायले तोकेको �यि�त वा स�ंथाबाट �नर�तर �पमा ग�रने �नगरानी,सूचना सकंलन,�व�लेषण तथा 

सुधारा�मक काय�लाई बु�झ�छ । यस प�र�छेद अ�तग�त गाउँपा�लकातहमा अनगुमनको सं�थागत 

�यव�था,�व�धतथा ���यालाई स�ंेपमा ��ततु ग�रएको छ। 

अनुगमनका �व�धह� 

�वा��य �े�को योजना, नी�त तथा काय��मह�को काया��वयन के-कसर� भइरहेको छ र अप�े�त न�तजा के-

क�त हाँ�सल भरैहेको छ भ�न लेखाजोखा गन�को ला�ग गाउँपा�लकाले �ब�भ�न �व�धह�बाट �नर�तर �पमा 

सूचनाको संकलन र �ब�लेषण गन�छ । उ�त काय�को ला�ग गाउँपा�लकाले �न�न बमोिजमको अनुगमन 

�व�धह� अवल�बन गन�छ: 
 

क. मा�सक बठैक 

गाउँपा�लकाअ�तग�त �वा��य स�ब�धी ग�त�व�धह� संचालन गन� म�हला �वा��य �वयसंे�वका, �वा��य 

सं�था र �वा��य शाखाले ��येक म�हनाको अ��यमा वा म�हना स�प�न भएप�छ लग� ै मा�सक बैठक 

आयोजना गर� म�हनाभर ग�रएका ग�त�व�ध तथा ��तफल बारे छलफल गनु�पद�छ । उ�त बठैकले �वा��य 

�े�को सम� ग�त�व�धह�को स�म�ा गद� दे�खएका सम�याह�को समयमा नै प�हचान गर� काय��म 

संचालनलाई अझ �यवि�थत गन� म�दत गद�छ । �व�भ�न तहमा सचंालन ग�रन े मा�सक बठैकको समय 

ता�लका �न�न बमोिजमको हुनेछ: 

ता�लका २: �व�भ�नतहमाग�रनमेा�सक बैठकको समय ता�लका 

तह बैठक* समय ता�लका सहभागी सहजीकरण तथा अवलोकन 
बैठक �यव�थापन 

िज�मवेार�** 

म�हला सामुदायक �वा��य 

�वय ंसे�वका  

हरेक म�हनाको २६ 

गते दे�ख मसा�त 

स�ममा 

स�पूण� म�हला 

सामदुायक �वा��य 

�वय ंसे�वकाह� 

�वा��य स�ंथा �मखु तथा 

अ�य कम�चार�ह�  

�वा��य स�ंथा 

�मखु  

�वा��य स�ंथा  

 

हरेक म�हनाको २  

गते दे�ख ४ गते �भ� 

�वा��य स�ंथाका 

कम�चार�ह�  

�वा��य शाखा �मखु, 

�वा��य स�ंथा स�चालन 

तथा �यव�थापन स�म�त, 

�वा��य स�ंथा 

�मखु 

�वा��य स�ंथा सचंालन तथा 

�यव�थापन स�म�त र गुण�तर 

सुधार टोल�को बैठक 

हरेक म�हनाको ५  

गते दे�ख ७ गते �भ� 

�वा��य स�ंथाका 

कम�चार�ह�  

�वा��य शाखा �मखु, 

�वा��य स�ंथा स�चालन 

तथा �यव�थापन स�म�त, 

�वा��य स�ंथा 

�मखु 

गाउँपा�लका �तरमा हरेक म�हनाको ५ गत े

दे�ख १० गते �भ�  

�वा��य स�ंथा 

�मखु 

�वा��य शाखा �मखु, 

न�स�ङ अ�धकृत, �मुख 

�शास�कय अ�धकृत, 

अ�य�, उपा�य� 

�वा��य शाखा 

�मखु  

नोटः  सबै तहको मािसक बैठकमा साझेदार संघ सँ�थाका �ितिनिधह�लाइ� पिन सहभागी गराउन सिकनेछ । 

*आगामी मिहनाको बैठक िमित पिहलो बैठकले तय गनु�पद�छ ।** बैठकको �व�थापन तथा भएको िनण�यह�को अिभलेखन समेत गनु� पन�छ । 
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मा�सक बठैकमा गनु�पन� ��याकलापह�  

गाउँपा�लका,�वा��य सं�था तथा म�हला �वा��य �वयं से�वका �तरमा व�ने मा�सक बैठकमादेहायबमोिजमका 

��याकलापह� ग�रनेछ ।  

म�हला �वा��य �वयसंे�वकाह�को मा�सक बैठक  

 वाड� रिज�टर पुनरावलोकन गर� �वयसंे�वकाह�को मा�सक ��तवेदन संकलन गन�, स�पा�दत काय�को 

स�म�ा गन�, दे�खएका सम�याको प�हचान र समाधान गन� 

 म�हला �वा��य �वयसंे�वका कोषको अ�भब�ृ�द तथा प�रचालन बारे छलफल गन�  

 �वा��य स�ंथाबाट िज�मेवार �ा�त �यि�तले हरेक बैठकमा समसाम�यक �वा��य काय��म/ 

ग�त�व�धको बारेमा छलफल गराई म�हला �वा��य �वयसंे�वकाह�को �मता अ�भब�ृ�ध गन�  

�वा��य स�ंथाको मा�सक बैठक  

 गत म�हनाको मा�सक बैठकका �नण�य काया��वयनको अव�था बारे छलफल गन�  

 हरेक म�हना गाउँपा�लकामा पेश गन� मा�सक ��तवदेनमा छलफल गर� गुण�तर सु�नि�चतता प�चात 

बैठकबाट पा�रत गन�  

 स�बि�धत म�हनामा सचंा�लत ��याकलापह�को ल�य अनुसार �ग�त भए-नभएको स�म�ा गन�, 

दे�खएका सम�याह� समाधानको ला�ग योजना बनाउन े 

 �वा��य स�ंथाको सेवा �वाह बारे �व:मू�यांकन गर� वा�त�वक अव�था प�हचान गन� र समाधानको 

ला�ग योजना बनाउन े 

 �वा��य स�ंथाको �व�भ�न सेवा रिज�टर, आग�तकु पुि�तका, अनगुमन पुि�तका तथा 

अनगुमनकता�बाट �ा�त प�ृठपोषणको बारेमा छलफल गर� आव�यकता अनुसार काया��वयन गन�  

 �वा��य स�ंथाको सुझाब प�ेटका खो�न ेर �ा�त सुझावह� वारे छलफल गर� आव�यक �नण�य �लन े 

 अ�य समसाम�यक �वषयमा छलफल गर� �नण�य गन�  

गाउँपा�लका�त�रय मा�सक तथा चौमा�सक बैठक 

 गत म�हनाको मा�सक बैठकका �नण�य काया��वयनको अव�था बारे छलफल गन�  

 �वा��य स�ंथाह�को मा�सक �ग�त ��तवदेनको गुण�तर�यता बारे छलफल गर� दे�खएका ��ुटह� 

सुधार गन�को ला�ग आव�यक प�ृठपोषण गन� । 

 संचा�लत काय��मह�को ल�य अनुसार �ग�त भए-नभएको स�म�ा गर� दे�खएका सम�याह� 

समाधानको ला�ग योजना बनाउने  

 प�रवार �नयोजन सेवा काड� (पह�लो), आमा सरु�ा काय��मको अनुसू�च तथा अ�य फारमह� बारे 

छलफल गर�गाउँपा�लकालाई बुझाउन े 

 गाउँपा�लकातथा �वा��य सं�थाको बा�ष�क योजना अ�तग�तका ��याकलापको काया��वयनको अव�था 

बारे छलफल गन�  

 �वा��य स�ंथाको ला�ग आव�यक औष�ध, उपकरण, �वा��य �यव�थापन सचूना �णाल�का 

टु�सह�को उपल�धताको ए�कन गन� ।  

 �वा��य �े�का अ�य समसाम�यक �बषयमा छलफल गन�  

 

नोटः गाउँपा�लकाले आव�यकता महससु गरेमा अध�वा�ष�क स�म�ा गन� स�नेछ । 
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�नय�मत त�या�क गुण�तर लेखाजोखा �णाल�  

�नय�मत त�याकं गुण�तर लेखाजोखा �णाल� �वा��य �े�को त�या�कह�को स�ंह वा ��तुत गन� �णाल�को 

अनगुमन तथा म�ुया�कन गर� दे�खएका क�मकमजोर�ह�लाई सधुार गद� त�या�कको गणु�तर स�ुनि�चत गन� 

एउटा सरल �णाल� तथा �व�ध हो । यस �णाल�ले गाउँपा�लकाको सम� �वा��य ��ेको त�या�क 

�यव�थापन एव ं ��तवेदन �वाह गन� �णाल�का अ�तरह� प�हचान गद� गुण�तर�य त�या�क उ�पादन र 

�यसको �योगमा सुधार �याउनका ला�ग मह�वपूण� भ�ुमका खे�ने छ । यसका ला�गनेपाल सरकार �वा��य तथा 

जनसं�या म��ालयले तयार गरेको �नय�मत त�या�क गणु�तर लेखाजोखा फारमको �योग ग�रनेछ भने 

गाउँपा�लका�तरमा देहाय बमोिजमको �नय�मत त�या�क गणु�तर लेखाजोखा टोल� गठन गन�छ । 

गाउँपा�लकाको �वा�थ तथा सरसफाई शाखा �मखु सयंोजक 

गाउँपा�लकाको �वा��य शाखा न�स��ग �टाफ  सद�य 

गाउँपा�लकाको �वा�थ तथा सरसफाई शाखा �मखुबाट तो�कएको १ जना सद�य 

�वा��य सेवा काया�लयका त�यांक हेन� १ जना र गाउँपा�लका�तरमा �वा��य 

�े�मा काय�रत राि��य तथा अ�तरा���य गैरसरकार� सं�थाका ��त�न�धह�म�ये १ 

जना गर� २ जना (�वा��य सचुना �णाल�मा काय��म ग�ररहेका सं�थालाई 

�ाथा�मकता �दइनेछ ।) 

आमि��त सद�यह� 

 

गाउँपा�लकाको �वा��य तथा सरसफाई शाखा माफ� त �व�भ�न �वकास साझदेार सघं स�ंथा तथा अ�य 

�नकायह�को सम�वय तथा सहकाय�मा गाउँपा�लका�भ�का स�पुण� �वा��य स�ंथाह�मा बष�को कि�तमा एक 

पटक �नय�मत त�याकं गणु�तर लेखाजोखा गन�का ला�ग मा�थ उ�ले�खत बमोिजम ग�ठत टोल�को बैठकले 

हरेक आ.ब. को स�ुमा न ैदेहाय बमोिजमका �वषयव�तुह�लाई आधार मा�न �वा��य स�ंथाह�को छनौट तथा 

�ाथा�मक�करण गर� चौमा�सक �पमा काय� स�प�न गद� जाने छ भन ेयसका ला�गआव�यक पन� बजेटको 

�यव�थापन गाउँपा�लकाले वा�ष�क बजटे तथा काय��मबाट गन�छ ।  

�वा��य स�ंथाह�को छनौट तथा �ाथा�मक�करणका आधारह�ः  

 गलत ��तवेदनह� पठाउन,ेगलत बुझाई भएका वा �म�या�क पठाउने �वा��य स�ंथा 

 मा�सक, चौमा�सक, अध�बा�ष�क तथा बा�ष�क स�म�ा बठैकह�मा �नय�मत उपि�थत नहुन,े �नय�मत 

समयमा ��तवेदन �ेषण नगन� �वा��य सं�था 

 दगु�ममा रहेका �वा��य सं�थाह� 

 �वा��य �यव�थापन सूचना �णाल� वा �ड.एच.आइ.एस.–२ स�बि�ध ता�लम नपाएका �वा��य स�ंथा  

 �ा�त भएका ��तवदेनह�मा धेरै ��ुटह� भे�टएका �वा��य सं�थाह�  

 समयमा नै ��तवेदन नगन� �वा��य स�ंथाह�  

�नय�मत त�या�क गुण�तर लेखाजोखा काय�को काया��यवन ���याः  

गाउँपा�लकाले �ाथ�मकतामा राखेको �वा��य सं�थाह�मा गणु�तर लेखाजोखा गदा� देहाय बमोिजम गन�छ ।  

 अनगुमन टो�लको �यव�थापन तथा खबर गनु� पन� भएमा अ��म �यव�थापन गन� 

 आव�यक फारमह�को �यव�था गन� (�यापटप, अ�याव�धक फारम, काय� योजना फाराम) 

 काय� �वभाजन गन� र लेखाजोखा गन� ।  
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त�या�क ��तु�त, काय� योजना तथा फलो-अप 

�वा��य स�ंथा �तरमा यस लेखाजोखाबाट �ा�त न�तजाह�लाई स�बि�धत स�ंथाका स�पुण� कम�चार�ह� र 

स�भव भएस�म �यव�थापन स�म�तको उपि�थ�तमा छलफल गर� सम�या तथा सधुार गनु�पन� ��ेह� 

प�हचान गनु�का साथ ैसम�या समाधानका ला�ग तो�कएको ढाँचा अनुसार आव�यक काय�योजना तयार ग�रनछे 

। छनौट ग�रएका सबै �वा��य स�ंथाह�मा यो ��याकलाप स�प�न भए ��चात सोबाट �ा�त न�तजाह�लाई 

चौमा�सक �पमा पा�लका �तरमा सब ै सरोकारवालाह�को उपि�थ�तमा छलफल तथा ��त�ुत गर� �वा��य 

सं�था �तरबाट समाधान नभएका सम�याह�को समाधानका ला�गआव�यक योजना बनाई काय� ग�रनेछ भने 

�नधा��रत ग�रएका काय�योजना तथा सधुार गनु�पन� �े�ह�मा सधुार भए नभएको तथा अ�य सम�या तथा 

चनुौ�तह�को प�हचानका ला�ग चौमा�सक �पमा स�बि�धत सं�थामा �नय�मत त�या�क गणु�तर लखेाजोखा 

टो�लबाट �लोअप गन� �यव�था ग�रन ेछ । 

 

ख. �वा��य सचूना �णाल� 

 

�वा��य �यव�थापन सूचना �णाल� (HMIS) 

नेपालको �वा��य �े�मा �थानीय वडा �तरका म�हला �वा��य �वयसंे�वका दे�ख के���तर स�मका �वा��य 

सं�थाह�ले आफूले दै�नक �पमा �वाह गरेका �वा��य सेवाह�को अ�भलेख तथा ��तवदेनका ला�ग �योग 

ग�रन ेफारमह� �वा��य सुचना �यव�थापन �णाल�को औजार हुन । यस सूचना �णाल�मा सरकार� �वा��य 

सं�थाका अ�त�र�त �नजी तथा ग�ैसरकार� �े�वाट सचंालनमा रहेका �वा��य स�ंथाह�लाई समेत समे�टएको 

छ । �वा��य �यव�थापन सचूना �णाल�बाट �ा�त सूचनाले �वा��यकम�ह�, काय��म �यव�थापक, नी�त 

�नमा�ताह� र �थानीय तहलाइ� समेत त�यपरक �नण�य �लई काय��म �यव�थापन गन� मा�सक �पमा सचूना 

उपल�ध गराउँछ ।  

यस �णाल� अ�तग�त �व�भ�न सेवाह�सँग स�बि�धत अ�भलेख फारमह�लाइ छु�टाछु�टै रिज�टर, फारामह�र 

��तवदेनह�को �यव�था छ । साथ ै �वा��य स�ंथाह�ले गरेको ��तवेदनको अनगुमनको सहजताको ला�ग 

मा�सक अनगुमन पुि�तकाको समेत �यव�था ग�रएको छ । �वा��य स�ंथाह�ले �दान गरेका सेवाह�को 

वा�त�वक त�यांक यस सचुना �यव�थापन �णाल�बाट हुने भएकोले यसलाई अनगुमन, मू�या�कन तथा 

सुप�रव�ेणको �मखु औजारको �पमा �योग ग�रनेछ । �यसैले यस गाउँपा�लकालेप�न �वा��य �यव�थापन 

सूचना �णाल�लाई �भावकार� �पमा संचालन गन�का ला�ग तप�शल बमोिजमका काय� गन�छ ।  

 �वा��य स�ंथाह�लाइ वष� भ�रको ला�ग आव�यकफारमह�को य�कनगर� गाउँपा�लकाले क�तीमा १० 

�दन अगाव ैसि�ब�धत �वा��य स�ंथामा प�रप�ूत � गन� ।  

 हाल �वा��य तथा जनस�ंया म��ालयले �नद��शत गरेको अ�भलेख तथा ��तवेदन फारमह�लाइ� न ै

�योग ग�रनछे । समय सापे� तीफारमह� अ��वाव�धक तथा प�रमाज�न भएमा सोह� अनसुार त�काल 

प�रमािज�त टु�सह�नै �योग गन�छ ।  

 हाल �योगमा रहेको टु�सह� बाहेक अ�य �वशषे �वा��य सेवाको अ�भलेख तथा ��तवेदन गन� पन� 

भएमा �थानीय �तरमा तयार गर��योग गन� ।  

 य�द कुन ैसेवा �दायक �वा��य स�ंथाको अ�भलेख तथा ��तवदेनको ढाँचा तयार नभएको अव�थामा 

गाउँपा�लकाले �वय ंतयार गर� �योगमा �याउनेछ ।  

 यस पा�लका अ�तरगतका स�पूण� �नजी तथा सरकार� �वा��य सँ�थाह�ल ेयी फारमह�को �योग 

�नद��शकाले तोके बमोिजम अ�भलेख तथा ��तवेदन भएको सु�नि�चत गन�। 
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 �वा��य �यव�थापन सचूना �णाल�का ला�ग पा�लका र �वा��य स�ंथामा फोकल पस�नको �यव�था 

गन� ।  

 समय समयमा �थानीय तहबाटगाउँपा�लका�तर�य अ�भलेख तथा ��तवेदनको अनगुमन सपु�रवे�ण 

गन� र आव�यक प�ृठपोषण �दन े। 

 अ�भलेख ग�रएका रिज�टर तथा मा�सक ��तवदेनह��वा��य सँ�था र गाउँपा�लकामासरु��त रा� े

�यव�था �मलाउन े। 

 �वा��य सचूना �णाल�को सु�ढ�करणको ला�ग गाउँपा�लकाले �वा��य कम�चार�ह�लाइ� ता�लम 

लगायतका  आव�यक �ोत साधनह�को �यव�था गन�छ ।�वा��य �यव�थापन सूचना �णाल� स�ुढ 

गन� �वा��य सेवा काया�लय, �देश �वा��य सेवा �नद�शानालय, सघंीय �तर, तथा �वा��यको �े�मा 

काम गन� �वकास साझदेार सघं सँ�थाह�सँग आव�यक सम�वय गन� । 

�वा��य स�ंथाको भ�ूमकाः  

 �नद��शका अनुसार अ�भलेख रा� ेतथा सो अ�भलेख च�ुत द�ु�त र भए नभएको ए�कन गन�(कि�तमा 

ह�ताको एक पटक) । 

 मा�सक ��तवदेन तयार गदा� Tally Sheet �योग गन�, ��तवेदन द�ु�त भए नभएकोए�कन गन� ।  

 मा�सक ��तवदेन तयार हुनासाथ अनगुमन पुि�तका अ�याव�धक गन� । 

 चौमा�सक �पमा कम�चार� तथा �यव�थापनस�म�त सद�यह�सगं सेवाको त�या�क �व�लेषण तथा 

स�म�ा गन� । 

 गाउँघर ि�ल�नक र खोप ि�ल�नकको ��तवदेन चाडँो भ�दा चाँडो �वा��य स�ंथाको मलू रिज�टरमा 

अ�धाव�धक गन� । 

 �वा��य स�ंथाह�ले मा�सक ��तवेदनको दइु� ��त तयार गर� हरेक म�हनाको ७ गते �भ�मा एक ��त 

पा�लकामा अ�नवाय� पठाउने र एक ��त आ�नो �वा��य स�ंथामा सु�र�त रा�े । साथ ै �वध�ुतय 

��तवदेन श�ु भएका �वा��य सुं�थाह�ले ७ गते �भ� DHIS-2 मा ��व�ठ ग�रस�नु पन� छ । 

 हरेक म�हना ७ गते�भ� पा�लका �तरमा मा�सक बैठक ब�स �वा��य स�ंथा�वारा �दान ग�रएको सेवा 

स�बि�ध छलफल गन� र ��तवदेनमा सुधार गनु�पन� भएमा सुधार गर� सकेस�म �वा��य स�ंथाले न ै

आ�नो ��तवदेन DHIS2 मा इ��� गन� तथा स�याउने �यव�था �मलाउने। 

 

�ड.एच.आइ.एस. २ (DHIS2) 

DHIS2 �वशषे गर� �वा��य सेवा त�या�कह� ए�ककृत �पमा ��व�ठ, �मा�णकरण, �व�लेषण तथा 

��त�ुतकरणको ला�ग �वकास ग�रएको �भावकार� अनलाइ�न �णाल� हो ।यसमा �व�भ�न तहका सरकार� तथा 

�नजी �वा��य स�ंथाह�ले �दान गन� सेवा अनुसारका ��तवेदन फारमह� समे�टएको छ । �ब�भ�न �वा��य 

सं�थाबाट �वाह ग�रएका सेवाह�को �ब�लेषण गन� तथा सचूनाको आधारमा �नण�यमा पू�न े�कृयामा DHIS-

2ले सहयोग पुया�उँछ । यसले हरेक तहमा �छटो छ�रतो �क�समले सचूना उपल�ध गराई �वा��यकम�ह�, 

काय��म �यव�थापक, नी�त �नमा�ताह�लाई त�यपरक �नण�यगर��वा��य �णाल�लाइ� सु�ढ�करण गन� म�दत 

गद�छ । यसमा हरेक �वा��य सं�थाह�ले अक� म�हनाको ७ गते �भ�मा मा�सक ��तवेदन ��व�ठ गर�२२ गत े

�भ�मा मा�थ�लो �नकायबाट आव�यक प�ृठपोषण �दइ� स�ने र सोह� अनसुार आव�यक प�रमाज�न गर�मसा�त 

�भ�मा स�याइ� स�नुपन�छ।  
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गाउँपा�लकाको भू�मका  

 यस गाउँपा�लकाका हरेक �वा��य स�ंथामा DHIS2 लाग ू गन� र सो को ला�ग आव�यक �ोत र 

साधन (इ��टरनटे, क��युटर, कम�चार�लाइ� ता�लम) को �यव�था �थानीय तहले गन� । 

 पा�लका �तरमा DHIS2 को काय� गन� िज�मेवार �यि�त तो�न े।   

 सबै �वा��य सं�थाह�बाट �नय�मत �पमा ��तवेदन भए नभएको सु�नि�चत गर� प�ृठपोषण �दन े। 

 �थानीय तह अ�तग�तका �वा��य सँ�थाह�बाट अनलाईन इि�� गन� �यव�था नभएमा वा कुनै 

कारणले इ��टरनेट तथा अ�य सु�वधा नहँुदाको अव�थामा उ�त ��तवदेन गाउँपा�लकाले अनलाईन 

��व�ट गन�छ। 

 त�यपरक �नण�यको ला�ग आव�यक सचूनाह� उपल�ध गराउने । 

 त�या�कको �योगमा व�ृ�ध �याउन हरेक �वा��य स�ंथाको मा�सक बैठक तथा स�म�ामा त�याकंको 

पुनरावोलकन, �व�लेषण ��तु�तकरणको अ�यास गराउन े। 

 �थानीय तहमा DHIS2 स�ुढ गन� �वा��य सेवा काया�लय, �देश �वा��य सेवा �नद�शानालय, सघंीय 

�तर, तथा �वा��यको �े�मा काम गन� �वकास साझदेार सघं सँ�थाह�सँग आव�यक सम�वय गन�। 

आपू�त� �यव�थापन सचूना �णाल� 

एक �नि�चत अव�धमा �ा�त भएका, �नकासारखच� ग�रएका तथा बाकँ� रहेका औष�ध, औजार, उपकरण, 

साधनह� लगायतका �ोतह�को सूचना मा�थ�लो तहलाई योजना तजु�मा, अनगुमन तथा मू�यांकनको ला�ग 

उपल�ध गराउन ुतथा �ा�त सचूनाको �व�लेषण त�लो तहस�म उपल�ध गराउन ुन ैआपू�त� �यव�थापन सूचना 

�णाल� हो ।यो �णाल�को ल�य आपू�त� �यव�थापनलाइ� �यवि�थत गर� �वा��य सं�थाह�मा आव�यक पन� 

साधन, औष�धह�, औजार, उपकरणह�को उपल�धता बा�ैम�हना कायम गराउन ुहो । 

�थानीयतहको भू�मका  

 यस गाउँपा�लकाका हरेक �वा��य स�ंथामा आपू�त � �यव�थापन सचूना �णाल� स�चालन गन�को ला�ग 

आव�यक �ोत र साधन (फारम, रिज�टरह�, कम�चार�लाइ� ता�लम) को �यव�था गन� । 

 पा�लका �तरमा आपू�त� �यव�थापन सूचना �णाल�को काय� गन� िज�मेवार �यि�त तो�न े।   

 �वा��य सँ�थाह�बाट �नय�मत अ�भलेख तथा �मैा�सक ��तवदेन गरेको सु�नि�चत गर� प�ृठपोषण 

गन� ।  

 सेवा �दान गन� स�ंथामा आपू�त � �यव�थापन सचूना �णाल�को �नय�मत अनुगमन गन�, आपू�त� 

�यव�थापनको �वाहमा �व�यमान रहेका सम�याह� प�हचान तथा �नराकरण गन� । 

 आपू�त� �यव�थापन सचूना �णाल� स�ुढ गन� �व��य सेवा काया�लय, �देश �वा��य सेवा 

�नद�शानालय, सघंीय �तर, तथा �वा��यको ��ेमा काम गन� �वकास साझदेार सघं सँ�थाह� सँग 

आव�यक सम�वय गन� । 

�व�यतुीय आपू�त� �यव�थापन सचूना �णाल� (eLMIS) 

आपू�त� �यव�थापनका मह�वपूण� ६ वटा �स�धा�तह� ठ�क सामान, ठ�क प�रमाणमा, ठ�क �थानमा, ठ�क 

समयमा, ठ�क मू�यमा र ठ�क अव�थामा हुनुपद�छ भ�न े त�यलाई आ�मसाथगद� �वा��य सेवा �वभाग, 

�यव�थापन महाशाखाल े �वगतमा भएका आपू�त � �यव�थापन सूचना �णाल�का क�म कमजोर�ह�लाई 

प�रमािज�त गद� कम भ�दा कम समयमा कुन ै प�न औष�ध, खोप तथा साम�ीह�को मह�वपणू� त�याकंह� 

Real Time Data को �पमा �ा�त हुन े गर� तयार ग�रएको वेबमा आधा�रत एि�लकेसन (स�टवयेर)न ै

�व�यतुीय आपू�त� �यव�थापन सचूना �णाल� (eLMIS) हो । 
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यसै सूचना �णाल� �योग गर� �वा��य सामा��को ��ेपण, बजेट �यव�थापन, ख�रद योजना 

�नमा�णउपल�धताको सु�नि�चता (मौ�दात, �वीकृतमौ�दात प�रमाण, आकि�मक माग�ब�द,ु मागप�रमाण 

�नधा�रण, �वतरण �यव�था (माग, ह�ता�तरण, दा�खला ��तवदेन), अनगुमनको साथ ै त�या�कको 

गणु�तर�यताको स�ुनि�चतता ज�ता स�पूण�आपू�त � श�ृखलाको काय�स�चालन, अनगुमन तथा रेखदेख गन� ।  

�थानीय तहको भ�ूमकाः  

 �व�यतुीय आपू�त� �यव�थापन सचूना �णाल�लाइ पा�लका र �वा��य स�ंथास�म लागू गन� र सोका 

ला�ग आव�यक पूवा�धार (क��युटर, इ�टरनेट, मोबाइल) र ता�लम �ा�त �यि�तको �यव�था 

गाउँपा�लकाले गन� । गाउँपा�लकातथा �वा��य स�ंथाह�बाट �नय�मत �पमा त�या�क eLMIS मा 

��व�ठ भए-नभएको ए�कन गन� । 

 पा�लका �तरमा आपू�त� �यव�थापन सूचना �णाल�को काय� गन� िज�मेवार �यि�त तो�न े।   

 �व�यतुीय आपू�त� �यव�थापन सचूना �णाल�को सचंालन भसैके प�छ यस बाट �ा�त हुने सचुनाको 

आधारमा �वा��य साम�ी (औष�ध, खोप तथा अ�य सामा�ीह�) को खपत एवं मौ�दात ि�थ�तको 

अनगुमन गन� । 

 �व�यतुीय आपू�त� �यव�थापन सचूना �णाल� स�ुढगन� �वा��यकाया�लय, �देश �वा��य �नद�शनालय, 

सघंीय �तर तथा �वा��यको ��ेमा काम गन� �वकास साझदेार सघं सँ�थाह�सँग आव�यक सम�वय 

गन� । 

�वा��य स�ंथाको भ�ूमकाः  

 �वा��य स�ंथामा �ा�त भएका तथा माग गनु� पन� साम�ीह�को eLMISSoftware मा ��व�ठ गन� ।  

 अनलाइ�न��तवदेन ��व�ठ गन� । 

इ�वास�(EWARS)तथा खोज प�ताल स�ब�धीअ�य सूचना �णाल�ह�ः 

हाल यस गाउँपा�लकाअ�तग�तका कुन ै प�न �वा��य सं�थाह� EWARS सेि�टने�टल साइ�ट नभएता प�न 

भ�व�यमा �वा��य स�ंथा साइ�टको �पमा छनोट भएको ख�डमा के�� तथा �देशबाट �नद�न भए बमोिजमको 

सूचना �णाल�लाइ� लागू ग�रनेछ । साथ ैके�� तथा �देशले प�रप� गरेको, �वषेशप�रि�थ�त ज�तैः महामार�, 

दैवी तथा �ाकृ�तक �कोप तथा �वप�को समयमा गनु� पन� सचूना�भावकार� �पमा गन� �यव�था �मलाइ�नेछ ।  

�वा��य सचुनाह�को भ�डारण,��तु�तकरण तथा �योग  

�वा��य सचुनाह�को भ�डारण 

�वा��य स�ंथा तह 

�वा��य स�ंथामा रहेका स�पूण� �वा��य सचूनाह� अ�याव�धक गन� चा�हने अ�भलेख फारामह� र मा�सक 

तथा �मैा�सक ��तवेदन बनाई सकेप�छ �वा��य स�ंथाबाट स�बि�धत मा�थ�लो �नकायमा पठाएप�छ एक 

��त स�बि�धत �वा��य सं�थामा कि�तमा ५ वष�स�म सरु��त रा� ुपन� छ । DHIS2, eLMIS तथा अ�य 

अनलाइ�न �णाल�बाट ��तवेदन ग�रसकेको त�यांकलाई क��यूटरमा आव�धक �पमा �याकअप सरु��त रा� ु

पद�छ । �व�यु�तय सचूनाह� माग अन�ुप उपल�ध गराउँदा वा बा�ष�क ��तवेदन बनाउँदा, प�रवत�न तथा 

�थ�गत गदा� म.ल.ेप. फारम न.ं९०१ (स�टवयेरको �योगकता� �ववरण, प�रवत�न र �थ�गत माग फारम) को 

अ�नवाय� �योग गनु�पद�छ । उ�त फारामह� र ��तवदेन भ�डारणको िज�मेवार� �लएको �यि�तले �वा��य 

सुचनाह�को सरु�ाको िज�मा �लनेछ । �वा��य सचूना स�व�धी िज�मेवार �ा�त कम�चार� �थाना�तरण, 

पद�थापन भई रमाना भएमा वा अवकास �ा�त गरेमा स�पूण� �वा��य सचूनाह� स�बि�धत सं�थामा काय�रत 



17 

कम�चार�लाई �नयमानुसार बरबुझारथ गनुपन� छ । उ�त कम�चार�को म�ृयु भएको ख�डमा सो कम�चार�सगं 

रहेका स�पूण� जानकार� �वा��य सं�थामा रहेको सु�नि�चत गन� काम मा�थ�लो तहको कम�चार�को हुनेछ । 

सेवा�ाह�का स�वेदनशील जानकार� रहेका अ�भलेखह� जो कोह�लाई हेन�, ��त�ल�प गन� तथा सा�वक �थानबाट 

लैजान पाइनेछैन । य�ता �यि�तगत जानकार� हेन� स�बि�धत �वा��य स�ंथाका सेवा�दायक कम�चार�लाई 

प�न आ�नो तज�वजले जो कसलैाई सेवा�ाह�को अनमु�त�बना �दन पाइनेछैन तथा स�ं�हत र समायोिजत 

जानकार� समेत �वा��यकम�ले गाउँपा�लकाका स�बि�धत फाँट �मखुको अनुम�तमा आ�धकार�क प�का 

आधारमा मा� ��त�ल�प उतार ग�र�दन स�कन ेछ ।  

 

�थानीय तह 

�थानीय तहले �वा��य स�ंथाह�बाट सकं�लत ��तबदेन स�ं�हत गन� र आव�यक अनसुार �देश तथा सघंमा 

��तवदेन �ेषण ग�रसके प�छ सोको काया�लय ��त र �डिजटल ��त कि�तमा ५ वष� स�म सरु��त त�रकाले 

रा� ु पन� छ । �थानीय तहले �वा��य स�ंथालाइ अ�भलेख फारामह� र ��तवेदनह� सरु��त त�रकाले 

भ�डारण गन�को ला�ग चा�हन ेदराज, ताला, चा�ब आ�द पा�लकाले �वा��य सं�थालाइ आव�यकता अनसुार 

�दान गन�छ र सरु��त र गोप�नयता राखे-नराखेको चौमा�सक �पमा अनुगमन गन�छ । 

त�या�क ��तु�त तथा �द�शनी  

सूचना च� अनसुार त�यांकको �शोधन तथा �व�लेषण प�चात त�या�कको ��तु�तकरण ग�र�छ । त�या�क 

��त�ुतकरण भ�नाले सव�साधारण, �वा��यकम�ह�, काय��म �यव�थापकह� तथा सरोकारवालाह� वा जसको 

ला�ग त�या�क ��तुत गन� खोिजएको हो, उसले बु�ने गर� त�या�क र सचूनाह�को सह� ��तु�त वा �दश�नी 

गनु� हो । �वषयव�त ुर ल��त सहभागीह� अनुसार त�या�कको ��तु�तकरण गन� त�रका र मा�यम फरक–

फरक हुन स�छन ् । ता�लका, �ाफ, चाट�, न�सा र �च�ह�को स�ह �योगबाट कुनै प�न त�या�क र 

सूचनालाई स��पेमा �भावकार��पले स��ेषण गन� स�क�छ ।  

�थानीय तह  

�वा��य सचूना �णाल�को त�यांकह� �थानीय तहमा देहाय अनसुार ��तु�त, �दश�नी तथा छलफल ग�रनेछ ।   

 �थानीय तहको मा�सक तथा �वषयगत बैठक 

 मा�सक, चौमा�सक, र बा�ष�क स�म�ा 

 साव�ज�नक सनुुवाइ तथा सामािजक प�र�ण  

 मा�सक, चौमा�सकर बा�ष�क �ग�त �ववरणलाइ� �ाफ, चाट�, ता�लका आ�द माफ� त �दश�नी  

 अ�याव�धक सामािजक न�सांकन 

 गाउँपा�लका�त�रय �वा��य पा�व��च� �नमा�ण तथा बा�ष�क अ�याव�धक 

�वा��य स�ंथा �तरमा  

�वा��य सचूना �णाल�को त�या�कह� �वा��य सं�था तहमा देहाय अनुसार ��ततुी, �दश�नी तथा छलफल 

ग�रनछे ।   

 �वा��य स�ंथाको तथा �वा��य सं�था �यव�थापन स�म�तको मा�सक बैठक  

 साव�ज�नक सनुुवाइ तथा सामािजक प�र�ण  

 मा�सक, चौमा�सक, र बा�ष�क �ग�त �ाफ, चाट�, ता�लका आ�द माफ� त �दश�नी  

 अ�याव�धक सामािजक न�सांकन 
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 �वा��य स�ंथा �त�रय पा�व�च� �नमा�ण तथा बा�ष�क अ�याव�धक 

 

त�या�कको�योग 

�वा��य �यव�थापन सचूना �णाल�को त�याकंह� �व�भ�न ठाउँह�मा �योग गन� स�क�छ । यस �थानीय 

तहमा रहेका �वा��य सं�थाह�को सुचना तथा त�या�कह� देहायका �थान तथा ���याह�मा �योग 

ग�रनछे ।   

 

गाउँपा�लकार �वा��य स�ंथा �तरमा 

 जानकार� �दान गन�  

 �नण�य ���यामा (Discussions, Special program development, Service site 

expansion ) 

 वडा प�रषदमा   

 पा�लका योजना छनौटका ���याह�मा  

 सरोकारवालाह�लाई सुझावह� �दान गन�मा 

 

�वा��य सेवा �णाल�मा स�कलन ग�रएका सूचनाह� काय��म �यव�थापनमा �योग नभएस�म 

�यव�थापन सूचना �णाल�को उदे�य पूरा हुन स�दैन । काय��म �यव�थापकह�ले काय��मस�ब�धी कुन ै

प�न �नण�य �लदंा त�यमा आधा�रत �नण�य ग�रनछे । यसका ला�ग त�या�कबाट सचूना र सचूनाबाट 

�ान बनाउन स�न े�सप काय��म �यव�थापकह�लाइ ता�लम वा �थलगत को�चगंमाफ� त ग�रनेछ यसको 

ला�ग अव�यक �यव�थापन पा�लकाले गन�छ।  

 

ग. अ��या�सत घटनाह�को अव�था पूव� तयार� तथा ��तकाय�को अनगुमनः 

�ाकृ�तक तथा मानव �िृजतघटनाह� ज�तै महामार�, �कोप, दघु�टनाज�ता �वप�को समयमा �थानीय तहमा 

तयार भएको �वा��य आपतका�लन एव ं �वप� पूव� तयार� तथा ��तकाय� योजनामा भएको अनुगमन फारम 

�योग ग�रनछे य�द �य�तो �यव�था नभएको ख�डमा गाउँपा�लकामा रहेको अनुगमन म�ूया�कन तथा 

सुप�रव�ेण स�म�तले �नधा�रणगरेको समय साप�े चेक�ल�टको तयार� गर� �योग गन� स�नेछ । 

 

�नजी �वा��य सेवा �दायकह�को अनगुमन तथा मु�या�कन 

यस जानक� गाउँपा�लकाको �वा��य स�ंथादता�, अनमु�त तथा नवीकरण स�ब�धी �नद��शका तथा चेक�ल�ट 

बनाइ यस गाउँपा�लका अ�तरगत स�चा�लत �नजी �वा��य सेवा �दायक स�ंथाह�को स�ब�धमागाउँपा�लकाल े

आव�यकता अनसुार अनुगमन तथा मु�या�कन गन�छ ।  

 

नोटः यसर� गाउँपा�लका र �वा��य स�ंथा तहमा �वा��यसँग स�बि�धत ��त�ुतकरणका ला�ग आव�यक 

�वषय/सुचकह� वष�को स�ुमा गाउँपा�लकाल े�नधा�रण गन�छ र सोह� अनसुार तयार� तथा ��तु�त ग�रनेछ । 

य�द आव�यकता महससु गरेको ख�डमा �वषय/सुचकह� पा�लकाले जुनसकैु समयमा थपघट गन�छ । 

�यसको ला�ग आव�यक �ोत तथा साधनह�को �यव�था गाउँपा�लकाले गन�छ । 
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प�र�छेद चार: म�ूया�कन 

मु�या�कनको प�रचय 

यस गाउँपा�लका�भ� संचालन भएका �वा��यका काय��म तथा सेवाह� हालको समयमा के क�त सा�द�भ�क, 

लाभदायी, �भावका�रता र �दगोपना छ साथ ै के क�ता उपलि�ध एवम ं�भावह� हा�ँसल भएका छन ्भ�ने 

कुराको आ�त�रक र बा�य मु�याकंन कता�बाट उ�दे�यपूण� र �यवि�थत त�रकाले लेखाजोखा गन� काय�लाई 

मू�या�कन भ�न�छ । �वा��य काय��म काया��वयनका �ममा भएका सबल तथा दबु�ल प�ह�बाट पाठ �सक� 

भावी काय��म, योजना तजु�मा तथा काया��वयनमा आव�यक सुधार गन� तथा स�बि�धत �नकायलाई �य�ता 

काय��मकोकाया��वयन र न�तजा��त जवाफदे�ह बनाउनु मू�या�कनको उ�दे�य हो । यसगाउँपा�लकाले कुनै 

�नि�चत समय �समा �भ� �दान गरेको �वा��य सवेाको अव�था, उपलि�ध तथा �ग�त क�तो र�यो भनी 

अनसु�धान तथा �ब�लेषण गन�छ । म�ूया�कन गदा� �बशषे गर� सेवा�वाह गनु�भ�दा प�हल,े सेवा �वाह 

गद�गदा�, म�ये समयमा र सेवा �वाह गर� सकेप�छको अव�था �बचको तुलना गन� काम ग�र�छ ।  

मु�या�कनका �व�धह� 

 सव��ण तथा अनसु�धान  

-प�रमाणा�मक �व�ध (��नावल� र सव��ण �व�धर �व�यमान आधारभूत आकँडाह�) 

-गणुा�मक �व�ध (��य� अवलोकन �व�ध, ल��त समहू �व�ध, अ�तरवाता� �व�ध, सबल, दबु�ल, अवसर र  

चनुौती �व�लेषण गन� �व�ध, र द�तावेज अ�ययन) 

 स�म�ा (चौमा�सक, वा�ष�क र अध�वा�ष�क स�म�ा) 

 काय� स�पादन मू�याकंन(�वा��य स�ंथा र �वा��यकम�ह�) 

 

क. सव��ण तथा अनसु�धान 

यस गाउँपा�लकामास�चालन भएका �वा��य सं�थाह�बाट �दान ग�रएको सेवासँग स�बि�धत सुचना तथा 

सूचकह�लाइ� यथाथ�परक र �भावकार� वनाउन आव�यक सव��ण तथा अनसु�धान गन� �यव�था �मलाइ�नेछ ।  

राि��य, �ादे�शक, तथा अ�य दात ृ संघ सँ�थाह�बाट हुन े �व�भ�न सव��णह�मा यस गाउँपा�लकाबाट 

सव��णका �ममा गनु� पन� त�या�क सकंलनका काय�ह�मा सहयोग गन�छ । जुन सघं सँ�था तथा �नकायबाट 

सव��ण गन� ला�गएको हो �यसबाट गाउँपा�लकासँग आव�यक सम�वय गनु� पन�छ । �य�तो काय�लाइ� थप 

�भावकार� बनाउन आव�यक सहयोग गाउँपा�लकाले गन�छ ।यस गाउँपा�लकाले आ�नो ��े �भ�को �वा��य 

अव�था ब�ुन,काया��वयन ग�रएका काय��मको मु�या�कन गन�तथा त�या�क अन�ुप �माण उपल�ध गराइ 

योजना तजु�मा गन� �ब�भ�न सव��ण र अनसु�धान गन�छ । �थानीय तहमा सरकार�, गरै सरकार� तथा �नजी 

�े�बाट स�बि�धत गाउँपा�लकामा छु�टै सव��ण गनु� परेमा गाउँपा�लकामा रहेको अनगुमन मू�याकंन तथा 

सुप�रव�ेण स�म�तको अनुम�त �ा�त भइसकेप�छ मा� सव��ण सु� गन� स�नेछन ् । य�ता सव��णमा 

पा�लकाको भ�ूमका देहाय बमोिजम हुनेछः 

�वषयको छनौट 

�बषय छनौटका ला�ग सव��णको उ�दे�य र �वषयको �व�तार �वा��य सव��क अनुगमन टोल� �बच 

��त�ुतकरण भए प�चात ्यस टोल�को �नण�य अनु�प �बषय छनौटका ला�ग अनमु�त �दान ग�रनेछ ।  

काय�योजना 
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�वा��य सव��णको �वषय व�त ु छनौट भइ� सकेप�छ आव�यकता अनुसार परामश�दाता �नयु�त गर� 

सव��णको काय�योजना बनाइ� लाग ूग�रनेछ ।   

इ�थकलि�वकृ�त 

�बषय छनौट गर� काय�योजना �नमा�ण प�चात ् नेपाल �वा��य अनसु�धान प�रषदमा इ�थकल अनमु�तका 

ला�ग आवेदन पेश गनु� पन�छ । यो अनमु�त �ा�त भइसकेप�छ मा� त�या�क सकंलन गनु�पन�छ । 

गाउँपा�लका�तरको सव��णका ला�ग प�न यो बँुदा लाग ुहुनेछ ।  

मानव �ोत �यव�थापन 

सव��णको ला�ग आव�यक द� जनशि�त�यव�थापन गन�, सव��क तथा गणकह�को ला�ग आव�यक ता�लम 

�दने काय� ग�रनेछ ।  

सव��ण तथा अनुसा�धान �यव�थापन 

गाउँपा�लकाको सव��ण �यव�थापनमा सव��णको �कृ�त हेरेर कुन-कुन सव��णमा र सव��णको कुन �वधामा 

परामश�दाता आव�यकपन�हो �यसको पहचान गर� �यव�था �मलाइ�ने छ ।  

अनगुमन  

गाउँपा�लकामा उपा�य�को सयंोजक�वमा रहेको अनगुमन मू�याकंन तथा सुप�रव�ेण स�म�तले योजना 

अनसुार �नय�मत अनुगमन गन�छ र आव�यक �नयमन गन� स�नेछ । 

न�तजाको ��तु�तकरणः 

सव��णको स�पूण� �व�ध सकेप�छ, सव��णको न�तजा �वा��य अनुगमन स�म�तको उपि�थ�तमा 

परामश�दाताले  ��तु�तकरण गन�छ । सव��णको ��तवेदन ��त�ल�प पा�लकालाई बुझाउनुपन�छ ।सव��णबाट 

�ा�त न�तजा तथा �सफा�रसह�लाई गाउँपा�लकाको �वा��य ि�थ�त सुधार गन� �योगमा �याउन स�नेछ ।  

 

ख. स�म�ा 

गाउँपा�लकाअ�तग�तका �वा��य काय��मह�को काया��वयनको अव�था के क�तो छ भनेर �व�भ�न समयमा 

छलफल गन� ���यालाइ� स�म�ा भ�न�छ । यस गाउँपा�लकामाचौमा�सक, अध� बा�ष�क र वा�ष�क स�म�ा गन� 

�यव�था �मलाइन ेछ । 

स�म�ाको उ�दे�य  

 गाउँपा�लका �भ� रहेका �वा��य सं�थाह�को �ग�तको तुलना�मक �व�लेषण गन� । 

 काय��म स�चालनमा दे�खएका कमी कमजोर� प�हचान गन� र सधुार गनु� पन� ��ेह� प�ा लगाइ� 

ल�य �ाि�तस�म पु�न ेमाग� प�हचान गन� ।  

 स�चा�लत काय��मले स�बि�धत �े�को वा�स�दा र �वशषे गर� म�हला, बालबा�लका, जे�ठ नागर�क 

तथा वि�च�तमा परेका समूदायह�मा उपल�ध �वा��य सेवाको उपभोगको अव�था उनीह�ले सेवा 

उपभोग गन� भो�न ुपरेका बाधा अवरोधह� प�ा लगाइ� स�बोधनको ला�ग रणनी�त तयार गन� ।  

 �थानीय �तरमा �वा��यका नी�त तथा रणनी�त �वकास गन� र योजना तजु�माका ला�ग �ाथ�मकता 

�े� प�हचान गन�।  

 �वा��य �े�मा काम गन� सरकार� गरैसरकार� तथा �नजी �े�ह�को �वचमा सम�वय सहकाय� गर� 

काय��म काया��वयनका �ममा हुन स�ने दोहोरोपना कम गन� । 
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चौमा�सक, बा�ष�क तथा अध�वा�ष�क स�म�ा 

गाउँपा�लका अ�तग�तका �वा��य स�ंथाह�को चौमा�सक, बा�ष�क तथा अध� बा�ष�क स�म�ा गन� �यव�था 

�मलाइ�नेछ । स�म�ा काय��ममा �थानीय तहका पदा�धकार�ह�, �थानीय तह मातहतका �वा��य स�ंथाह�, 

�वा��यको ��ेमा काय�रत सरकार�, गरै सरकार� तथा �नजी �े�ह�को सहभा�गता हुनछे । स�म�ामा �थानीय 

तह अ�तग�तका सरकार� तथा गरैसरकार� �वा��य स�ंथाह�को स��य सहभा�गतामा देहाय बमोिजमका 

�वषयव�तुह�मा छलफल तथा ��तु�त गर� �न�कष�मा पु�नेछ ।   

 चौमा�सक स�म�ामा गत ४ म�हनामा, अध�वा�ष�क स�म�ामा गत ६ म�हनामा गाउँपा�लका 

अ�तरगतका �वा��य सं�थाह�बाट �वाह भएका �वा��य सेवाह�को काया��वयनको अव�था वारेमा 

छलफल ग�रनेछ भने बा�ष�क स�म�ामा वष� भ�रको �ग�तको बारेमा छलफल हुनेछ ।  

 �वा��य स�ंथाह�को �ग�त ��तबदेनको गुण�तर�यता र दे�खएका ��ुटह�को सुधार । 

 संचा�लत काय��मह�को �ग�त बा�ष�क ल�यअनुसार भए-नभएको स�म�ा गर� ल�य �ा�त गन�को 

ला�ग काय�योजना बनाउन ेतथा आगामी बष�को वा�ष�क योजना बनाउने । 

 �वा��य स�ंथाको ला�ग आव�यक औषधी, उपकरण, �वा��य �यव�थापन सूचना �णाल�का 

टु�सह�को उपल�धता । 

 ल�य अनुसार �व��य �ग�तको अव�था ।  

 ल��तसमूदायको सेवा पहँुच र सेवा उपभोगको अव�था ।  

 महामार�, �वप� एव ं�कोपको अव�था, पूव� तयार� तथा ��तकाय�को ला�ग आव�यक छलफल । 

 �थानीय तहमा �नमा�ण भएका नी�त �नद��शका वा �वा��य सँग स�बि�धत कुन ै द�तावजेह� 

�नमा�णको �ममा छन ् भन े �यसको बारेमा जानकार� तथा छलफलका साथ ै सोको काया��वयनको 

बारेमा छलफल ।  

 �वा��य �े�का अ�य समसाम�यक �बषयमा छलफल ।  

 

ग. काय� स�पादन तथा मू�या�कन 

�वा��य स�ंथाह�को काय� स�पादन मू�या�कन 

गाउँपा�लकामा रहेका �वा��य स�ंथाह�ले �नि�चत समय �भ� तो�कएको ल�य अनसुार के क�त काम परुा गरे 

नगरेको य�कन गर� �वा��य सं�थाह�को काय� स�पादन म�ूया�कन ग�रनेछ। जसले �वा��य स�ंथाह�बाट 

�दान गन� सेवाह�मा थप  गुण�तर�यता र �भावकार�ता बनाउन म�दत गन�छ। देहाय बमोिजमका उ�दे�यह� 

�ा�त गन� �वा��य स�ंथाह�को काय� स�पादन मू�या�कन ग�रनेछ : 

 �वा��य स�थाह�ले �दएको ल�य के क�त परुा गरे भनी प�ा लगाउने। 

 �वा��य स�ंथाह�बाट �दान गन� सेवाको गणु�तरमा ब�ृ�ध गन� ।  

 काय� स�पादनको मू�या�कन गर� सव��कृ�ट काम गन� �वा��य सं�थालाई पुर�कृत र �ो�साहन गन�।  

 तो�कएको ल�य तथा उ�दे�य हा�सल गन� नस�ने सं�थाह�को कारक त�वह�को �व�लेषण गर� 

सुधारका ला�ग �वशेष काय��मह�को काय� योजना बनाई काया��वयन गन�। 

काय� स�पादनको मापन �व�ध 

o काय� स�पादानको �ग�त म�ूयाङकन गदा� ��येक �वा��य सं�थामा कि�तमा दइु� पटक सहयोगा�मक 

सुप�रव�ेण (�यव�थाप�कय र �ा�व�धक सपु�रवे�ण) ग�रनेछ ।  



22 

o काय� स�पादनको �ग�त हेदा� �नधा�रण ग�रएका अ�धकतम ्ल�यको सीमाह�लाई आधार मानेर सयुं�त 

�पमा मु�या�कन ग�रनेछ ।  

o �थानीय तहमा रहेको अनुगमन मू�या�कन सपु�रवे�ण स�म�तले �थानीय प�रवेशमा सचूकह� 

�नधा�रणगर� तयार गरेको म�ूया�कन चेक�ल�ट �योग ग�रनछे ।  

o �वा��य स�ंथाको मा�सक ��तवेदनका आधारमा सो सं�थाका ला�ग �नि�चत ग�रएका अ�धकतम ्

�समाको ल�य स�म�ा गर� पूरा हुन स�न ेनस�न े�नि�चत ग�रनेछ ।  

o अनगुमन वा सपु�रव�ेणका बलेा �वा��य सं�थाको काय��े� �भ�का समुदाय वा स�बि�धत �वा��य 

सं�था स�चालन तथा �यव�थापन स�म�तसँग �वा��य सं�थाको बारेमा अ�धकतम ्धारणा बु�न ेर सो 

अनसुार �वा��य स�ंथाको मु�याकँनग�रनेछ ।  

काय� स�पादन योजना तयार गन� बलेामा �थानीय तहको व�तिु�थ�त र �वा��य सं�थाह�मा उपल�ध साधन 

पहँुचको अव�था, मानव �ोतको उपल�धता र गत वष� गरेको �ग�तका आधारमा �थानीय तह �भ�का 

�वा��य स�ंथालाई �व�भ�न समहूमा �वभाजन ग�रनछे । �वा��य स�ंथाह�को मु�या�कन गदा�  देहायको 

मापद�ड अनसुार वग�करण गर� उ�कृ�ट �वा��य सं�था तय ग�रनेछ।   

(क) ९० % भ�दा बढ�  = सव��कृ�ट   (ख) ७५-८९ %  = उ�कृ�ट 

(ग) ६०–७४%   = स�तोषजनक  (घ) ६० % भ�दा कम = �युन 

�वा�यकम�कोकाय�स�पादन मु�या�कन 

कुन ैप�न कम�चार�लाई तो�कएको िज�मेवार� के क�त र क�तो �पमा पूरा भयो भनेर मापन गन� �व�ध काय� 

स�पादन मू�या�कन हो । �वा��य सं�थामा काय�रत �वा��यकम�ह�ले आ�नो पद�य दा�य�व (काम कत��य 

र अ�धकार) अनसुार �दइएको िज�मेवार�लाई ल�य अनसुार योजना बनाइ� पुरा गरे नगरेको हेन� �नि�चत 

मापद�ड बनाएर य�कन गनु� पन�छ । जस अनसुार हरेक �वा��यकम�ले �नि�चत समय �भ� गनु�पन� कामको 

ल�य �नधा�रण गन�,ल�य अनुसार योजना तयार गन� र काया��वयन गन� ज�ता काय�ह� पद�छन ्।  

उ�दे�य 

 कम�चार�लाई �दइएको ल�य अनुसार के क�त काय� स�प�न गरे अनुगमन गर� समयमा प�ृठपोषण 

�दने र �स�न े�सकाउन ेकाय�लाई �यवि�थत गन� । 

 काय� स�पादनको म�ुया�कन गर� अ�त उ�म काय� गन� कम�चार�लाई पुर�कृत र �ो�साहन गनु�का 

साथ ै�नि�चत समयमा काम स�प�न नगन�, काम��त लापरवाह� गन� ज�ता पद�य दा�य�व पुरा नगन� 

कम�चार�ह�लाई दि�डत गन� । 

 कम�चार�को �नर�तर �सकाई र व�ृत �वकासमा सहयोग पुराई उनीह�को काय�द�ता अ�भब�ृ�ध गन� । 

 कम�चार�को काम गन� मनवोल बढाउन े। 

 कम�चार�मा �वा��य सं�थाको �यव�थापन स�बि�ध उ�रदा�य�व बहन गन� प�लाई स�ुढ गन� । 

काय� स�पादन म�ूया�कन ���या (�व�ध र योजना) 

�थानीय तह �वा��य सं�था �तर (�वा��यकम� ) 

�थानीय तहले ल�य तय गन� छ। 

�थानीय तहले �दएको ल�य अनुसार�वा��य सं�थाले मा�सक 

वा�ष�क योजना बनाई सोह� अनुसार �वा��यकम�ले आ�नो काय� 

योजना तय गन� छन ् र गाउँपा�लकाको �वा��य शाखामा पेश 

गन�छन।् 

काय� स�पादन मु�या�कन गन� �मुख न�तजा तथा योजना अनुसार समयमा काय� स�पादन गन� 
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�थानीय तह �वा��य सं�था �तर (�वा��यकम� ) 

��तफल �े�ह� र मापन गन� �व�ध र मापद�ड 

�नधा�रण गन� छ। 

काय� स�पादन मु�या�कन क�हले कसले र कसर� गन� 

योजना तयार गन� छ। 

�थानीय तहबाट तो�कएको समय वा�ष�क र अध�वा�ष�क �पमा 

काय� स�पादन मु�या�कन भर� पेश गन� 

पुर�कृत तथा कय� स�पादनमा सुधार गन� योजना 

बनाउने । 

वा�ष�क �पमा तो�कएको ल�य अनुसारका उपलि�धह� �ा�त हुन 

सके नसकेको बारेमा उ�लेख गर� पेश गन� 

काय� स�पादन स�ब�धमा प�ृठपोषण �दने ।  
�ा�त आदेश तथा �नद�शनह� समयमै स�प�न गन�का ला�ग 

अ�सर रहने 

काय� स�पादन मु�या�कन हरेक आ�थ�क वष�को अ��यमा मु�या�कन स�म�त�वारा ग�रने छ। �वा��यकम�को 

सुप�रव�ेण �नय�मत ग�रन ेछ। �वा��य कम�चार�ह�को काय� स�पादन म�ुया�ककन गन�को ला�ग देहायका 

�व�धह� र मापद�ड �योग ग�रनेछ। 

��नोतरः काय� स�पादन म�ुया�कन फारममा तय गर�एका ��नह� कम�चार�लाई सो�धन ेछ। जसमा कम�चार� 

�वयम ्तथा अ�य कम�चार� र �वा��य स�ंथा संचालन तथा �यव�थापन स�म�तह�लाई प�न ��न गर� राय 

बु�झन ेछ। 

छलफलः �वा��य सं�थाको कम�चार� र �वा��य स�ंथा सचंालन तथा �यव�थापन स�म�तह�सगं छलफल 

ग�रनछे। 

अवलोकनः कम�चार�ले �व�भ�न �थानमा देखाएको आचरण, �यवहार तथा ��या�शलताह� साथ ैकाय� स�पादन 

गरेको काय�ह�, सेवा रिज�टरह�को �नय�मत अवलोकन ग�रनछे। साथ ैकाय� स�पादन गदा� प�न अवलोकन 

ग�रन ेछ। 

मु�या�कन गन�को ला�ग देहायको मापद�ड अनसुार वग�करण ग�रन ेछ र उ�कृ�ट कम�चार� छनौटग�रने छ।   

(क) ९० % भ�दा बढ�  =सव��कृ�ट   (ख) ७५-८९ %  =उ�कृ�ट 

(ग) ६०–७४%  =स�तोषजनक  (घ) ६० % भ�दा कम =�युन 

काय� स�पादन तथा मु�या�कन फारम 

�वा��यकम�ह�को काय� स�पादन म�ुया�कन गदा� नेपाल सरकार �वा��य सेवा �नयमावल�, २०५५ को �नयम 

१२९ को उप�नयम २ बमोिजमको का.स.म.ु फारम �योग गन�छ । �थानीय तहको अनुगमन मू�या�कन तथा 

सुप�रव�ेण स�म�तले आव�यकता महससु गरेमा समय सा�द�भ�क मू�या�कन फारम बनाई �योग गन�छ ।  

पुर�कृत र दि�डत �कृया 

 मु�या�कनको न�तजा अनसुार उ�कृ�ट काय� स�पादन गन� कम�चार�लाई �शसंा र पुर�कृत गर� 

�ो�सा�हत गन�। 

 स�तोषजनक काय� गन� कम�चार�लाई सुधार गनु�पन� प�ह�को वारेमा प�ृठपोषण �दने र सधुारको 

ला�ग योजना बनाई काया��वयन गन� लगाउने।  

 कमजोर काय� स�पादन गन� कम�चार�लाई �नजको कमी कमजोर� वारेमा �ल�खत जानकार� 

�दनेसुधारको ला�ग योजनाबनाउन र काया��यवन गन� चा�हन ेसहयोग गन�। 
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 �नधा��रत समयमा काम स�प�न नगन�, काम��त लापरवाह� गन� ज�ता पद�य दा�य�व पुरा नगन� 

कम�चार�ह�लाई मापद�ड बनाई दि�डत गन� । 
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प�र�छेद पाँच: सपु�रव�ेण 

सुप�रव�ेणको प�रचय 

सुप�रव�ेण भ�नाले काय��म वा प�रयोजनाको िज�वेवार �यि�त,सुपरभाइजर अथवा�यव�थापक मा�थ�लो 

तहले कुन ै प�न काय��म वा प�रयोजनामा काय�रत कमचा�र�ह�/�वा��यकम�ह�ल े उ�त काय�म वा 

प�रयोजनाको ल�य तथा उ�व�ेय अनुसार काय�मह� कसर� संचालन ग�ररहेका छन, उनीह�को ग�त�व�धह� 

तथा काय� स�पादनको अव�था क�तो छ, रा�ो गरे नगरेको �न�र�ण गन�, अनगुमन गन� र आव�यकता 

अनसुार �नद�शन �दन,े उनीह�लाई उ��े�रत गन�, काय��म काया��वयनमा सहयोग तथा सहिजकरण ज�ता 

काय�ह� पद�छन ्। �वा��यकम�ह�ले आ�नो िज�मेवार� रा�ोसगं वहन गरे नगरेको, उनीह�का ग�त�व�धह�को 

रेखदेख तथा उनीह�लाइ �सकाउन,े उ��रेणा जगाउन ेर काय�स�पादनमा सधुार �याउन ेकाय� नै सपु�रव�ेण हो 

र यो एक �नय�मत �कृया हो ।  

सुप�रव�ेण योजनाः 

गाउँपा�लकामातहतका �वा��य स�ंथाह�मा सहभा�गता�मक सपु�रव�ेणको ला�ग वष�को स�ुमान ै �े� तथा 

काय�योजना तयार गर��यवि�थत तर�काले सुप�रवे�ण गन� �यव�था �मलाइ�नेछ ।  

काय�योजना ता�लका  

काय��ववरण कहाँ गन� 
कसले गन� 

िज�मेवार� 
क�हले गन� 

वष�मा क�त पटक 

गन� 
कै�फयत 

�ा�व�धक 

अनुगमन तथा 

सुप�रवे�ण 

सरकार�, गैर सरकार� 

तथा �निज �वा��य 

सं�था 

�थानीय तह 

�वा��य शाखा 
चौमा�सक  

��येक �वा��य 

सं�था क�तीमा एक 

पटक 

 

�यव�थापक�य 

सुप�रवे�ण 

सरकार� तथा 

सामुदा�यक �वा��य 

सं�थाह� 

अनुगमन 

मू�याकंन तथा 

सुपर�वे�ण 

स�म�त, 

�यव�थापन 

स�म�त 

चौमा�सक 

��येक �वा��य 

सं�था क�तीमा एक 

पटक 

 

गैर सरकार� तथा �नजी 

�वा��य सं�थाह� 
वा�ष�क �पमा  

नमूना छनौट 

अनूसार 
 

काय��म 

सु�रवे�ण 

समुदाय �तरमा 

संचा�लत अ�भयान तथा 

काय��मह�,  

�वा��य शाखा, 

�वा��य सं�थाका 

कम�चार�ह�,  

अ�भयान तथा 

�वशेष 

�दनह�मा 

�नय�मत �पमा  

गाउँघर ि�ल�नक, खोप 

ि�ल�नक,   

�वा��य सं�था 

�मुख, �यव�थापन 

स�म�त 

मा�सक �पमा  
��येक ि�ल�नक 

क�तीमा एक पटक 
 

�वा��य 

कम�चार�ह� 

�थानीय �वा��य शाखा  

अनुगमन 

मू�याकंन तथा 

सुपर�वे�ण 

स�म�त, 

वा�ष�क �पमा क�तीमा एक पटक  

�थानीय �वा��य 

सं�थाह�, 
�वा��य शाखा वा�ष�क �पमा 

��येक �वा��य 

कम�को एक पटक 
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काय��ववरण कहाँ गन� 
कसले गन� 

िज�मेवार� 
क�हले गन� 

वष�मा क�त पटक 

गन� 
कै�फयत 

म�हला �वा��य 

�वयं स�वका 

म�हला �वा��य �वयं 

से�वका, आमा समूह 

आ�द  

�वा��य सं�थाका 

कम�चार�ह� 
मा�सक �पमा 

��येक �वयं से�वका 

संग क�तीमा एक 

पटक 

 

नोटः काय� योजना अनुसार फेरबदल गन� स�कने। 

गाउँपा�लका दे�ख �वा��य सं�था 

�यव�थापक�य सपु�रव�ेण 

�वा��य स�ंथाको �यव�थापक�य प�ह�लाइ� �यानमा राखी मा�थ�लो �नकायबाट ग�रन े सुप�रवे�णलाइ� 

�यव�थापन सुप�रव�ेण जनाउँदछ । �नवा��चत जन ��त�न�धह�ले �नय�मत �पमा आ�नो पा�लका 

अ�तग�तका �वा��य स�ंथाह�को सपु�रव�ेण गन� ज�र� हु�छ । यसको म�ुय उ�दे�य भनकेो �वा��य 

सं�थाको �यव�थापनको अव�थाको बारेमा जानकार� �लइ� आगामी �दनमा गनु�पन� सुधारका प�को जानकार� 

�लनु हो । आव�यकता अनसुार सेवा �वाह भए नभएको यक�न गन� तथा राि��य अ�भयान तथा योजना 

अन�ुप ��याकलापह� �पमा काया��वयन भएको स�ुनि�चत गनु� नै यसको म�ुय उ�दे�य हो । पा�लका दे�ख 

�वा��य स�ंथाको �यव�थापन सुप�रव�ेण अध�वा�ष�क �पमा गन� स�कनेछ । अध�वा�ष�क तथा वा�ष�क स�म�ा 

गोि�ठमा �यव�थाप�कय �पमा कमजोर रहेको �वा��य सं�थाको छनौट गन� स�कनेछ । 

छनौटका आधारह�: 

मानव ससंाधन, भौ�तक पुवा�धार तथा �ोत �यव�थापनको आधारमा कमजोर रहेको �वा��य स�ंथालाइ� 

छनौटको आधार बनाउन स�कनेछ र �वा��य स�ंथाह�को सु�रव�ेणका ला�ग उपा�य�को सयंोजक�वमा रहेको 

अनगुमन मू�या�कन तथा सुप�रवे�ण स�म�तले आव�यक महससु गरेमा छु�टै टोल� बनाइ� गन� स�नछे 

।सघंीय, �ादे�शक, तथा अ�य सरकार� तथा गरै सरकार� स�ंथाले गन� सपु�रव�ेणमा यस गाउँपा�लकाल े

सम�वय गन�छ र अव�यकता अनुसार सहभा�गता प�न जनाउनेछ ।  

सुप�रव�ेण योजनाः 

�े� छनौटको आधारमा योजना ग�रएका �वा��य स�ंथाह�मा माथी सुप�रव�ेण योजना ता�लकामा उ�लेख 

ग�रएको योजना अन�ुप ग�रनेछ ।  

अ�भलेख तथा ��तवदेन गन� र सुप�रवे�णको ला�ग फारमह�को �योग  

सुप�रव�ेणको अ�भलेख तथा ��तवेदन फारम अनुसू�च (१)अनसुारको हुनेछ । 

�ा�व�धक सुप�रव�ेण 

�वा��य स�ंथाको �ा�व�धक प�ह�लाइ� �यानमा राखी मा�थ�लो �नकायबाट ग�रन ेसुप�रव�ेणलाइ� �ा�व�धक 

सुप�रव�ेण जनाउँदछ ।यसको मु�य उ�दे�य भनेको �वा��य स�ंथाको �ा�व�धक अव�थाको बारेमा जानकार� 

�लइ� आगामी �दनमा गनु�पन� सुधारका प�को जानकार� �लनु हो ।पा�लका दे�ख �वा��य सं�थाको �ा�व�धक 

सुप�रव�ेण चौमा�सक ग�रनेछ । चौमा�सक,अध�वा�ष�क तथा वा�ष�क स�म�ा गोि�ठमा �ा�व�धक �पमा कमजोर 

रहेको �वा��य सं�थाको छनौट ग�रनेछ ।  

छनौटका आधारह�:  
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�व�भ�न �वा��य सचूकह�को आधारमा कमजोर रहेको �वा��य सं�थालाइ� छनौटको आधार बनाइनेछ ।   

टोल� गठन  

�वा��य स�ंथाह�को �ा�व�धक सुप�रव�ेणअनुगमन मू�या�कन तथा सुप�रव�ेण स�म�तले आव�यकता 

महससु गरेमा छु�टै टोल� बनाइ� गन� स�नेछ ।सघंीय,�ादे�शक तथा अ�य सरकार� तथा गैर सरकार� स�ंथाल े

गन� सुप�रवे�णमा यस गाउँपा�लकाले सम�वय गन�छ र अव�यकता अनुसार सहभा�गता प�न जनाउनेछ । 

अ�भलेख तथा ��तवदेन फारम 

सुप�रव�ेणको अ�भलेख तथा ��तवेदन फारम अनुसू�च (२) अनसुारको हुनेछ । 

म�हला �वा��य �वय ंसे�वका �तर : 

यस गाउँपा�लकाअ�तग�तका म�हला �वा��य �वय ंसे�वकाले ल�य तथा काय��ववरण अनसुार काम गरे-नगरेको 

ए�कन गर� �यव�थाप�कय तथा �ा�व�धक सम�या अइपरेमा आव�यक सहयोग गन� सपुर�व�ेणको म�ुय 

उ�दे�य हो । यस सुप�रव�ेणले म�हला �वा��य �वय ंसे�वकाबाट �दान ग�रएका �वा��य सेवाको गणु�तर र 

�नय�मत अ�भलेख तथा ��तबदेनको ला�ग सहयोग गन�छ । �वा��य स�ंथाका �ा�व�धक कम�चार�ह�ल े

मा�सक �पमा म�हला �वा��य �वय ं से�वकाह�को सुप�रवे�ण गन�छन ् र सुप�रव�ेण प�चात �वा��य 

सं�थाका �मखु माफ� त पा�लकामा मा�सक �पमा ��तवदेन गनु�पन�छ । सुप�रव�ेण गन� जादाँ �वा��यकम� 

म�हला �वा��य �वयम ्से�वकाको घर अथवा आमा समूहह�को मा�सक बैठकमा जानछेन ्।  

म�हला �वा��य �वय ंसे�वका सपु�रवे�ण योजना  

�वा��य स�ंथाका कम�चार�ह� ��येक म�हला �वा��य �वयं से�वकाह�मा क�तीमा बष�मा एक पटक पु�नेछन ्

। काय� स�पादनमा सम�या भएका, �वा��य सं�थाको पहँुचबाट टाढा रहेका,सेवा �दनुपन� �े� अ�धक रहेका 

म�हला �वा��य �वय ंसे�वकाह�लाइ� �थ�मकतामा रा�ख सपु�रवे�ण योजना �वा��य स�ंथाले वष�को स�ुमानै  

तयार गन�छ ।   

अ�भलेख तथा ��तवदेन फाराम 

सुप�रव�ेण गन� जादाँ म�हला �वा��य �वयम ्से�वकाकाय��मले तोके बमोिजमको फाराम �योग गन�छन ्।  

काय�� म सुप�रव�ेण 

गाउँपा�लकामा सघं तथा �देश सरकारवाट स�चा�लत काय��मह� तथा �थानीय तह मातहतका �वा��य 

सं�थाह�ले �दान गरेका सेवाह� काया��वयनको अव�था समयमान ैप�ा लगाइ� सेवा �वाहको �भावका�रतामा 

ब�ृ�ध�याउनका ला�ग काय��म सुप�रवे�ण ग�र�छ । काय��मह�को सुप�रवे�ण गदा� �व�यमान सघं, �देश 

तथा �थानीय सरकारको नी�त तथा काय��म, �वा��य ऐन �नद��शकाह� बमोिजम काया��वयन भए-नभएको 

सु�नि�चत ग�रनेछ ।  

काय��म सुप�रवे�ण ���या  

सघं,�देश तथा �थानीय तहका काय��मह�को �ा�व�धक तथा �यवथाप�कय समहुले (आव�यकता अनसुार) 

सगंसंग ैवा छु�टा छु�टै �पमा काय��मको सुप�रव�ेण गदा� काय��मले तोकेको �यव�था अनसुार ग�रन ेछ । 

सुप�रव�ेण ग�रन े समय र अव�ध काय��म काया��वयन �नद��शकामा तो�कएको �यव�था अनसुार हुनेछ ।  

आव�यकता भएमा समय र अव�ध थप घट गन� स�नेछ र सोको िज�मेवार� स�म�तको हुनेछ । सुप�रवे�ण 

गन� �नकायले काय��म सुप�रव�ेण गदा� अ�ध�लो वष� �यून �ग�त भएको काय��म,�वा��य स�ंथा वा ��ेलाइ� 
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�ा�यता �दइनछे । सपु�रव�ेण गन� जाँदा स�बि�धत काय��मले �न�द��ट गरेबमोिजम अनगुमन तथा 

सुप�रव�ेण फारमह� सपु�रवे�ण टोल�ले �योग गन�छ । य�द गाउँपा�लकाले नयाँ काय��म काय��वयन गरेकोछ 

भने पा�लकाल ेन ैकाय��मको सुप�रव�ेण फारम बनाइ सुप�रव�ेण गन�छ । 

घ. बजटे �यव�थापन 

अनगुमन, सुप�रव�ेण तथा मु�या�कन गन�को ला�ग चा�हने �ोत साधनको �यव�था गाउँपा�लकाले गन�छ । 

यो �नद��शकामा उ�ले�खत ��याकलापह� गाउँपा�लकाको बा�ष�क काय��म तथा बजटेसगं तालमेल �मलाइ 

काया��वयन ग�रनेछ । साथ ै गाउँपा�लकामा काय�रत साझदेार सं�थाह�सगं सम�वय र सहकाय� गर� �ोत 

�यव�थापन गन� स�कनेछ । 

ङ. �नद��शकाको काया��वयन 

यो �नद��शका लागू भए प�चात त�काल गाउँपा�लकाल े पूण� �पमा काया��वयन �याउनेछ। �नद��शकाको 

काया��वयनभए/नभएको य�कन गन� िज�मा गाउँपा�लकाको �वा��य शाखाको हुनेछ । 

च. �नद��शकाको प�रमाज�न 

यो �नद��शका गाउँपा�लकाले आव�यकता अनसुार प�रमाज�न गन�छ ।  

 

       

 

             cf1fn],  
                                 k|d'v k|zf;sLo clws[t 

  



अनसुचुी १. 

 

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

अनगुमन गरेको �म�त .................. 

�वा��य सं�थाको नामः ..........................................

�वा��य स�ंथाले सेवा पुया�उन ुपन� कुल जनस�ंयाः 

�वा��य स�ंथा �मखुको नाम र पदः ..................................

स�पक�  नं. .................................. 

�स.नं. मु�या�कनका बँुदाह� 

१ 

�वा��य स�ंथा भवन र आवासको 

अव�थाःसेवा�ाह� म�ैी, �नय�मत मम�त 

संभार 

२ 
जनशि�तको उपल�धता, पया��तता 

तथा �मता अ�भव�ृ�ध 

३ 
औष�ध, उपकरण तथा सामा�ी 

भ�डारणको अव�था 

४ फोहर �यव�थापन 

५ 
खानेपानी, धारा तथा ढल �नकासको 

अव�था 

६ �बजुल� अथवा सोलारको अव�था 

७ 
क��युटर तथा इ�टरनेट जडानको 

अव�था 

८ 
�बरामीह�को ला�ग ��त�ालयको 

अव�था 

९ 
�वा��य स�ंथामा शौचालयको अव�था 

(म�हला, पु�ष, अपा�गता म�ैी) 

१० 
�वा��य स�ंथा सचंालन तथा 

�यव�थापन स�म�तको सकृयता 

११ खोप ता�लका अनुसार सेवा संचालन 

१२ 
आकि�मक �सतूी सेवाका ला�ग �ेषण 

कोषको �यव�था 

१३ साव�ज�नक लेखा प�र�णको अ�यास 

१५ 
नाग�रक बडाप� उपयु�त �थानमा 

भएको 

 

अनसुचूी तथा चेक�ल�टह� 

. �वा��य स�ंथा �तरको अनगुमन चेक�ल�ट 

जानक� गाउँपा�लका 

गाउँपा�लकाको काया�लय 

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

लुि�बनी �देश, नेपाल 

 

.......................................... वडा न.ं . ........ ....... .......................

�वा��य स�ंथाले सेवा पयुा�उनु पन� कुल जनस�ंयाः .................................. 

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

पु��याईका आधारह� 

हालको अव�था

रा�ो 

अव�था (√) 

संतोषजनक 

छ (√) 

संतोषजनक 

�नय�मत मम�त 
तयार�, लागत, अनुमान, 

अवलोकन, छलफल 
  

पदपू�त � तथा पदपू�त�का 

ला�ग ग�रएको प�ाचार, 

ता�लम 

  

िज�सी रिज�टर र भौ�तक 

गणना, मापद�ड 

बमोिजमको �टोर कोठा 

  

अवलोकन, छलफल   

तयार�, लागत, अनुमान, 

अवलोकन, छलफल 
  

तयार�, लागत, अनुमान, 

अवलोकन, छलफल 
  

तयार�, अवलोकन, छलफल   

तयार�, अवलोकन, छलफल   

�वा��य स�ंथामा शौचालयको अव�था 
तयार�, अवलोकन, छलफल   

माइ�यटू, छलफल   

खोप रिज�टर   

आकि�मक �सतूी सेवाका ला�ग �ेषण 
�ेषण ि�लप तथा रिज�टर   

छलफल, माइ�यटू   

अवलोकन   

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

हालको अव�था 

कै�फयत संतोषजनक 

छैन (√) 
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अनसुचुी २. �वा��य सं�था �तरमा सपु�रव�ेण गदा� �योग ग�रन ेचेक�ल�ट 

 

सुप�रव�ेण गरेको �म�त ..................... ........... ........... 

�वा��य स�ंथाको नाम तथा �थानः ..................... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 

..वडा न.ं .............................. सेवा पुया�उनु पन�को कुल जनस�ंयाः ........................ ...................... ..... 

�वा��य स�ंथा �मखुको नाम र पदः ............. ........... ........... ........... ........... ........... ........... ..... 

स�पक�  न.ं ................................... ........... ...........  

�.स.ं सुप�रव�ेणका बुंदाह� पु��याइ�का आधारह� 
स�तोषजनक 

छ । छैन 
सुधारका कदमह� 

१. �यव�थापक�य काय�ह� 

क �वा��य सं�था भवन । आवासको अव�था अवलोकन, छलफल   

ग सवै कम�चार�ह� उपि�थत भएको अवलोकन, छलफल   

घ औष�ध, उपकरण तथा सामा�ी भ�डारणको अव�था 
िजि�स रिज�टर र �टोर 

कोठा अवलोकन 

  

ङ 
�वा��य �श�ा स�व�धी पो�टर, ि�लप चाट� सवैले दे� े

�थानमा राखेको तथा �योग गरेको 
अवलोकन, अ�भलेख 

  

च वा�ष�क काय�योजना तयार गर� टाँसेको अवलोकन   

छ 
�वा��य सं�थाको ग�त�वधी, सुधारको ला�ग गा.पा.बाट 

आ�थ�क �ोत जुटाएको 
�मट�ङ  माइ�युट अवलोकन 

  

२. बाल �वा��य काय��म 

क खोप ता�लका अनसुार सेवा स�चालन 
खोप रिज�टर, मो�नट�र�ग 

�सट 

  

ग खोप कभरेजको अव�था 
खोप रिज�टर, मो�नट�र�ग 

�सट 

  

घ जल�वयोजनको ि�थ�त र सोको �यव�थापन छलफल, मो�नट�र�ग �सट   

च आइ�एमएन�सआइ�अनुसार केश व�ग�करण तथा �यव�थापन 
आइ�एम�सआइ� रिज�टर, 

�ोटोकल 

  

छ 
पाँच वष� म�ुनका बालबा�लकाह�को ब�ृ�ध अनुगमन गरे 

नगरेको 
पोषणा रिज�टर अवलोकन 

  

३. प�रवार �वा��य काय��म 

क सबै ५ �कारका प.�न. साधन तथासेवाको उपल�धता 
िजि�स रिज�टर तथा 

��तवेदन 

  

ख गभ�वती सेवाको �नय�मत उपल�धता र औष�ध �वतरण 
प�रवार �नयोजन रिज�टर, 

मो�नट�र�ग �सट 

  

ग 
�वा��य सं�थामा गोप�नयता स�हत गभ�जाँच गराउने छु�टै 

कोठाको �यव�था 
अवलोकन 

  

च सुर��त �सू�त सेवाको उपल�धता र गोप�नयता अवलोकन   

छ आकि�मक �सू�त सेवाकाला�ग �ेषण �यव�था �सु�त सेवा रिज�टर   

ज ता�लका अनुसार गांउघर ि�ल�नक स�चालन गाउँघर ि�ल�नक रिज�टर   

४. रोग �नय��ण काय��म 

क औलोको र�त नमूना संकलन, प�र�ण तथा उपचार �योगशाला अ�भलेख   

ग �यरोगका �वरामीह�को प�हचान तथा उपचारको अव�था मो�नट�र�ग �सट   

घ �यरोगीको �डफ�टर �े�स�गको अव�था काय� योजना, माइ�यूट   

५. �यव�थापन काय��म 

क 
�वा��य सं�थाबाट संचा�लत सेवाको अ�भलेख तथा 

��तवेदनको अव�था 
एचएमआइ�एस ९.३ 

  

ख मा�सक ��तवेदन �डएचआइ�एस२ मा इ���� ग�रएको अवलोकन   

ग मो�नट�र�ग �सट अ�याव�धक ग�रएको अवलोकन   

घ गुण�तर सुधार ग�त�व�धको अव�था 
गुण�तर सुधार स�म�तको 

वैठक पुि�तका 
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�.स.ं सुप�रव�ेणका बुंदाह� पु��याइ�का आधारह� 
स�तोषजनक 

छ । छैन 
सुधारका कदमह� 

ङ 
काय��म �वशेष �नद��शका, मापद�ड तथा सेवा �ोटोकलको 

उपल�धता 
अवलोकन 

  

६. राि��य �नःशु�क �वा��य सेवा काय��म 

ग सू�चकृत औष�धको पया��तता �टोर �नर��ण   

ङ साव�ज�नक लेखा पर��णको अ�यास छलफल, माइ�यूट   

७. आपू�त� �यव�थापन 

क औष�धह�को भ�डारणको अव�था अवलोकन, अ�भलेख   

ग िज�सी अ�भलेख अ�याव�धक ग�रएको 

माग फाराम, ख�रद आदेश, 

ह. फाराम, दा�खला �रप�ट 

आ�द 

  

घ एलएमआइ�एस ��तवेदन �नय�मत ग�रएको अवलोकन, अ�भलेख   

८. �वा��य सं�था �यव�थापन स�म�त 

क 
�वा��य सं�था �यव�थापन स�म�तको गठन (नयाँ �नद��शका 

२०७५ अनसुार) 
छलफल, अ�भलेख 

  

ख 
�वा��य सं�था संचालन तथा �यव�थपन स�म�तको   

मा�सक वैठक व�ने गरेको 

माइ�यूट वैठक पुि�तका 

हेन� 

  

९ उपचारा�मक सेवा    

क �वा��य सं�थाबाट दै�नक ब�हरंग  सेवा स�चालन भएको ओ.�प.�ड. सेवा रिज�टर   

१० अ�य 

क 

�वा��य सं�थामा सेवा स�व�धी नागर�क वडाप�,  गाउँघर 

तथा खोप ि�ल�नक संचालन ता�लका,  �वा��य सं�थामा 

�यव�थापन स�म�त र म�हला �वा��य �वायं से�वकाको 

नामावल� सवलेै दे�े �थानमा राखेको  

अवलोकन गन� 

  

घ 
सेवा पाउन ��त�ारत सेवा�ाह�का ला�ग व�ने �यव�था 

�मलाएको 
अवलोकन गन� 

  

ङ 
औजार तथा उपकरणह� उमालेर (�नम�ल�करण गर�) मा� 

�योग गन� गरेको 
छलफल, अ�भलेख 

  

च �वा��य सं�थामा खानेपानीको �यव�था भएको अवलोकन गन�   

छ 
�वा��य सं�थामा सेवा�ाह�का ला�ग पानी स�हतको चप�को  

�यव�था भएको 
अवलोकन गन� 

  

झ 
सेवा कभरेज चाट� मा�सक �पमा अ�याव�धक गर� सवैले दे� े

ठाउँमा राखेको 
अवलोकन गन� 

  

ञ 
�वा��यका सुचकह�को �ग�त स�बि�ध चाट� बनाइ� दे�खने 

ठाउँमा टा�ने गरेको 
अवलोकन गन� 

  

ट 
�वा��य सं�थाको वा�ष�क �ग�त ��तवेदन तयार गरेर 

बुझाएको 
अवलोकन गन� 

  

ठ 
�वा��य सं�थावाट �न�केको फोहर मलैा खा�टोमा �यव�थीत 

�पमा �वसज�न गन� गरेको 
अवलोकन गन� 

  

ड 
�थानीय �तरमा काय�रत �वा��य संग स�बि�धत सरकार�,गैर 

सरकार�,�नजी सं�थाह�संग सम�वयको ि�थती 
छलफल, माइ�यूट 

  

 

 

�वा��य स�ंथाले आ�नै पहलमा गरेका सजृना�मक काय��मह�  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 



32 

�वा��य स�ंथाबाट आएको �वशषे सझुावह� 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

सुप�रवे�कह�कोनोटः 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

सुप�रवे�कह� 

�ं.सं. नाम थर पद काया�लय वा सलं�नता 
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अनसुचूी–३.�वा��य स�ंथाको काय� स�पादनको मापन गन� काय��व�ध र मापद�ड 

�मुख ��तफल �े� र 

सूचक 
मापन (अवलोकन गन�, �जु गन�) मापद�ड 

(१) योजना तथा �यव�थापन 

(१.१) वा�ष�क काय� योजना 

तयार गरेको 

�वा��य सं�थाको चालु आ.व.को. वा�ष�क काय� 

योजना तयार गर� गाउँपा�लकामा �ावण १ गते �भ� 

पठाएको र १ ��त �वा��य सं�थामा राखेको वा टाँस 

गरेको  । 

वा�ष�क काय� योजना तयार गर� गाउँपा�लकामा समयम ै �ा�त 

भएको = १०० % 

वा�ष�क काय� योजना प�हलो �ैमा�सक �भ� गाउँपा�लकामा �ा�त 

= ५० % 

(१.२) मा�सक �ग�त 

��तवेदन फारम पूरा भरेर 

समयमा बुझाएको 

��येक म�हनाको �ग�त ��तवेदन (DHIS2, 

HMIS9.3)७ गते �भ� गाउँपा�लकामा पठाएको 

।मा�सक अनुगमन पुि�तका, सेवा रिज�टरह� र 

मा�सक ��तवेदन तयार गन� �योग गरेको �याल� 

�सटह� । 

पूरा त�या�क भरेको हरेक म�हनाको मा�सक ��तवेदन समय 

�भ� गाउँपा�लकामा �ा�त = १०० %/१२ 

पूरा त�या�क भरेको हरेक म�हनाको मा�सक ��तवेदन अक� 

म�हनाको अ��यस�म गाउँपा�लकामा �ा�त = ५० %/१२ 

(१.३) मा�सक अनुगमन 

पुि�तका समयमा पूरा 

भरेर अ�याव�धक गरको 

��येक म�हनको सब ै �ग�त/ग�त�व�ध मा�सक 

अनुगमन पुि�तकामा अ�याव�धक गरे नगरेको । 

हरेक म�हनाको पूण� �ग�त/ग�त�व�ध मा�सक अनुगमन 

पुि�तकामा अ�याव�धक गरेको = १०० %/१२ 

मा�सक अनुगमन पुि�तका आ�ँशक �पमा अ�याव�धक गरेको = 

५० %/१२ 

(१.४) �वा��य सं�थाको 

वा�ष�क �ग�त ��तवेदन 

तयार गरेर बुझाएको 

�वा��य सं�थाको गत आ.व.को. वा�ष�क �ग�त 

��तवेदन तयार गर� �ावण मसा�त �भ� १ ��त 

गाउँपा�लकामा पठाएको र १ ��त �वा.स.ंमा रहेको 

वा�ष�क �ग�त ��तवेदनसमय �भ� गाउँपा�लकामा �ा�त = १०० 

% 

वा�ष�क ��गत ��तवेदन प�हलो �ैमा�सक �भ� गाउँपा�लकामा 

�ा�त = ५० % 

(१.५) �वा��य सं�थाको 

ग�त�व�ध, सुधारको ला�ग 

गा.पा.बाटआ�थ�क �ोत 

जुटाएको 

�वा��य सं�थाको ला�ग गाउँपा�लकाको �ोतको बजेट 

�ा�त स�ब�धी कागजात (माइ�यूट, ब�क चेक) र 

उ�त �ोतबाट �वा.स.ंको �वकास/सुधार ग�रएको वा 

बजेट जुटाउने �यास गरेको 

�थानीय गाउँपा�लकाको �ोतबाट �वा�थय सं�था 

�वकास/सुधारमा उ�लेखनीय काय� ग�रएको = १०० % 

�थानीय गाउँपा�लकाको �ोत �ा�त भई सदयुोग गन� �य�न�सल 

भएको तर काया��वयन गन� नस�कएको = ५० %  

जुटाउने �यास ग�रएको तर �ा�त नभएको = २५ % 

(१.६) आ�थ�क कारोवारको 

अ�भलेख अ�याव�धक 

गरेको र वा�ष�क �पमा 

सामािजकपर��ण गराएको 

�वा��य सं�थाको दै�नक आ�दानी खच�को �हसाब–

�कताब द�ु�त राखेको 

साव�ज�नक सुनुवाई, सामािजक पर��ण ��तवेदन र 

लेखा प�र�ण ��तवेदन 

आ�थ�क कारेबार स�ब�धी सब ै अ�भलेख अ�याव�धक गरेको र 

वा�ष�क �पमा साव�ज�नक सनुुवाई, सामािजक प�र�ण र वा�ष�क 

लेखा प�र�ण गराएको  

सवै गरेमा = १०० %,  

कुनै दईुमा� गरेमा = ७५%,  

एउटा मा� गरेमा = ५०% र  

कुनै प�न नगरेमा = ०% 

(१.७) �वा��य सं�था 

संचालन तथा �यव�थापन 

स�म�तको मा�सक बैठक 

बसेको  

�थानीय �वा��य सं�था स�चालन तथा �यव�थापन 

स�म�तको मा�सक बैठक हरेक म�हना स�प�न 

भएको, माइ�यूट रा�खएको र मू�य–मू�य �नण�य 

काया��वयन ग�रएको 

�यव�थापन स�म�तको मा�सक बठैक स�प�न भएको,  माइ�यूट 

रा�खएको र मू�य–मू�य �नण�य काया��वयन ग�रएको = १०० 

%/१२ 

क�हलेकाँह� आव�यकता पदा� मा� बैठक गन� गरेको (६वटा स�म 

बसेको) = ५० % 

वा�ष�क ३ वटा मा� बैठक बसेको = २५ % 

(२) मात ृतथा नव�शशु �वा��य सेवा र प�रवार �नयोजन सेवा 

(२.१) चार पटक गभ�वती 

जाँच गराउने म�हलाह�को 

��तशत (�थम पटक जाँच 

गराउने म�हलाको 

तुलनामा) 

�वा��य सं�थाको वा�ष�क �ग�त ��तवेदन  

मा�सक अनुगमन पिु�तका 

मा�सक �ग�त ��तवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) 

गभ�वती जाँच रिज�टर 

९० % भ�दा बढ� �ग�त = १०० % 

७०–८९ % �ग�त = ७५ % 

५०–६९ % �ग�त = ५० %  

५० % भ�दा कम = २५ % 

(२.१) �वा��य सं�थामा 

�सू�त गराएको 

सं�या/��तशत 

�वा��य सं�थाको वा�ष�क �ग�त ��तवेदन  

मा�सक अनुगमन पिु�तका 

मा�सक �ग�त ��तवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) 

गभ�वती जाँच रिज�टर 

६० % भ�दा बढ� �ग�त = १०० % 

५०–६० % �ग�त = ७५ % 

४०–५० % �ग�त = ५० %  

३९ % भ�दा कम = २५ % 

(२.३) प�रवार �नयोजनको 

अ�थायी साधन �प�स,  

�डपो�ोभेरा, इ���ला�ट र 

�वा��य सं�थाको वा�ष�क �ग�त ��तवेदन  

मा�सक अनुगमन पिु�तका 

मा�सक �ग�त ��तवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) 

६० % भ�दा बढ� �ग�त = १०० % 

५०–६० % �ग�त = ७५ % 

४०–५० % �ग�त = ५० %  
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आ.इ.यू.�स.डी.को हाल 

�योगकता� दर 

प�रवार �नयोजन सेवा रिज�टर ३९ % भ�दा कम = २५ % 

(२.४) गाउँघर ि�ल�नक 

मा�सक �पमा स�चालन 

भएको स�ंया  

�वा��य सं�थाको वा�ष�क �ग�त ��तवेदन  

मा�सक अनुगमन पिु�तका 

मा�सक �ग�त ��तवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) 

बा�ै म�हना सब ैगाउँघर ि�ल�नक स�चालन गरेको = १०० % 

(ज�त ��तशत स�चालन गरेको छ �यती न ै��तशत पाउनेछ । 

ज�तै म�हनामा ५ वटा गनु� छ भने वष�मा ६० हु�छ । यसमा 

६० वटा नै स�चालन भएमा १०० % पाउनेछ यस ै गर� 

स�चालन गनु�पन� ि�ल�नकको स�ँया सँग तुलना गर� गणना 

गन� । 

(२.४) खोप ि�ल�नक 

मा�सक �पमा स�चालन 

भएको स�ंया  

�वा��य सं�थाको वा�ष�क �ग�त ��तवेदन  

मा�सक अनुगमन पिु�तका 

मा�सक �ग�त ��तवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) 

बा�ै म�हना सब ैखोप ि�ल�नक स�चालन गरको = १०० % 

(ज�त ��तशत स�चालन गरेको छ �यती न ै��तशत पाउनेछ । 

ज�तै म�हनामा ५ वटा गनु� छ भने वष�मा ६० हु�छ । यसमा 

६० वटा नै स�चालन भएमा १०० % पाउनेछ यसै ग�र 

स�चालन गनु�पन� ि�ल�नकको सँ�या सँग तुलना गर� गणना 

गन� । 

(३) बाल �वा��य सेवा 

(३.१) खोप सेवाको �ग�त 

��तशत (�ड.�प.�ट.–हेप�ब–

�हव३) 

�वा��य सं�थाको वा�ष�क �ग�त ��तवेदन  

मा�सक अनुगमन पिु�तका 

मा�सक �ग�त ��तवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) 

खोप रिज�टर 

९० % भ�दा बढ� �ग�त = १०० % 

८०–९० % �ग�त = ७५ % 

७०–७९ % �ग�त = ५० %  

७० % भ�दा कम = २५ % 

(३.२) पूण� खोप पाउने 

बालबा�लकाको ��तशत  

�वा��य सं�थाको वा�ष�क �ग�त ��तवेदन  

मा�सक अनुगमन पिु�तका 

मा�सक �ग�त ��तवेदन (DHIS2, HMIS 9.3) 

खोप रिज�टर 

पूण� खोप पाउनु पन� बालबा�लकाह�को अनुपातमा  

९० % भ�दा बढ� �ग�त = १०० % 

८०–९० % �ग�त = ७५ % 

७०–७९ % �ग�त = ५० %  

७० % भ�दा कम = २५ % 

(३.३) २ म�हना दे�ख ५ 

वष� उमेरका झाडापखाला 

लागेका नयाँ �वरामीह� 

म�ये जल�वयोजन भएका 

�वरामीको अनुपात 

�वा��य सं�थाको वा�ष�क �ग�त ��तवेदन  

मा�सक अनुगमन पिु�तका 

मा�सक �ग�त ��तवेदन  

(DHIS2, HMIS 9.3) रिज�टर 

जल�वयोजनका �वरामीको अनुपात घटाउने ल�यको तुलनामा 

९० % भ�दा बढ� �ग�त = १०० % 

८०–९० % �ग�त = ७५ %  

७०–७९ % �ग�त = ५० %  

७० % भ�दा कम = २५ % 

(३.४) २ म�हना दे�ख ५ 

वष� स�मका �वास ��वास 

स�ब�धी नयाँ �वरामीह� 

म�ये �नमो�नया भएका 

�वरामीको अनुपात 

�वा��य सं�थाको वा�ष�क �ग�त ��तवेदन  

मा�सक अनुगमन पिु�तका 

मा�सक �ग�त ��तवेदन  

(DHIS2, HMIS 9.3) रिज�टर 

९० % भ�दा बढ� �ग�त = १०० % 

८०–९० % �ग�त = ७५ % 

७०–७९ % �ग�त = ५० % 

७० % भ�दा कम = २५ % 

(३.५) पाँच वष� मु�नका 

बालबा�लकाह�को ब�ृ�ध 

अनुगमन कभरेज ��तशत 

�वा��य सं�थाको वा�ष�क �ग�त ��तवेदन  

मा�सक अनुगमन पिु�तका 

मा�सक �ग�त ��तवेदन  

(DHIS2, HMIS 9.3) रिज�टर 

७० % भ�दा बढ� �ग�त = १०० % 

६०–७० % �ग�त = ७५ % 

५०–६९ % �ग�त = ५० %,  

५० % भ�दा कम = २५ % 

(४) स�वा रोगह�को रोकथाम र �नय��ण स�ब�धी सेवा 

(४.१) �यरोगका 

�वरामीह�को प�ा लगाएको 

दर 

�वा��य सं�थाको वा�ष�क �ग�त ��तवेदन  

मा�सक अनुगमन पिु�तका 

मा�सक �ग�त ��तवेदन 

(DHIS2, HMIS 9.3) रिज�टर 

�योगशाला रिज�टर (वैक�पीक) 

९० % भ�दा बढ� �ग�त = १०० % 

८०–९० % �ग�त = ७५ % 

७०–७९ % �ग�त = ५० % 

७० % भ�दा कम = २५ % 

(४.२) �यरोगका 

�वरामीह�को उपचार सफल 

भएको दर 

�वा��य सं�थाको वा�ष�क �ग�त ��तवेदन  

मा�सक अनुगमन पिु�तका 

मा�सक �ग�त ��तवेदन (DHIS2, HMIS 9.3)  

रिज�टर 

�यरोग उपचार रिज�टर 

९० % भ�दा बढ� �ग�त = १०० % 

८०–९० % �ग�त = ७५ % 

७०–७९ % �ग�त = ५० % 

७० % भ�दा कम = २५ % 

(५) उपचारा�मक सेवा र �नःशु�क �वा��य सेवा 

(५.१) �वा��य सं�थाको �वा��य सं�थाको वा�ष�क �ग�त ��तवेदन  ४० % भ�दा बढ� �ग�त = १०० % 
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ल�य म�ये �वा��य 

सं�थाबाट उपचार सेवा 

पाएका नया ँ�वरामीह�को 

��तशत  

मा�सक अनुगमन पिु�तका 

ओ.�प.�ड. सेवा रिज�टर 

मा�सक �ग�त ��तवेदन (DHIS2, HMIS 

9.3)रिज�टर 

३०–४० % �ग�त = ७५ % 

२०–३९ % �ग�त = ५० %,  

२० % भ�दा कम = २५ % 

(५.२) आपू�त� सूचना 

�यव�थापनको �ैमा�सक 

��तवेदन परूा भरेर 

समयमा बुझाएको 

�वा��य सं�थाको वा�ष�क �ग�त ��तवेदन  

आपू�त� सूचना �यव�थापन (LMIS) को �ैमा�सक 

��तवेदन 

िज�सी खाता रिज�टर 

पूरा त�या�क भरेको (LMIS)  �ैमा�सक ��तवेदन समय �भ� 

गाउँपा�लकामा �ा�त = १०० %/४ 

पूरा त�या�क भरेको (LMIS)  �ैमा�सक ��तवेदन अक� 

म�हनाको अ��यस�म गाउँपा�लकामा �ा�त = ५० %/४ 

(५.३) अ�याव�य�कय 

(Key Combodity) तथा 

सू�चकृत औषधीको �टक 

आउट भए–नभएको 

�वा��य सं�थाको वा�ष�क �ग�त ��तवेदन  

आपू�त� सूचना �यव�थापनको �ैमा�सक (LMIS) 

��तवेदन 

िज�सी रिज�टर, �योग गरेको माग फारम, दा�खला 

�रपोट�, ह�ता�तरण फारम 

सू�चकृत औषधीह� कुनैप�न म�हनामा �टक आउट नभएको = 

१०० % 

सू�चकृत औषधीह� म�ये कुनै एउटा औषधी एक म�हना मा� 

�टक आउट भएको = ५० %  

दईु वा दईु भ�दा बढ� औषधी �टक आउट भएको = ० % 

(६) �वा��य �व�धना�मक सेवा 

(६.१) �वा��य सं�था 

�भ� र बा�हर  

सरसफाईको अव�था 

�वा��य सं�था �भ�को सरसफाईको अव�था 

अवलोकनः �वरामी जाँच क�, उपचार क�, घाउ सफा 

गन� क�, भ�डार क�, बा�हर� वातावरण शौचालय, 

पानीको धारा र �वरामी ��त�ालय आ�द । 

�नद��शका अनुसार पूण� �पमा सरसफाई भएकोमा = १०० %, 

सामा�य �पमा मा� सफा =५०%, र 

सर–सफाईमा धेरै �यान �दनुपन� दे�खएमा =  २५ % 

 

 

 

 

नोटः यी सबै सूचकह�को वारेमा काय� स�ादनको मू�ा�न गदा� उपरो� मापद� अनुसार उ�े�खत स��ीत �ितवेदन तथा रिज�रह� 

�जु गरेर र व�ु ��थितको अवलोकन गरेर मा� मापन गनु� पद�छ । 
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