
सुशासन १.१

 उपक्षेत्र कोड मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क

१.१.१ स्वास््य संस्था संचालन र 

व्यवस्थापन समममत (HFOMC) को 

मनमाांण

१.१.१
स्वास््य तथा जनसङ््या मन्त्रालय\ प्रदशे \स्थानीय सरकार को मनदमेशका अनुसार 

HFOMC को मनमााण गररएको छ।
१

१.१.२ HFOMC को क्षमता मवकास १.१.२
सबै HFOMC सदस्यहरुले HFOMC को काया र आधारहरु बारेमा अमिमुमिकरण 

पाएका छन् ।
१

१.१.३ स्वास््य चौकी प्रमुिको पदपुर्ता १.१.३ स्वास््य चौकी प्रमुिको पद संगठमनक संरचना अनुसार पदपूर्ता िएको छ । १

१.१.४.१

सदस्य समचव वा स्वास््य चौकी प्रमुिले HFOMC को बैठक बोलाउने र त्यसको 

अध्यक्षता HFOMC का अध्यक्षले गने गरेको (कमततमा ३ ममहनामा १  पटक) र 

आवश्यकता अनुसार ।

१

 १.१.४.२

१.१.४.२.१ स्वास््य चौकीका सेवाहरुको उपलब्धता १

१.१.४.२.२
स्वास््य चौकीका सेवाहरुको उपिोग र उद्दशे्य जस्तैैः मसमान्त्तकृत र मपछमिएका वगाले 

उपिोग गरेका सेवाहरु, पेशण
१

 १.१.४.२.३ स्वास््य चौकीको आन्त्तररक स्रोतहरुको उपयोग १

१.१.४.२.४
मबरामीका अमधकारका मवषयहरु जस्तैैः मबरामीका सुमवधा, पाप्त उजूरीहरुको मुल्याङ्कन, 

मबरामीको सुरक्षा, संक़मण रोकथाम ।
१

१.१.४.२.५ व्यवस्थापनका मवषयहरुैः मानव स्रोत, सुरक्षा १

१.१.४.२.६ पूवााधार \ औजारका मवषयहरु १

१.१.४.२.७
स्थानीय सरकार \ गाऊँपामलका \ नगरपामलका \ पेषण अस्पताल \ सङ्घ \  प्रदशे सँग 

समन्त्वय छ ।
१

१.१.४.२.८  स्टाफ ममरटङग् र गुणस्तर सतवमन्त्धका बैठकका मनणाय र सुझावहरुको मुल्याङ्कन १

िण्ि १  सुसाशन र व्यवस्थापन (HP MSS) 

प्रमाणीकरण

१.१.४ HFOMC को सन्त्चालन

प्राप्ताङ्क

HFOMC का बैठकहरुले कमततमा मनम्न एजेण्िा रािेको (पमहलेका बैठकहरुको माइन्त्युट हनेे ।
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 उपक्षेत्र कोड मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क
प्राप्ताङ्क

१.१.५ वार्षाक काया योजना १.१.५ आर्थाक वषाको सुरुवातसंगै वार्षाक योजना बनाई HFOMC बाट स्वीकृत गराइएको छ। १

१.१.६ HFOMC कागजातको िण्िारण  १.१.६ HFOMC कागजातको िण्िारण गनाको लामग छुटै्ट दराजको व्यवस्था छ । १

 १.१.७.१ नागररक विापर रामिएको छ । १

 १.१.७.२ सावाजमनक सरोकारका सूचनाहरु सावाजमनक गररएको । १

 १.१.७.३
दमेिने गरर सुझाब पेरटका (उजूरी पेरटका) रामिएको र उजूरीहरुलाइ मनयममत रुपमा 

सतबोधन गररएको ।
१

 १.१.७.४
उपलब्ध सेवाहरु ( सामुदामयक स्वास््य ईकाईका सं्याहरु र िोप केन्त़्हरु, PHC-

ORC)को मववरण दखेे्न गरी  रामिएको छ ।
१

१.१.७.५
पररस्कृत सामामजक नक्सा जसमा कायाक्षेर र मसमान्त्तकृत र मपछमिएका वगाको जानकारी 

छ, सो नक्सा सबैले दखेे्नगरी रामिएको।
१

१.१.७.६ मनशुल्क औशमधहरुको सूमच र त्यसको उपलब्धता सबैले दखेे्नगरी रामिएको । १

१.१.७.७
आमा सहुमलयत पाएका सुत्केरी  आमाहरुको नामावली सूचना पाटीमा सबैले दखेे्नगरी टाँस 

गररएको।
१**

१.१.८ आचरण र सामामजक पररक्षण  १.१.८ पमहलेको वषाको सामामजक परीक्षण गररएको छ । १

१.१.९.१ मनदमेशका अनुसार स्वास््य संस्था िएको जग्गा स्वास््य संस्थाकै नाममा छ । १

१.१.९.२ स्वास््य संस्थाको आफ्नै िवन छ जुन मनदमेशकाअनुसार मनमााण िएको छ । १

१.१.१० स्वास््य संस्थालाई सामुदामयक 

सहयोग
१.१.१०

स्वास््य संस्थामा स्थानीय सरकारको सहयोगमा आवश्यकताअनुसार करारनामा गरेका 

कमाचारीहरु रामिएका छन् ।
१

मापदण्ि १.१ कुल प्राप्ताङ्क २५

 प्रमतशत  = कुल पाप्ताङ्क् \ २४ (२५**) x १००

संस्थागत व्यवस्थापन १.२

उपक्षेर कोि मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क

१.२.१.१
अध्यावमधक गररएको स्वास््य संस्थाका कमाचारी र HFOMC सदस्यहरुको 

नामावलीसमहतको संस्थागत संरचना सावाजमनक गररएको ।
१

१.१.९ स्वास््य संस्थाका पूवााधारहरु

प्राप्ताङ्क
प्रमाणीकरण

१.१.७ जवाफदहेीता

१.२.१  संस्थागत संरचना
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 उपक्षेत्र कोड मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क
प्राप्ताङ्क

१.२.१.२
स्वास््य चौकी अन्तर्गतका FCHVs[1] को अध्यावधिक र्रिएको नामावली 
सावगजननक र्रिएको । १

१.२.२ काया मविाजन र मजतमेवारी 

बाँिफाि
 १.२.२

मजतमेवारी बाँिफािको मलमित अमिलेि रामिएको छ ।
१

१.२.३ सेवाग्राहीको िीि व्यवस्थापन १.२.३
ददशामूलक सूचनासँगै उपलब्ध सेवाहरु, कोठा नं र अमधकारीको नामसमहतको 

जानकारीको उपलब्धता छ ।
१

१.२.४   पंमङ्त व्यवस्थापन १.२.४
स्वास््य चौकीले प्रथम आउनेलाई पमहला हनेे पद्दमतअनुसार सेवा ददन्त्छ र अत्यावश्यक, 

वृद्ध, फरक क्षमता िएका व्यमि र गिावतीलाई ग्राह्यता ददन्त्छ ।
१

१.२.५ हामजरी १.२.५ सबै कमाचारीहरुले आफ्नो दमैनक हामजररको रेकिा राखे्न गछान् । १

१.२.६.१ सबै कमाचारीले डु्यटीको समयमा पोशाक वा एपोन लगाउँछन् । १

१.२.६.२ सबै कमाचारीले डु्यटीको समयमा आफ्नो पररचयपर लगाएका हुन्त्छन् । १

 १.२.७.१ कमाचारीहरुको बैठक मामसक रुपमा बस्छ । १

 १.२.७.३

१.२.७.३.१
कमाचारीको क्षमता मवकास र कमाचारीको कामको फाँट पररवतान गदाा मलमित मजतमेवारी 

ददईएको छ ।
१

१.२.७.३.२ सेवाको पहुचँ र उपिोगसगै त्यसको अमिलेमिकरण र ररपोर्टाङ्ग । १

१.२.७.३.३ FCHV को उपिोग र मूल्याङ्कन र त्यसको लामग आवश्यक सहयोग । १

१.२.७.३.४
स्कुल स्वास््य, स्वास््य मशमवर, आमा समूहजस्ता मवशेष स्वास््य सुधारात्मक कायाक़महरु 

गरेको ।
१

१.२.७.४
कमाचारीहरु/सेवाग्राहीहरुको लामग स्तनपानको छुटै्ट स्थानको व्यवस्था गररएको ।

१

१.२.८ सिक संजाल १.२.८ स्वास््य चौकीको सिक संजालको लामग HFOMC ले समन्त्वय गने गरेको छ  । १

मापदण्ि १.२

                                                                                                                

                   कुल प्राप्ताङ्क १५

                                      प्रमतशत  = कुल पाप्ताङ्क् \ १५ x १००

मानवश्रोत व्यवस्थापन र मवकास १.३

उपक्षेर कोि मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क

१.२.६ सबै कमाचारीको पोशाक

१.२.१  संस्थागत संरचना

१.२.७ प्रवािकारी सामूमहक काम गने 

वातावरणको व्यवस्था

प्रमाणीकरण

प्राप्ताङ्क

कमाचारी बैठकले मनम्न एजेण्िाहरु संलग्न गछा । (बैठक माइन्त्यूट हनेे)
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 उपक्षेत्र कोड मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क
प्राप्ताङ्क

१.३.१  कमाचारी प्रशासन १.३.१
HFOMC  को कमाचारी प्रशासनको मनदमेशकाअनुसार कमाचारी मबमनमय तयार छ । (सबै 

कमाचारीहरु- स्थानीय करारका कमाचारीसमहत) ।
१

१.३.२ मानव स्रोतको अमिलेि १.३.२
सबै कमाचारीहरु - स्थानीय करारका कमाचारीहरु समहतको व्यमिगत मववरणहरु 

रामिएको र अध्यावमधक गररएको ।
१

१.३.३.१
स्वास््य चौकीको संरचनाअनुसार कमाचारीको उपलब्धता । ( ह.े पररमशष्ट १.३ क यस 

मापदण्िको अन्त्त्यमा रहकेो दरबन्त्दी मववरण)
३

१.३.३.२ संबमन्त्धत मनकायमा ररि दरबन्त्दी माग फाराम िरेर पठाएको । १

१.३.३.३
लामो मबदा जस्तै अध्ययन मबदामा कमाचारी जाँदा उमनहरुको ररि पदमा वैकमल्पक 

कमाचारीको व्यवस्था िएको ।
१

१.३.३.४
यदद स्वास््य चौकी बर्थाङ्ग सेन्त्टर हो िने, प्रजनन् सेवा ददनको लामग कमततमा २ जना 

SBA तामलम मलएको अ.न.मी वा स्टाफ नसाको उपलब्धता छ ।
१**

१.३.४ काया मववरण १.३.४ सतपूणा कमाचारीहरु (HFOMC कमाचारी समहत) लाई उमनहरुको काया मववरण ददईएको। १

१.३.५ कामकोमुल्याङ्कन १.३.५.१ सबै कमाचारीहरुको काया सतपादन मूल्याङ्कन गने गरेको। १

१.३.६.१
काया सतपादन मूल्याङ्कनको आधारमा कमाचारीहरुको तामलम सतबन्त्धीका आवश्यकता 

हरेेर स्वास््य चौकीको लामग तामलम योजना बनाइन्त्छ ।
१

१.३.६.३
वषामा कमततमा एकचोरट कमाचारीलाई उत्पेरणा ददने कायाक़महरु गररन्त्छ (कमाचारीलाई 

पुरस्कार, कायाक्षमता पमहचान आदद )।
१

१.३.६.४
स्वास््य चौकीमा पेशागत ितरा (धाररला वस्तुको चोट) लाई समाधान गने र िोपको 

व्यवस्था छ ।
१

१.३.७ बर्थाङ्ग केन्त़्मा कमाचारीको 

लामग क् वाटारको व्यवस्था
१.३.७

२४ घण्टा सेवा ददने बर्थाङ्ग केन्त़्मा नर्साङ्ग कमाचारीको लामग क् वाटारको व्यवस्था 

िएको ।
१**

१.३.८ बैठकको लामग हल/कोठा १.३.८ स्वास््य चौकीमा बहुप्रयोगमा ल्याउन सदकने कोठा/हलको ब्यवस्था िएको। १

मापदण्ि १.३  कुल अङ्क
१३ 

(१५**)

     प्रमतशत = कुल अङ्क / १३(१५**)x १००

 * *बधथगङ्र् केऩ्को लाधर्

१.३.६ कमाचारीलाई उत्पेरणा र 

व्यवसामयक सुरक्षा

१.३.३ कमाचारी व्यवस्थापन
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 उपक्षेत्र कोड मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क
प्राप्ताङ्क

आर्थाक व्यवस्थापन १.४

उपक्षेर कोि मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क

१.४.१.१
सरकारी अनुदान र कायाक़मको अनुदानबाट िएको आतदानीअनुसार एउटा वार्षाक 

कायायोजनाको मनमााण गररन्त्छ ।
१

१.४.१.२
बार्षाक कायायोजनामा अन्त्य संस्थाबाट उपलब्ध स्रोत र स्बास््य संस्थाको आन्त्तररक

आतदानी समेत समावेश गररन्त्छ ।
१

१.४.२.१ स्वास््य चौकीबाट आधारिूत स्वास््य सेवा मनशुल्क प्रदान गररन्त्छ । १

१.४.२.२
आधारिूत स्वास््य सेवा बाहकेका अन्त्य स्वास््य सेवाहरुको सेवा शुल्क HFOMC ले

प्रत्येक वषा मनधाारण गनेछ
१

१.४.३  आमा सुरक्षा कायाक्रम रकम र 

अन्त्य
१.४.३ आमा सुरक्षा कायाक़मको सदपुयोग गने र अन्त्य अनुदानको प्रयोग गने गछा । १**

१.४.४ बैकँ िाता १.४.४
स्वास््य चौकीको बैकँ िाता मनदमेशका अनुसार समममतको अध्यक्ष र स्वास््य चौकी

प्रमुिको संयुि हस्ताक्षरबाट संचालन गररन्त्छ ।
१

१.४.५  बेरूजु फस्योट १.४.५.१ बेरूजु फस्योटको बारे कारवाही ३५ ददनमिर गररन्त्छ । १

१.४.५.२ बेरूजु फस्योटको मनयमन रामश्िय लक्ष्य अनुसार गररन्त्छ । १

१.४.६ मजन्त्सी मनरीक्षण १.४.६ मजन्त्सी मनरीक्षण वषामा एकपटक गररन्त्छ। १

मापदण्ि १.४ कुल अङ्क ९

प्रमतशत = कुल अङ्क / ८ (९**)x १००

मेमिकल रेकिा र सूचना व्यवस्थापन १.५

उपक्षेर कोि मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क

१.५.१.१ रमजस्टर प्रयोग गरेर सेवाग्राहीको नाम दताा गररन्त्छ । १

१.५.१.२ प्रेषण रेकिाहरु HMIS फारममा र रमजस्टरमा राखे्न गररन्त्छ । १

१.४.१ वार्षाक कायायोजनाको मनमााण र 

मस्वकृमत

१.४.२ सेवा शुल्क

प्रमाणीकरण

१.५.१ मेमिकल रेकिा व्यवस्थापन

प्राप्ताङ्क

प्राप्ताङ्क

प्रमाणीकरण
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 उपक्षेत्र कोड मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क
प्राप्ताङ्क

१.५.१.३ FCHV हरुको रेकिा र प्रमतवेदनलाई जतमा गररन्त्छ र मामसक रुपमा अध्यावमधक गररन्त्छ । १

१.५.२.१
मामसक  प्रमतवेदनलाई (HMIS) स्थानीय सरकारको माध्यमबाट  केमन्त्िय िाटावेसमा 

(DHIS II) समावेश गररन्त्छ ।
१

१.५.२.२
सेवा सदपुयोग त्याङ्कलाई चौमामसक रुपमा मूल्याङ्कन गररन्त्छ र कमाचारीहरु बीचमा 

छलफल गररन्त्छ ।
१

१.५.२.३
स्वास््य चौकी र यसको आउटरीच सेवाको सेवा सदपुयोगका प्रमुि त्याङ्कहरुलाई 

लमक्षत त्याङ्कसँग तुलना गद ैसावाजमनक गररएको छ ।
१

१.५.३.१
मेमिकल ररपोटा राख्न र त्यसको प्रमतवेदन बनाउन कमाचारी  तोदकएको छ र उि ररपोटाको 

प्रमाणीकरण स्वास््य चौकी प्रमुिले गरेको छ ।
१

१.५.३.२
स्वास््य चौकी प्रमुिले सेवाग्राही\मबरामी\ मबरामीका आफन्त्त\संचारकमी\ अन्त्य 

सरोकारवालाहरुसँग  समन्त्वय गरेका छन् ।
१

मापदण्ि १.५ कुल अङ्क ८

 प्रमतशत = कुल अङ्क / ८ x १००

गुणस्तर व्यवस्थापन १.६

उपक्षेर कोि मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क

१.६.१.१ स्वास््य संस्था संचालन व्यवस्थापन समममतले नै गुणस्तर मनधाारण समममतको काम गनेछ । १

१.६.१.२ गुणस्तर मनधाारण समममतको ममरटङ्ग कमततमा ४ ममहनामा एक पटक हुनेछ । १

१.६.२ सामामजक पररक्षणको 

प्रमतवेदनका समस्याहरुको संबोधन
१.६.२

सामामजक पररक्षणबाट उपलब्ध पररणाम जस्तै सेवाग्राहीको अनुिवसतबन्त्धीको अन्त्तवााता

लाई कमाचारीको बैठकमा प्रस्तुत गररन्त्छ ।
१

१.६.३ गुणस्तर मापन १.६.३ MSS प्रकृयालाई स्वास््य चौकीले कमततमा ६  ममहनामा एक पटक प्रयोग गछा । १

१.६.४ गुणस्तर वृमद्धको योजना १.६.४
स्वास््य चौकीले MSS मूल्याङ्कनको आधारमा गुणस्तर वृमद्धको लामग मवमशस्ट योजना

मनमााण गछा ।
१

प्रमाणीकरण

१.६.१ स्वास््य संस्था गुणस्तर मनधाारण 

समममत

प्राप्ताङ्क

१.५.२  सूचना व्यवस्थापन

१.५.३ सूचना व्यवस्थापनको स्रोतव्यमि

१.५.१ मेमिकल रेकिा व्यवस्थापन
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 उपक्षेत्र कोड मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क
प्राप्ताङ्क

१.६.५ स्वास््य चौकीद्वारा गुणस्तर 

मनधाारण समममतले सुचकको प्रयोग
१.६.५

आफ्नो स्वास््य चौकीमा HP MSS मूल्यांकनको पमछल्लो अंक प्रमतशत  (५०% िन्त्दा

कम—०, ५०-७०%--१, ७०-८५%--२, ८५-१००—३)
३

१.६.६ गुणस्तर मनधाारण समममत 

योजनाको कायाान्त्वयन
१.६.६.१ स्वास््य चौकीले MSS योजनाअनुसार मनर्दास्ट कायाक्रमहरु कायाान्त्वयन गरेको छ । १

१.६.६.२
स्वास््य चौकीले QI tool सुचकको दरूी मवशे्लशण (gap analysis) अनुसार मनर्दाष्ट

कायाक्रमहरु कायाान्त्वयन गरेको छ ।
१

मापदण्ि १.६ कुल अङ्क १०

 प्रमतशत = कुल अङ्क / ९ x १००

िण्ि २: मक्लमनकल सेवा व्यवस्थापन

बहिरङ्ग सेवा (ओ.पप.डि) २.१

उपक्षेर कोि मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क

२.१.१.१ OPD मबहान १० बजेबाट बेलुका ४ बजेसतम हुनेछ । १

२.१.१.२
स्वास््य चौकीमा आकमस्मक सेवाहरु मबहान १० बजेबाट बेलुका ५ बजेसतम उपलब्ध

हुन्त्छ।
१

२.१.२ पयााप्त कमाचारी २.१.२.१ OPD सेवाको लामग मध्यम तहका स्वास््यकमीहरु पररचालन गररनेछ । १

२.१.३ मबरामीको गोपनीयता २.१.३
अलग कोठाहरुको व्यवस्था, पदााहरु, पालो पिाने व्यवस्था गरेर मबरामीको गोपनीयता

रामिन्त्छ ।
१

२.१.४.१
मबरामीहरुले कस्तो िालको उपचार पाईरािेका छन् र त्यसको पररणाम के हुन्त्छ िने्न

बारेमा मबरामीलाई परामशा ददईन्त्छ ।
१

 २.१.४.२
OPD प्रतीक्षा कक्षमा IEC कनारको व्यवस्था गरेर उमचत IEC सामाग्री (पोस्टर, आदद)

उपलब्ध गराइन्त्छ ।
१

२.१.५.१
OPD सेवाको लामग कमततमा एउटा कोठा जसमा स्वास््यकमी र मबरामीको लामग पयााप्त

ठाँऊको व्यवस्था छ ।
१

२.१.५.२ पयााप्त उज्यालो र हावा िेल्ने ठाँऊ िएको कोठाको व्यवस्था छ । १

२.१.५.३.१
आवश्यक फर्नाचर र साधनहरुको व्यवस्था गररएको छ । ( हनेुा पररमशस्ट २.१ क OPD

सेवाको लामग फर्नाचर र साधनहरु)
३

२.१.१ मबरामीको लामग समय

२.१.४ मबरामीको परामशा

२.१.५ िौमतक सुमवधाहरु

प्राप्ताङ्क

प्रमाणीकरण
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 उपक्षेत्र कोड मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क
प्राप्ताङ्क

२.१.६ औजार, साधन र उपकरण २.१.६

OPD  का कामहरुको लामग आवश्यक औजार, साधन र उपकरणहरु उपलब्ध छन् र  

प्रयोग योग्यछन् । (हनेुा पररमशष्ट २.१ि OPD  का कामहरुको लामग आवश्यक औजार, 

साधन र उपकरणहरु)

३

२.१.७ STP को उपलब्धता र प्रयोग २.१.७ OPD  मा स्तररय उपचार प्रोटोकल(STP) उपलब्ध छ र प्रयोगमा पमन छ । १

२.१.८ डु्यटी तामलका २.१.८ कमाचारीहरुको डु्यटी तामलका हप्तैमपच्छे बनाईन्त्छ र उपयुि ठाऊँमा टामसन्त्छ । १

२.१.९.१
सामान्त्य सरुवा रोगको पमहचान, उपचार र आवश्यकताअनुसार प्रेषण गनाको लामग

कमततमा एउटा कमाचारी तोदकएको छ र उसलाई त्यस सतबन्त्धी तामलम ददईएको छ ।
१

२.१.९.२
स्वास््य चौकीमा पमहचान, उपचार र प्रेषण गररएका सामान्त्य सरुवा रोगहरुको न्त्यूनतम

सूची रहकेो छ । (हनेुा पररमशष्ट २.१ग सामान्त्य सरुवा रोगहरुको सूची)
३

२.१.१०.१
सामान्त्य प्रजननसतबन्त्धी रोगको पमहचान, उपचार र आवश्यकताअनुसार प्रेषण गनाको

लामग कमततमा एउटा कमाचारी तोदकएको छ र उसलाई त्यससतबन्त्धी तामलम ददईएको छ ।
१

२.१.१०.२

स्वास््य चौकीमा पमहचान, उपचार र प्रेषण गररएका सामान्त्य प्रजननसतबन्त्धी रोगहरुको

न्त्यूनतम सूची रहकेो छ । (हनेुा पररमशष्ट २.१घ सामान्त्य प्रजननसतबन्त्धी रोगहरुको न्त्यूनतम

सूची)

३

२.१.११ यौनजन्त्य हहसंाको पमहचान, 

मवशे्लशण र व्यवस्थापन
२.१.११.५.१

यौनजन्त्य हहसंाको पमहचान, मवशे्लशण र व्यवस्थापन गनाको लामग कमततमा एउटा कमाचारी

तोदकएको छ र उसलाई त्यससतबन्त्धी तामलम ददईएको छ ।
१

२.१.१२.१

नसन ेिोर् (NCD) को  पहिचान, उपचाि ि आवश्यकताअनुसाि प्रेषण र्नगको
लाधर् कम्ततमा एउटा कमगचािी तोककएको छ ि उसलाई त्यससतबन्िी ताललम
हिईएको छ ।( PEN[1] पोटोकोल )

१

२.१.१२.२
स्वास््य चौकीमा पमहचान, उपचार र प्रेषण गररएका सामान्त्य नसने रोगहरुको न्त्यूनतम

सूची रहकेो छ । (हनेुा पररमशष्ट २.१ङ सामान्त्य नसने रोगहरुको न्त्यूनतम सूची)
३

२.१.१३.१
IMNCI मागादशान अनुसार मवरामी नवजात मशशु, बालबामलका र असाममयक

(premature) मशशुहरुको मवशे्लशण, वगीकरण, उपचार र प्रेषण गररन्त्छ ।
१

२.१.१३.२
IMNCI मनदशेनअनुसार मवरामी नवजात मशशु, बालबामलका र असाममयक मशशुहरुको

मवशे्लशण, वगीकरण, उपचार र पेशण गररन्त्छ ।
१

२.१.९ सामान्त्य सरुवा रोगको पमहचान, 

उपचार र प्रेषण

२.१.१२ NCD रोगको पमहचान, उपचार 

र प्रेषण

२.१.१० सामान्त्य प्रजननसतबन्त्धी  

रोगको पमहचान, उपचार र प्रेषण

२.१.१३ नवजात मशशु र बालबामलकाको 

रुग्णता, रोगको पमहचान, उपचार र प्रेषण
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 उपक्षेत्र कोड मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क
प्राप्ताङ्क

२.१.१४.१
नाक, कान, घाँटी , मुि र आँिासतबन्त्धीका रोगहरुको पमहचान, उपचार र प्रेषण गनाको

लामग कमततमा एउटा कमाचारी तोदकएको छ र उसलाई त्यससतबन्त्धी तामलम ददईएको छ ।
१

२.१.१४.२

स्वास््य चौकीमा पमहचान, उपचार र प्रेषण गररएका सामान्त्य नाक, कान, घाँटी , मुि र

आँिासतबन्त्धीका रोगहरुको न्त्यूनतम सूची रहकेो छ । (हनेुा पररमशष्ट २.१च सामान्त्य नाक,

कान, घाँटी , मुि र आँिासतबन्त्धीका रोगहरुको न्त्यूनतम सूची)

३

२.१.१५.१
मानमसक स्वास््यसतबन्त्धीका समस्याहरुको पमहचान, उपचार र प्रेषण गनाको लामग

कमततमा एउटा कमाचारी तोदकएको छ र उसलाई त्यससतबन्त्धी तामलम ददईएको छ ।
१

२.१.१५.२

स्वास््य चौकीमा पमहचान, उपचार र प्रेषण गररएका सामान्त्य मानमसक

स्वास््यसतबन्त्धीका समस्याहरुको न्त्यूनतम सूची रहकेो छ । (हनेुा पररमशष्ट २.१छ सामान्त्य

मानमसक स्वास््यसतबन्त्धीका समस्याहरुको न्त्यूनतम सूची)

३

२.१.१६.१

मचरफारसतबन्त्धीका समस्याहरुको पमहचान, मवशे्लशण, उपचार र आवश्यकताअनुसार

प्रेषण गनाको लामग कमततमा एउटा कमाचारी तोदकएको छ र उसलाई त्यससतबन्त्धी तामलम

ददईएको छ ।

१

२.१.१६.२

स्वास््य चौकीमा पमहचान, उपचार र प्रेषण गररएका सामान्त्य मचरफारसतबन्त्धीका

समस्याहरुको न्त्यूनतम सूची रहकेो छ । (हनेुा पररमशष्ट २.१ज सामान्त्य मचरफारसतबन्त्धीका

समस्याहरुको न्त्यूनतम सूची)

३

२.१.१७.१ स्वास््य कमाचारीहरु CPR (कार्िायो पल्मोनरी ररसमसटेसन) गना सक्छन्। १

२.१.१७.२

स्वास््य चौकीमा पमहचान, मस्थरीकरण, उपचार र प्रेषण गने सामान्त्य आकमस्मक समस्या

र रोगहरुको न्त्यूनतम सूची रहकेो छ । (हनेुा पररमशष्ट २.१झ पमहचान, मस्थरीकरण,

उपचार र प्रेषण गने सामान्त्य आकमस्मक समस्या र रोगहरुको न्त्यूनतम सूची)

३

२.१.१८ २.१.१८.१
कमततमा ५-१० जनाको लामग प्रतीक्षा गने र दताा गने बस्ने व्यवस्था समहतको ठाऊँ

उपलब्ध छ ।
१

२.१.१८.२ प्रतीक्षा गने र दताा गने ठाऊँमा शुद्ध िानेपानीको व्यवस्था छ । १

मबरामीको लामग सुमवधा

२.१.१६मचरफार सतबन्त्धीका 

समस्याहरुको पमहचान, मवशे्लशण, उपचार 

र प्रेषण

२.१.१७ आकमस्मक समस्या र रोगहरुको 

पमहचान, मस्थरीकरण र प्रेषण

२.१.१४ नाक, कान, घाँटी , मुि र आँिा 

सतबन्त्धीका रोगहरुको पमहचान, उपचार 

र प्रेषण

२.१.१५ मानमसक स्वास््य सतबन्त्धीका 

समस्याहरुको पमहचान, उपचार र प्रेषण
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 उपक्षेत्र कोड मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क
प्राप्ताङ्क

२.१.१८.३
हात धुने ठाऊँ समहतको ३ वटा चपीको व्यवस्था छ । (एउटा पुरूषको लामग, एउटा

ममहलाको लामग र एउटा शारीररक क्षमता फरक िएका)
१

२.१.१८.४ मबरामीहरुको लामग हात धुने ठाऊँको व्यवस्था छ । १

२.१.१९ रेकर्िाङ्ग र ररपोर्टाङ्ग (HMIS 

1.3 or appropriate tool to be 

used)

२.१.१९
मापदण्ि फारम र अनूसूमचहरुमा ICD-१० को वगीकरण अनुसार मनदानहरु रेकिा गररन्त्छ

र OPD का कायाहरु OPD रमजस्टरमा रेकिा  गररन्त्छ ।
१

२.१.२०.१ मास्क र पञ्जा उपलब्ध छन् र मतनको प्रयोग गररन्त्छ । १

२.१.२०.२

कमततमा पमन तीन वटा फरक रङका फोहोर जतमा गने बाल्टीहरु (एक-एकवटा रातो,

मनलो र हररयो- HCWM सन् २०१४ को मनदमेशका (स्वास््य तथा जनसं्या मन्त्रालय)

अनुसार उपलब्ध छन् र प्रयोगमा छन्

१

२.१.२०.३ स्वास््यकमीको लामग सफा पानी र साबुन वा स्यामनटाईजरले हात धुने व्यवस्था छ । १

२.१.२०.४ मनमिल कटर को प्रयोग गररन्त्छ । १

२.१.२०.५ मवशुदद्दकरण गनाको लामग क्लोररनको झोल बनाईन्त्छ र प्रयोग गररन्त्छ । १

कुल अङ्क ५७

प्रमतशत = कुल अङ्क / ५७ x १००

[1] PEN= Package for Essential Non-communicable Disease

खोप र वदृ्धि अनुगमन २.२.१

उपक्षेर कोि मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क

२.२.१.१ मबरामीको लामग समय २.२.१.१
िोप र वृमद्ध अनुगमन सेवा प्रत्येक कायाददनको मवहान १० बजेदमेि बेलुका ४ बजेसतम 

हुनेछ ।
१

२.२.१.२ कमाचारी पररचालन २.२.१.२ कमाचारीहरुमध्ये एक कमाचारी िोप र वृमद्ध अनुगमन सेवामा िरटनेछ । १

२.२.१.३ मबरामीको गोपनीयता २.२.१.३
मबरामीको गोपनीयताको लामग उपयुि उपायहरु अपनाईन्त्छ (फरक कोठा, पदााको प्रयोग, 

पंमिबद्दता) ।
१

२.२.१.४.१
मबरामीको आफन्त्तलाई िोपको प्रकार, िोप ददने तररका, बच्चाको पोषणको अवस्थाको 

बारेमा परामशा ददइन्त्छ।
१

२.२.१.४ मबरामीलाई परामशा

प्रमाणीकरण

प्राप्ताङ्क

२.१.२० संक्रमण रोकथाम

मापदण्ि २.१.१

मबरामीको लामग सुमवधा
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 उपक्षेत्र कोड मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क
प्राप्ताङ्क

२.२.१.४.२
िोपको प्रकार, िोप ददने तररका, बच्चाको पोषणको बारेका उमचत IEC सामाग्रीहरु 

(पोस्टर, आदद) िोप र वृमद्ध अनुगमन सेवा ददइने ठाऊँमा उपलब्ध गराइन्त्छ ।
१

२.२.१.५ औजार, साधन र उपकरणको 

उपलब्धता
२.२.१.५

िोप र वृमद्ध अनुगमनसतबन्त्धीका औजार, साधन र उपकरणहरु उपलब्ध छन् । (हनेुा 

पररमशष्ट २.२.१क िोप र वृमद्धवृमद्ध अनुगमनसतबन्त्धीका औजार, साधन र उपकरणहरु)
३

२.२.१.६ STP को उपलब्धता र प्रयोग २.२.१.६ िोप सेवाको लामग  मापदण्ि उपचार प्रोटोकल(STP) उपलब्ध छ र प्रयोगमा पमन छ । १

२.२.१.७.१
स्वास््यकमी र मबरामीको लामग कमततमा एउटा टेबल, स्वास््यकमीको लामग कुसी र 

मबरामीको लामग दईुवटा कुसीसमहतको पयााप्त ठाऊँ छ ।
१

२.२.१.७.२ पयााप्त उज्यालो र हावा िेल्ने ठाँऊ िएको कोठाको व्यवस्था छ । १

२.२.१.८.१
मबरामी कािा (स्वास््य कािा, वृमद्ध तामलका) र िोप रमजस्टर उपलब्ध छन् र मतनमा 

सेवाहरु रेकिा गररएको छ
१

२.२.१.८.२
िोपसतबन्त्धीका हामनहरु, जरटलता र अमत शीघ़ कुपोषण र अन्त्यर प्रेषणहरु सबै रेकिा 

गररएको छ र मतनको ररपोटा गररएको छ ।
१

२.२.१.९.१ मास्क र पञ्जा उपलब्ध छन् र मतनको प्रयोग गररन्त्छ । १

२.२.१.९.२

कमततमा पमन तीन वटा फरक रङका फोहोर जतमा गने बाल्टीहरु (एक-एकवटा रातो, 

मनलो र हररयो- HCWM सन् २०१४ को मनदमेशका (स्वास््य तथा जनसं्या मन्त्रालय) 

अनुसार उपलब्ध छन् र प्रयोगमा छन्

१

२.२.१.९.३ स्वास््यकमीको लामग सफा पानी र साबुन वा स्यामनटाईजरले हात धुने व्यवस्था छ । १

२.२.१.९.४ मनमिल कटर र सेफ्टी बाकसको प्रयोग गररन्त्छ । १

२.२.१.९.५ मवशुदद्दकरण गनाको लामग क्लोररनको झोल बनाईन्त्छ र प्रयोग गररन्त्छ । १

मापदण्ि २.२.१ कुल प्राप्ताङ्क १८

कुल प्रमतशत (कुल प्राप्ताङ्क / १८ x१००)

पररवार ननयोजन सेवा २.२.२ प्रमाणीकरण

२.२.१.४ मबरामीलाई परामशा

२.२.१.७ िौमतक सुमवधा

२.२.१.८ रेकर्िाङ्ग र ररपोर्टाङ्ग

२.२.१.९ संक़मण रोकथाम
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 उपक्षेत्र कोड मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क
प्राप्ताङ्क

उपक्षेर कोि मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क

२.२.२.१ मबरामीको लामग समय २.२.२.१ पररवार मनयोजन सेवा प्रत्येक कायाददनको मवहान १० बजेदमेि बेलुका ४ बजेसतम हुनेछ । १

२.२.२.२ ठाऊँ २.२.२.२ पररवार मनयोजन सेवा र परामशाको लामग छुटै्ट ठाऊँको व्यवस्था गररएको छ । १

२.२.२.३ कमाचारी पररचालन २.२.२.३ कमाचारीहरुमध्य एक कमाचारी पररवार मनयोजन सेवा र परामशाको सेवामा िरटनेछ । १

२.२.२.४ मबरामीको गोपनीयता २.२.२.४
मबरामीको गोपनीयताको लामग उपयुि उपायहरु अपनाईन्त्छ (फरक कोठा, पदााको प्रयोग, 

पंमिबद्दता) ।
१

२.२.२.५.१
पररवार मनयोजनका साधनको प्रयोगकताालाई पररवार मनयोजनका साधनसतबन्त्धी 

परामशा ददइन्त्छ ।
१

२.२.२.५.२ पररवार मनयोजनसतबन्त्धीका उपयुि IEC/BCC सामाग्रीहरु परामशामा प्रयोग गररन्त्छ । १

२.२.२.६ उपलब्ध साधनहरु २.२.२.६
पररवार मनयोजन सेवाको लामग साधनहरु उपलब्ध छन् । (हनेुा पररमशष्ट २.२.२क पररवार 

मनयोजन सेवाको लामग साधनहरु)
३

२.२.२.७ उपकरण र स्रोतहरु २.२.२.७
काम गरररहकेो BP मापन यन्त्र, स्तेथोस्कोप, थमोममटर र वजन मापन यन्त्रहरु पररवार 

मनयोजन सेवाको लामग उपलब्ध छन् ।
१

२.२.२.८ स्तररय उपचार 

प्रोटोकल(STP) उपलब्धता र प्रयोग
२.२.२.८

पररवार मनयोजन सेवाको लामग स्तररय उपचार प्रोटोकल (STP- NMS Vol. I)  

उपलब्ध छ र प्रयोगमा पमन छ ।
१

२.२.२.९.१
स्वास््यकमी र मबरामीको लामग कमततमा एउटा टेबल, एउटा पररक्षण गने िाट, 

स्वास््यकमीको लामग कुसी र मबरामीको लामग दईुवटा कुसीसमहतको पयााप्त ठाऊँ छ ।
१

२.२.२.९.२ पयााप्त उज्यालो र हावा िेल्ने ठाँऊ िएको कोठाको व्यवस्था छ । १

२.२.२.१०.१
मबरामी कािा \स्वास््य कािा र पररवार मनयोजन रमजस्टर उपलब्ध छन् र मतनमा सेवाहरु 

रेकिा गररएको छ ।
१

२.२.२.१०.२
पररवार मनयोजनसतबन्त्धीका जरटलता, साधनहरुको असफलता र मबरामीको 

अमनयममतताहरु सबै रेकर्िाङ्ग र ररपोर्टाङ्ग गररन्त्छ ।
१

२.२.२.१० रेकर्िाङ्ग र ररपोर्टाङ्ग

२.२.२.९ िौमतक सुमवधा

२.२.२.५ परामशा

प्राप्ताङ्क
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 उपक्षेत्र कोड मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क
प्राप्ताङ्क

२.२.२.११.१ मास्क र पञ्जा उपलब्ध छन् र मतनको प्रयोग गररन्त्छ । १

२.२.२.११.२

कमततमा पमन तीन वटा फरक रङका फोहोर जतमा गने बाल्टीहरु (एक-एकवटा रातो, 

मनलो र हररयो- HCWM सन् २०१४ को मनदमेशका (स्वास््य तथा जनसं्या मन्त्रालय) 

अनुसार) उपलब्ध छन् र प्रयोगमा छन् ।

१

२.२.२.११.३ स्वास््यकमीको लामग सफा पानी र साबुन वा स्यामनटाईजरले हात धुने व्यवस्था छ । १

२.२.२.११.४ मनमिल कटर र सेफ्टी बाकसको प्रयोग गररन्त्छ । १

२.२.२.११.५ मवशुदद्दकरण गनाको लामग क्लोररनको झोल बनाईन्त्छ र प्रयोग गररन्त्छ । १

मापदण्ि २.२.२ कुल प्राप्ताङ्क २०

 कुल प्रमतशत (कुल प्राप्ताङ्क / २० x१००)

ANC र PNC सेवािरु २.२.३

उपक्षेर कोि मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क

२.२.३.१ ANC र PNC सेवा प्रत्येक कायाददनको मवहान १० बजेदमेि बेलुका ४ बजेसतम हुनेछ । १

२.२.३.२ इमजेन्त्सी सेवा प्रत्येक कायाददनको मवहान १० बजेदमेि बेलुका ५ बजेसतम हुनेछ । १

२.२.३.२ ठाऊँ २.२.३.२ ANC and PNC सेवा, जाँच र परामशाको लामग छुटै्ट क्षेरको व्यवस्था गररएको छ । १

२.२.३.३ कमाचारी पररचालन २.२.३.३ कमाचारीहरुमध्ये एक कमाचारी ANC and PNC सेवा, जाँच र परामशा सेवामा िरटनेछ । १

२.२.३.४ मबरामीको गोपनीयता २.२.३.४
मबरामीको गोपनीयताको लामग उपयुि उपायहरु अपनाईन्त्छ (फरक कोठा, पदााको प्रयोग, 

पंमिबद्दता) ।
१

२.२.३.५.१

ममहला र उसको पररवारलाई गिावती हुदँा अपनाउनुपने सावधानी, ितराका मचन्त्हहरु, 

प्रसूमतको तयारर, प्रसूमतपश्चात अपनाउनुपने सावधानी, स्तनपान र िोपको  बारेमा 

परामशा ददइन्त्छ ।

१

प्राप्ताङ्क

२.२.३.५ मबरामी परामशा

प्रमाणीकरण

२.२.३.१ मबरामीको लामग समय

२.२.२.११ संक़मण कथाम
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 उपक्षेत्र कोड मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क
प्राप्ताङ्क

२.२.३.५.२

गिावती हुदँा अपनाउनुपने सावधानी, ितराका मचन्त्हहरु, प्रसूमतको तयारर, प्रसूमतपश्चात 

अपनाउनुपने सावधानी, स्तनपान र िोपको  बारेमा उमचत IEC सामाग्रीहरु (पोस्टर, 

आदद) ANC and PNC सेवा, जाँच र परामशा सेवा ददइने ठाऊँमा उपलब्ध गराइन्त्छ ।

१

२.२.३.५.३
गिाावस्थासँगै आउनसके्न अन्त्य रोगहरु जस्तै टी.बी, एच.आई.िी एड्स, मिररङ्गी, हर्पास, 

हपेाटाईरटस को बारेमा पमन परामशा गररन्त्छ र प्रेषण गररन्त्छ ।
१

२.२.३.६ औजार, साधन र उपकरणको 

उपलब्धता
२.२.३.६

ANC and PNC सेवा, जाँच र परामशासतबन्त्धीका औजार, साधन र उपकरणहरु 

उपलब्ध छन् । (हनेुा पररमशष्ट २.२.३क ANC and PNC सेवा, जाँच र 

परामशासतबन्त्धीका औजार, साधन र उपकरणहरु)

३

२.२.३.७ STP उपलब्धता र प्रयोग २.२.३.७
ANC and PNC सेवा, जाँच र परामशाको मापदण्ि उपचार प्रोटोकल (STP-NMS 

Vol. III) उपलब्ध छ र प्रयोगमा पमन छ ।
१

२.२.३.८.१
स्वास््यकमी र मबरामीको लामग कमततमा एउटा टेबल, स्वास््यकमीको लामग कुसी र 

मबरामीको लामग दईुवटा कुसीसमहतको पयााप्त ठाऊँ छ ।
१

२.२.३.८.२ पयााप्त उज्यालो र हावा िेल्ने ठाँऊ िएको कोठाको व्यवस्था छ । १

२.२.३.९.१
मबरामी कािा (स्वास््य कािा, वृमद्ध अनुगमन कािा) र सोहीअनुसारका रमजस्टर उपलब्ध 

छन् र मतनमा सेवाहरु रेकिा गररएको छ ।
१

२.२.३.९.२ ANC and PNC सेवा, जाँच र परामशाको रेकर्िाङ्ग र ररपोर्टाङ्ग गररन्त्छ । १

२.२.३.१०.१ मास्क र पञ्जा उपलब्ध छन् र मतनको प्रयोग गररन्त्छ । १

२.२.३.१०.२

कमततमा पमन तीन वटा फरक रङका फोहोर जतमा गने बाल्टीहरु (एक-एकवटा रातो, 

मनलो र हररयो- HCWM सन् २०१४ को मनदमेशका (स्वास््य तथा जनसं्या मन्त्रालय) 

अनुसार) उपलब्ध छन् र प्रयोगमा छन् ।

१

२.२.३.१०.३ स्वास््यकमीको लामग सफा पानी र साबुन वा स्यामनटाईजरले हात धुने व्यवस्था छ । १

२.२.३.१०.४ मनमिल कटर र सेफ्टी बाकसको प्रयोग गररन्त्छ । १

२.२.३.१०.५ मवशुदद्दकरण गनाको लामग क्लोररनको झोल बनाईन्त्छ र प्रयोग गररन्त्छ । १

मापदण्ि २.२.३  कुल प्राप्ताङ्क २१

२.२.३.८ िौमतक सुमवधा

२.२.३.९ रेकर्िाङ्ग र ररपोर्टाङ्ग

२.२.३.५ मबरामी परामशा

२.२.३.१० संक़मण रोकथाम
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 उपक्षेत्र कोड मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क
प्राप्ताङ्क

कुल प्रमतशत (कुल प्राप्ताङ्क / २१ x१००)

DOTS[1] म्ललननक २.२.४

२.२.४.१ मबरामीको लामग समय २.२.४.१ DOTS सेवा प्रत्येक कायाददनको मवहान १० बजेदमेि बेलुका ४ बजेसतम हुनेछ । १

२.२.३.२ कमाचारी पररचालन २.२.४.२ कमाचारीहरुमध्ये एक कमाचारी DOTS सेवामा िरटनेछ । १

२.२.३.३ मबरामीको गोपनीयता २.२.४.३
मबरामीको गोपनीयताको लामग उपयुि उपायहरु अपनाईन्त्छ (फरक कोठा, पदााको प्रयोग,

पंमिबद्दता) ।
१

२.२.४.४.१
मबरामीलाई आफुले के उपचार पाएको हो र त्यसको प्रमतफल के हुन्त्छ िने्न कुराको परामशा

ददईन्त्छ ।
१

२.२.४.४.२
रट.बी रHIV/AIDS को सहसंक्रमणबारेका उमचत IEC सामाग्रीहरु (पोस्टर, आदद)

रट.बीको उपचार गररने ठाऊँमा उपलब्ध गराइन्त्छ ।
१

२.२.४.४.३ शंका लागेका मबरामीहरुको रोगको बारेमा सोध्ने र िकारको नमूना मलने गररएको छ । १

२.२.४.४.४
संकमलत नमूनालाई यदकन मनदान पत्ता लगाउन मामथल्लो स्तरको स्वास््य संस्थामा

पठाइन्त्छ वा मबरामीलाई नै प्रेषण गररन्त्छ ।
१

२.२.३.५ औषधीको उपलब्धता र प्रेषण २.२.४.५
नेपाल सरकारको मनदमेशका अनुसार रट.बी का औषधीहरु क्याटगोरी १ र २ गरर

िुवाईन्त्छ ।
१

२.२.३.६ स्रोत र साधनको उपलब्धता २.२.४.६.१
DOTS कनार वा कोठामा काम गने (नमबगे्रको)BP मापन यन्त्र, स्टेथेस्कोप, थमोममटर र

वजन मापन यन्त्रहरु उपलब्ध छन् ।
१

२.२.४.७ STP उपलब्धता र प्रयोग २.२.४.७
रट.बी उपचार सेवाको लामग स्तररय उपचार प्रोटोकल(STP) उपलब्ध छ र प्रयोगमा पमन

छ ।
१

२.२.४.८.१
स्वास््यकमी र मबरामीको लामग कमततमा एउटा टेबल, एउटा पररक्षण गने िाट,

स्वास््यकमीको लामग कुसी र मबरामीको लामग दईुवटा कुसीसमहतको पयााप्त ठाऊँ छ ।
१

२.२.४.८.२ पयााप्त उज्यालो र हावा िेल्ने ठाँऊ िएको कोठाको व्यवस्था छ । १

२.२.३.४ मबरामी परामशा

२.२.४.७ िौमतक सुमवधा

प्रमाणीकरण
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 उपक्षेत्र कोड मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क
प्राप्ताङ्क

२.२.४.९.१ औषधी सेवनको लामग मग वा मगलाससमहतको सफा मपऊने पानीको व्यवस्था छ । १

२.२.४.९.२ मबरामीको लामग हात धुने सुमवधा छ । १

२.२.४.१०.१ मबरामी कािा र रमजस्टरमा सेबाहरु रेकिा गररन्त्छ । १

२.२.४.१०.२
औषधीको अप्रिाबकाररता, जरटलता, मबरामीको अमनयममतता र प्रेषणहरु सबै रेकर्िाङ्ग

र ररपोर्टाङ्ग गररन्त्छ ।
१

२.२.४.११.१
सबै बहु-औषधी प्रिावहीन िएको रट.बीको शंका लागेका मबरामीहरुलाई  एम्.मि. आर.

केन्त्िमा प्रेसण गररन्त्छ ।
१

२.२.४.११.२ मास्क र पञ्जा उपलब्ध छन् र मतनको प्रयोग गररन्त्छ । १

२.२.४.११.३

कमततमा पमन तीन वटा फरक रङका फोहोर जतमा गने बाल्टीहरु (एक-एकवटा रातो,

मनलो र हररयो- HCWM सन् २०१४ को मनदमेशका (स्वास््य तथा जनसं्या मन्त्रालय)

अनुसार) उपलब्ध छन् र प्रयोगमा छन् ।

१

२.२.४.११.४ स्वास््यकमीको लामग सफा पानी र साबुन वा स्यामनटाईजरले हात धुने व्यवस्था छ । १

२.२.४.११.५ मनमिल कटर र सेफ्टी बाकसको प्रयोग गररन्त्छ । १

२.२.४.११.६ मवशुदद्दकरण गनाको लामग क्लोररनको झोल बनाईन्त्छ र प्रयोग गररन्त्छ । १

कुल स्कोर २२

कुल प्रमतशत (कुल स्कोर/ २२ x१००)

ड्रमेसङ्ग, ईन्त्जेक्शन र दमैनक प्रदक्रयाहरु 

(DIRP) २.३
उपक्षेर कोि मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क

२.३.१ काम गने ठाऊँ २.३.१ ड्रमेसङ्ग र ईन्त्जेक्सन लगाउने मिन्न ठाऊँको व्यवस्था छ । १

२.३.२ फर्नाचर र सामान्त्य उपकरण २.३.२
पयााप्त फर्नाचर र सामान्त्य उपकरणको व्यवस्था छ । (हनेुा पररमशष्ट २.३क DIRP को 

लामग फर्नाचर र सामान्त्य उपकरण)
३

प्रमाणीकरण

प्राप्ताङ्क

[1] DOTS= Direct Observed Treatment Shortcourse

२.२.४.८ मबरामीका लामग सुमवधा

२.२.४.९ रेकर्िाङ्ग र ररपोर्टाङ्ग

२.२.४.१० संक़मण रोकथाम

मापदण्ि २.२.४
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 उपक्षेत्र कोड मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क
प्राप्ताङ्क

२.३.३ उपनब्ध सेवाहरु २.३.३
न्त्यूनतम ड्रमेसङ्ग र ईन्त्जेक्सन सेवा र दमैनक प्रदक्रयाहरु उपलब्ध छन् । (हनेुा पररमशष्ट 

२.३ि DIRPका न्त्यूनतम सेवाहहरुको सूमच )
३

२.३.४ मिस्पोजेबल उपकरण २.३.४
DIRP को लामग औषधीहरु र उपकरणहरु उपलब्ध छन् ।(हनेुा पररमशष्ट २.३ग DIRP को 

लामग औषधीहरु र उपकरणहरु)
३

२.३.५.१
पयााप्त मारामा मनमालीकरण गररएका उपकरणहरु उपलब्ध छन् । (हनेुा पररमशष्ट २.३घ 

DIRP का लामग मनमालीकरण गररएका उपकरणहरु)
३

२.३.५.२ मनमालीकृत गज र कटन बल्सको लामग फरक िाँिाहरु प्रयोग गररन्त्छ । १

२.३.६ मापदण्ि उपचार मनदमेशकाको प्रयोग 

र उपलब्धता
हले्थ पोस्टमा स्तररय उपचार पद्धमत उपलब्ध छ र  प्रयोग गररन्त्छ । १

२.३.७.१
मास्क, पञ्जा, प्लामस्टकको एप्रोन, बुट र चस्माहरु उपलब्ध छन् र आवश्यकताअनुसार 

प्रयोग गररन्त्छ ।
१

२.३.७.२

कमततमा पमन तीन वटा फरक रङका फोहोर जतमा गने बाल्टीहरु (एक-एकवटा रातो, 

मनलो र हररयो- HCWM सन् २०१४ को मनदमेशका (स्वास््य तथा जनसं्या मन्त्रालय) 

अनुसार) उपलब्ध छन् र प्रयोगमा छन् ।

१

२.३.७.३ मनिल कटरसमहतको िलीको व्यवस्था छ । १

२.३.७.४ स्वास््यकमीको लामग सफा पानी र साबुन वा स्यामनटाईजरले हात धुने व्यवस्था छ । १

२.३.७.५ मवशुदद्दकरण गनाको लामग क्लोररनको झोल बनाईन्त्छ र प्रयोग गररन्त्छ । १

२.३.८  कागजात २.३.८ सबै कायाहरुको रेकिा गररन्त्छ र ररपोटा गररन्त्छ । १

मापदण्ि २.३ कुल प्राप्ताङ्क २१

 कुल प्रमतशत (कुल प्राप्ताङ्क / २१ x१००)

औषधि सेवा (डिस्पेन्सरर) कोि

उपक्षेर २.४ मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क

२.४.१ औषधी सेवा २.४.१ स्वास््य चौकीमा औषधी सेवाको मनमश्चत क्षेर (डडस्पेन्सरि) छ । १

२.३.५ मनमालीकरणका उपकरण

२.३.७ संक़मण रोकथाम र फोहोर 

व्यवस्थापन

प्रमाणीकरण

प्राप्ताङ्क
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 उपक्षेत्र कोड मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क
प्राप्ताङ्क

२.४.२ नेशनल ड्रग फमुालरी २.४.२ स्वास््य चौकीको औषधी कक्षमा नेपाली नेशनल ड्रग फमुालरी (NNF) को प्रमतमलमप छ । १

२.४.३ औषधी सेवा समय २.४.३ औषधी कोठा OPD समयिरर िुला रहन्त्छ । १

२.४.४ कमाचारी पररचालन २.४.४
औषधी सेवाको लामग मध्यम तहका स्वास््यकमीहरुलाई तामलम ददइन्त्छ र  पररचालन 

गररन्त्छ ।
१

२.४.५.१ दमेिने ठाऊँमा आवश्यक मनशुल्क औषधीहरुको सूची रहकेो छ । १

२.४.५.२
स्वास््य चौकीमा आवश्यक आधारिुत सेवाका औषधीहरु वषािरर उपलब्ध छन् र स्टक

आउट िएको छैन ।
१

२.४.६ वषािरर नै मनदमेशकाअनुसार कायाक्रमको लामग औषधी र उपकरण उपलब्ध छन्

२.४.६.१ कुष्ठरोग १

२.४.६.२ मलेररया (मनमश्चत मजल्लाहरुमा) १*

२.४.६.३ कालाजार १

२.४.६.४ हात्तीपाईले १

२.४.६.५ एच.आइ.िी\एड्स १

२.४.६.६ नसने रोगहरु (आधारिूत स्वास््य प्याकेज अनुसार) १

२.४.६.७ मानमसक स्वास््यसतबन्त्धी समस्याहरु (आधारिूत स्वास््य प्याकेज अनुसार) १

२.४.७.१ सबै औषधीहरु र उपकरणहरु सफा र् याकमा वणाानुक्रमानुसार वा समूहअनुसार रामिन्त्छ । १

२.४.७.२ औषधीहरुको तापक्रमलाइ(२५+/-२°C) मनगरानी र रेकिा गररन्त्छ । १

२.४.७.३ तापक्रम ममलाउनुपने औषधीहरु र िोपहरु िण्िारण गना दिजको(+/-४°C) व्यवस्था छ । १

२.४.८.१ मबरामीहरुलाई औषधीसतबन्त्धीको जानकारी औषधी मवतरणको समयमा ददइन्त्छ । १

२.४.८.२ औषधीसेवन कसरी गने िने्नबारे मलमित मनदशेन ददइन्त्छ । १

२.४.८.३
औषधी मवतरण क्षेरमा औषधीको सही प्रयोग बारेमा IEC उपकरणहरु (पोस्टर, NNF)

उपलब्ध छन् ।
१

२.४.८.४ प्रेस्कृप्सनमा औषधीको जेनेररक नाम प्रयोग गररन्त्छ । १

२.४.८ प्रेस्कृप्सनअनुसारको औषधी 

मवतरण

२.४.७ औषधीहरुको िण्िारण

२.४.६ कायाक्रमको लामग औषधी र 

उपकरणको उपलब्धता

२.४.५ आवश्यक मनशुल्क औषधीहरुको 

उपलब्धता
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 उपक्षेत्र कोड मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क
प्राप्ताङ्क

२.४.९ STP उपलब्धता र प्रयोग २.४.९ हले्थ पोस्टमा मापदण्ि स्तरीय उपचार पद्धमत मनदमेशका उपलब्ध छ र  प्रयोग गररन्त्छ । १

२.४.१० पमहले तयाद सदकने औषमधलाई 

पमहले प्रयोग गने (FEFO)
२.४.१० पमहले तयाद सदकने औषमधलाई पमहले प्रयोग गने (FEFO) प्रदक्रयाको व्यवस्था गररन्त्छ । १

२.४.११ औषधीहरुको जाँचबुझ २.४.११
सबै औषधीहरु र उपकरणहरु मगमन्त्त गररन्त्छ, तयाद नाघेका औषधीहरु सही व्यवस्थापन

िएको छ ।
१

२.४.१२ औषधीजन्त्य फोहोरको 

व्यवस्थापन
२.४.१२

औषधीजन्त्य फोहोरको व्यवस्थापन औषधी व्यवस्थापन मविागको मनदमेशका अनुसार

गररन्त्छ ।
१

मापदण्ि २.४ कुल प्राप्ताङ्क
२३ 

(२४*)

कुल प्रमतशत (कुल प्राप्ताङ्क /२३ (२४*) x१००)

बधथिङ्ग केन्र** २.५

उपक्षेर कोि मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क

२.५.१.१ गोपनीयता समहतको अलग पूवा प्रसूमत र प्रसूमत कोठाको व्यवस्था गररएको छ । १

२.५.१.२ २४ सै घण्टा प्रसूमत सेवा उपलब्ध छ । १

२.५.१.३ इमजेन्त्सी सेवाको लामग सबै स्वास््यकमीहरु अट्ने प्रसूमत कोठाको व्यवस्था छ । १

२.५.२.१
चौमबसै घन्त्टा सेवाको लामग २ वटा SBA तामलमप्राप्त अ.न.मी वा स्टाफ नसाको व्यवस्था 

छ ।
१

२.५.२.२
धेरै प्रसूमत हुने ठाऊँमा अमतररि सहयोगी कमाचारीको व्यवस्था छ । (>=१० प्रसूमत प्रमत 

ममहना)
१

२.७.१.२.१.३
२४ सै घण्टा संक़मण रोकथामबारेमा कमततमा तामलमप्राप्त कायाालय सहयोगी उपलब्ध छ 

।
१

२.५.३ डु्यटी तामलका २.५.३ २४ घण्टे मसफ्ट डु्यटी तामलका बनाएर दमेिने गरर रामिन्त्छ । १

२.५.४.१ उमचत तररकाले पाटोग्रााफ को प्रयोग गररन्त्छ । १

२.५.४.२ जरटल समस्याहरुको सही पमहचान र सही समयमा प्रेसण गररन्त्छ । १

प्रमाणीकरण

२.५.४ उमचत तररकाले पाटोग्रााफ को 

प्रयोग र मनणाय प्रदक्रया

२.५.२ कमाचारी पररचालन

२.५.१ प्रसूमत सेवाको उपलब्धता

प्राप्ताङ्क
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 उपक्षेत्र कोड मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क
प्राप्ताङ्क

२.५.५ कम तौल िएका बच्चाहरुको लामग 

KMC
२.५.५

कम तौल िएका बच्चाहरुको लामग KMC सेवा ददनलाई कमततमा एउटा KMC 

(Kangaroo MotherCare) टेबलको व्यवस्था छ ।
१

२.५.६ जन्त्मदताा प्रमाणपर २.५.६ जन्त्मदताा प्रमाणपर ददईन्त्छ । १

२.५.७ स्तररय उपचार प्रोटोकल (STP) 

उपलब्धता र प्रयोग
२.५.७

स्तररय उपचार प्रोटोकल (STP-NMS Vol. III , EOC complication 

management flow chart 1-9 page) उपलब्ध छ र प्रयोगमा पमन छ ।
१

२.५.८.१
पूवा प्रसूमत र प्रसूमतको बारेमा र सतिामवत जरटलताको मवरामी र उसका आफन्त्तहरुलाई 

परामशा गररन्त्छ र मलमित अनुममत समेत मलईन्त्छ ।
१

२.५.८.२
प्रसूमतपश्चात्का आमा र बच्चामा दमेिने ितराका मचन्त्हहरु, िोपसतबन्त्धीका कामहरु, 

पोषण, सरसफाई र पररवार मनयोजन सतबन्त्धी स्वास््य मशक्षा ददईन्त्छ ।
१

२.५.८.३ मिस्चाजा हुनुपूवा पररवार मनयोजन र स्तनपानसतबन्त्धी परामशा ददइन्त्छ । १

२.५.९ IEC/BCC(1)  साममग्रहरु २.५.९
सूमतपश्चात्को स्याहार, स्तनपान, पोषण, िोपसतबन्त्धीका उपयुि  (IEC/BCC) 

साममग्रहरु उपलब्ध छन् ।
१

 २.५.१०.१ प्रसूमत सेवा सतबन्त्धी उपकरणहरु िण्िारणको लामग छुटै्ट दराज छ । १

२.५.१०.२
प्रसूमत सेवा सतबन्त्धी उपकरणहरु र सामान्त्य साधनहरु पयााप्त छन् । (हनेुा पररमशष्ट २.५क 

प्रसूमत कोठाको लामग फर्नाचर, उपकरण र औषधीहरु)
३

२.५.१०.३
प्रसूमत कोठाको लामग उपकरण र औषधीहरुको व्यवस्था छ ।(हनेुा पररमशष्ट २.५ि प्रसूमत 

कोठाको लामग उपकरण र औषधीहरु)
३

२.५.१०.४
प्रसूमत कोठाको लामग उपकरण र औषधीहरुको इमजेन्त्सी िलीको व्यवस्था छ ।(हनेुा 

पररमशष्ट २.५ग प्रसूमत कोठाको लामग उपकरण र औषधीहरु राखे्न इमजेन्त्सी िली)
३

२.५.१`.१ २४ सै घण्टा सफा िानेपानीको व्यवस्था छ । १

२.५.१`.२ पूवा प्रसूमत कोठामा मबरामीको लामग फरक चपीको व्यवस्था छ । १

२.५.१२.१ सुकेका रगत का टाटा (Dried Blood Spot)  ART (3) लाई केन्त्िमा पठाइन्त्छ । १

२.५.१२ HIV संक्रमणको शंका िएका वा 

मनदान िएका मबरामीहरुको व्यवस्थापन 

र प्रेसण

२.५.१२.२
एक्सपोजर पश्चात प्रोफाइलामक्ससको लामग नवजातलाई ददनको लामग नेमिरामपन 

उपलब्ध छ र मनदमेशकाअनुसार ददईन्त्छ ।
१

२.५.१२.३ प्रेसण परामशा गरेर ART केन्त्िमा प्रेसण गररन्त्छ । १

२.५.१` मबरामीका लामग सुमवधा

२.५.१० प्रसूमत कोठाको लामग फर्नाचर, 

उपकरण र औषधीहरुको व्यवस्था

२.५.८  मबरामी परामशा
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 उपक्षेत्र कोड मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क
प्राप्ताङ्क

२.५.१३.१
व्यमिगत सुरक्षाका उपकरण, साधनहरु उपलब्ध छन् र आवश्यकताअनुसार प्रयोग गररन्त्छ 

 ।
१

२.५.१३.२ प्रसूमत कोठा धुनममल्ने छ । १

२.५.१३.३ प्रसूमत कोठामा प्रयोगको लामग फरक चप्पल र हात धुने साबुनको व्यवस्था छ । १

२.५.१३.४

कमततमा पमन तीन वटा फरक रङका फोहोर जतमा गने बाल्टीहरु (एक-एकवटा रातो, 

मनलो र हररयो- HCWM सन् २०१४ को मनदमेशका (स्वास््य तथा जनसं्या मन्त्रालय) 

अनुसार) उपलब्ध छन् र प्रयोगमा छन् ।

१

२.५.१३.५ स्वास््यकमीको लामग सफा पानी र साबुन वा स्यामनटाईजरले हात धुने व्यवस्था छ । १

२.५.१३.६ मनमिल कटर र सेफ्टी बाकसको प्रयोग गररन्त्छ । १

२.५.१३.७ मवशुदद्दकरण गनाको लामग सोमियम हाईड्रोक्लोराईिको झोल बनाईन्त्छ र प्रयोग गररन्त्छ । १

२.५.१३.८ सफा िािामा सु्िा गज र कटनहरु फरक ठाऊँमा रामिन्त्छ । १

२.५.१३.९ प्लामस्टक र सालको लामग फरक कचौराको प्रयोग गररन्त्छ । १

२.५.१३.१० साललाई िाल्टोमा पुररन्त्छ वा placenta pit छ। १

मापदण्ि २.५  कुल प्राप्ताङ्क ४१

 कुल प्रमतशत = कुल प्राप्ताङ्क / ४१ x१००

प्रयोगशाला सेवा (प्रयोगशाला भएका 

संस्थाको लाधग)
२.६

उपक्षेर कोि मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क

२.६.१ प्रयोगशाला सेवा मबहान १० बजेबाट बेलुका ४ बजेसतम ददइन्त्छ । १

२.६.१.२ आधारिूत जाँचहरु गररन्त्छ ।(हनेुा पररमशष्ट २.६क आधारिूत जाँचहरुको सूची) ३
२.६.१मबरामीको लामग समय

प्रमाणीकरण

प्राप्ताङ्क

२.५.१३ संक़मण रोकथाम

[2] IEC/BCC= Information Education and Communication/ Behavior Change Communication

[3] ART= Antiretroviral treatment

[1] IEC/BCC= Information Education and Communication/ Behavior Change Communication

21



 उपक्षेत्र कोड मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क
प्राप्ताङ्क

२.६.२ कमाचारी पररचालन २.६.२
प्रयोगशाला सेवाको लामग कमततमा एकजना तामलमप्राप्त ल्याब अमसस्टेन्त्ट् वा

टेदक्नमसयनको व्यवस्था छ ।
१

२.६.३.१
प्रयोगशाला सेवाको लामग प्रयोग गना सदकने साधन र उपकरणहरु उपलब्ध छन् । (हनेुा

पररमशष्ट २.६ि प्रयोगशाला सेवाको लामग साधन र उपकरणहरु )
३

२.६.३.२ उत्पादकको मापदण्िअनुसार साधनहरु उपलब्ध छन् । १

२.६.४.१ स्वास््य चौकीमा प्रयोगशाला सेवाको लामग फरक ठाऊँ छ । १

२.६.४.२ स्वास््यकमी र कमततमा २ जना मबरामीको लामग आरामदायी बस्ने व्यवस्था छ । १

२.६.४.३ पयााप्त उज्यालो र हावा िेल्ने ठाऊँ छ। १

२.६.४.४
आवश्यक फर्नाचर र उपकरणहरु उपलब्ध छन् । (हनेुा पररमशष्ट २.६ग प्रयोगशाला सेवाको

लामग आवश्यक फर्नाचर र उपकरणहरु)
१

२.६.५ डु्यटी तामलका २.६.५ ल्यावका कमाचारीको डु्यटी तामलका मनयममत रुपमा बनाईन्त्छ र दमेिने गरर रामिन्त्छ । १

२.६.६.१ मवरामीको पूणा मववरणसमहतको फारममा नमूनाहरुको रेकिा रामिन्त्छ । १

२.६.६.२
सबै ररपोटाहरु मापदण्ि रमजस्टरमा रेकिा गररन्त्छ र मापदण्ि ररपोर्टाङ्ग फारमहरुको

प्रयोग गररन्त्छ ।
१

२.६.६.३ ररपोटा ददनुपूवा ररपोटामा पयााप्त जानकारर छ दक छैन िनेर मजतमेवार व्यमिले जाँच गछा । १

२.६.७.१ कमततमा ३ ममहनाको प्रयोगशाला उपकरणको बफर स्टक रामिएको छ । १

२.६.७.२ ररएजेन्त्टहरुलाई उमचत तापक्रममा िण्िारण गररन्त्छ । १

२.६.८.१ दमेिने गरर जैमवक हामनका मचन्त्हहरु रामिएको छ । १

२.६.८.२ रसायन पोमिदा वा अरु घटनाहरु हुदँा के गने िने्न सबै कमाचारीलाई जानकारी छ । १

२.६.८.३ मास्क र पञ्जा उपलब्ध छन् र मतनको प्रयोग गररन्त्छ । १

२.६.८.४

कमततमा पमन तीन वटा फरक रङका फोहोर जतमा गने बाल्टीहरु (एक-एकवटा रातो,

मनलो र हररयो- HCWM सन् २०१४ को मनदमेशका (स्वास््य तथा जनसं्या मन्त्रालय)

अनुसार) उपलब्ध छन् र प्रयोगमा छन् ।

१

२.६.७ उपकरण िण्िारण र स्टक

२.६.४ िौमतक सुमवधा

२.६.८ संक़मण रोकथाम

२.६.६ रेकर्िाङ्ग र ररपोर्टाङ्ग

२.६.३ साधन र उपकरण
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 उपक्षेत्र कोड मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क
प्राप्ताङ्क

२.६.८.५ स्वास््यकमीको लामग सफा पानी र साबुन वा स्यामनटाईजरले हात धुने व्यवस्था छ । १

२.६.८.६ मनमिल कटर र सेफ्टी बाकसको प्रयोग गररन्त्छ । १

२.६.८.७ मवशुदद्दकरण गनाको लामग क्लोररनको झोल बनाईन्त्छ र प्रयोग गररन्त्छ । १

कुल स्कोर २६

कुल प्रमतशत (कुल स्कोर/ २६x१००)

उपकरण प्रशोिन र ननमिलीकरण ३.१

उपक्षेर कोि मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क

३.१.१ ठाऊँ ३.१.१
उपकरण प्रशोधन र मनमालीकरणको लामग सफा पानीको सुमवधासमहतको ठाऊँको व्यवस्था

छ ।
१

३.१.२ कमाचारी पररचालन ३.१.२ उपकरण प्रशोधन र मनमालीकरणको लामग फरक कमाचारीको व्यवस्था गररएको छ । १

३.१.३ साधन र उपकरण ३.१.३
मनमालीकरण गने साधन र उपकरणहरु २४ सै घण्टा प्रयोगयोग्य अवस्थामा उपलब्ध छन् ।

(हनेुा पररमशष्ट ३.१ क  मनमालीकरण गने साधन र उपकरणहरु)
३

३.१.४ उपकरणको तयारी ३.१.४ याापर, गज, कटन बल र पट्टीहरु तयार गररन्त्छ । १

३.१.५.१
रसायन र मिटजेन्त्टको प्रोग गरेर फरक कोठामा सबै प्रयोग गररएको उपकरणहरु सफा

गररन्त्छ ।
१

३.१.५.२ फरक ठाऊँमा सबै उपकरण र साधनहरु सकाईन्त्छ । १

३.१.५.३ सबै उपकरणहरु दोहोरो याापरमा रामिन्त्छ । १

३.१.६ मनमामलकरण ३.१.६ सबै यााप गररएका उपकरणहरुलाई तापक्रमको ईमन्त्िकेटर रािेर अटोक्लेि गररन्त्छ । १

३.१.७ िण्िारण ३.१.७ मनमामलकरण गररएका प्याकेटहहरुलाई मनमामलकरणको मममत हालेर दराजमा रामिन्त्छ । १

३.१.८.१ सबै उपकरणहरुको मनररक्षण गरेर रेकिा गररन्त्छ । १

३.१.८.२
लग बुकमा उपकरणको प्रशोधन र अटोक्लेि गरेको मममत, उपकरणको प्रकारवारेमा सबै

जानकारी रामिन्त्छ ।
१

िण्ि ३  स्वास््य चौकी सहयोग सेवा व्यवस्थापन

मापदण्ि २.९.१

२.६.८ संक़मण रोकथाम

प्रमाणीकरण

३.१.८  मनररक्षण र लग बुक

प्राप्ताङ्क

३.१.५ मामलकरणको तयारी
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 उपक्षेत्र कोड मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क
प्राप्ताङ्क

३.१.९.१
मास्क, पञ्जा, प्लामस्टकको एप्रोन, बुट र चस्माहरु उपलब्ध छन् र आवश्यकताअनुसार 

प्रयोग गररन्त्छ ।
१

३.१.९.२

कमततमा पमन तीन वटा फरक रङका फोहोर जतमा गने बाल्टीहरु (एक-एकवटा रातो,

मनलो र हररयो- HCWM सन् २०१४ को मनदमेशका (स्वास््य तथा जनसं्या मन्त्रालय)

अनुसार) उपलब्ध छन् र प्रयोगमा छन् ।

१

३.१.९.३ स्वास््यकमीको लामग सफा पानी र साबुन वा स्यामनटाईजरले हात धुने व्यवस्था छ । १

३.१.९.४  मवशुदद्दकरण गनाको लामग क्लोररनको झोल बनाईन्त्छ र प्रयोग गररन्त्छ । १

मापदण्ि ३.१  कुल प्राप्ताङ्क १७

 प्रमतशत = कुल प्राप्ताङ्क  / १७ x १००

लन्री सेवा (लुगा िनुे ब्यवस्था) ३.२

उपक्षेर कोि मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क

३.२.१.१
उपकरण प्रशोधन र मनमालीकरणको लामग सफा पानीको सुमबधा समहतको ठाउँको 

व्यवस्थापन छ l
१

३.२.१.१ लन्त्ड्रीको लामग फरक ठाऊँको व्यवस्था छ । १

३.२.१.२ सफा कपिाको लामग फरक दराजको व्यवस्था छ । १

३.२.२ कमाचारी पररचालन ३.२.२ संक़मण रोकथामको तामलम मलएको कमाचारीले लन्त्ड्री सेवा ददन्त्छ । १

३.२.३ साधन र उपकरण ३.२.३
लन्त्ड्री सेवाको लामग साधन र उपकरणहरु उपलब्ध छन् । (हनेुा पररमशष्ट ३.२ क लन्त्ड्री 

सेवाको लामग साधन र उपकरणहरु)
३

३.२.४.१ धुनुिन्त्दा पमहले कपिाहरुलाई रगत लागेको वा नलागेको जस्ता वगामा मविाजन गररन्त्छ । १

३.२.४.२ मविामजत कपिाहारुलाई दकटाणुरमहत बनाईन्त्छ । १

३.२.५ धुलाई ३.२.५ वामसङ्ग मेमशनमामार सवै कपिाहरु धोइन्त्छ । १

३.२.६ सुकाई ३.२.६.१ सवै कपिाहरु घाममा सुकाईन्त्छ । १

३.२.७ िण्िारण ३.२.७ सवै कपिाहरुलाई फरक दराजमा रामिन्त्छ । १

प्रमाणीकरण

३.२.४ कपिाहरुको वगामा मविाजन र 

दकटाणुहीन बनाइने

३.२.१ ठाऊँ

प्राप्ताङ्क

३.१.९ संक़मण रोकथाम
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 उपक्षेत्र कोड मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क
प्राप्ताङ्क

३.२.८ मनरीक्षण ३.२.८ सवै कपिाहरुलाई मनरीक्षण र रेकिा गररन्त्छ । १

३.२.९.१
मास्क, पञ्जा, प्लामस्टकको एप्रोन, बुट र चस्माहरु उपलब्ध छन् र आवश्यकताअनुसार 

प्रयोग गररन्त्छ ।
१

३.२.९.२

कमततमा पमन तीन वटा फरक रङका फोहोर जतमा गने बाल्टीहरु (एक-एकवटा रातो, 

मनलो र हररयो- HCWM सन् २०१४ को मनदमेशका (स्वास््य तथा जनसं्या मन्त्रालय) 

अनुसार) उपलब्ध छन् र प्रयोगमा छन् ।

१

३.२.९.३  स्वास््यकमीको लामग सफा पानी र साबुन वा स्यामनटाईजरले हात धुने व्यवस्था छ । १

३.२.९.४ मवशुदद्दकरण गनाको लामग क्लोररनको झोल बनाईन्त्छ र प्रयोग गररन्त्छ । १

मापदण्ि ३.२  कुल प्राप्ताङ्क १७

प्रमतशत = कुल प्राप्ताङ्क / १७x १००

सरसफाई ३.३

उपक्षेर कोि मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क

३.३.१ िण्िारणको ठाऊँ ३.३.१ सरसफाईका आधारिूत उपकरणहरु फरक दराजमा िण्िारण गररन्त्छ । १

३.३.२ कमाचारी पररचालन ३.३.२.१ सरसफाई गने कमाचारीलाई संक़मण रोकथामको तामलम ददइन्त्छ । १

३.३.३ आधारिूत उपकरणहरु ३.३.३
आधारिूत उपकरणहरु उपलब्ध छन् ।(हनेुा पररमशष्ट ३.३क सरसफाईका आधारिूत 

उपकरणहरु)
३

३.३.४.१ स्वास््य चौकी पररसर सफा र धूलोमुि छ । १

३.३.४.२ सवै चपीहरु दगुान्त्धरमहत र सफा छन् । १

३.३.४.३ सवै चपीहरु कमततमा ददनको ३ पटक सफा गररन्त्छ । १

३.३.४.४ सबै ढोका र झ्यालहरु सफा र धूलोमुि छन् र ददनमा कमततमा एकपटक सफा गररन्त्छ । १

३.३.४.५ स्वास््य चौकीका सवै िुईहँरु सफा छन् । १

३.३.४.६
स्वास््य चौकीका सवै मित्ताहरु सफा छन् र मतनमा टाईल लगाईएको छ वा ईनामेलले ४ 

दफटसतम रङ्गाईएको छ ।
१

३.३.५ क्लोररन झोलको व्यवस्थापन ३.३.५ क्लोररन झोललाई छुटै्ट नालीबाट बगाईन्त्छ वा छुटै्ट फाल्िोमा पुररन्त्छ। १

प्राप्ताङ्क

३.३.४ सरसफाई

प्रमाणीकरण

३.२.९ संक़मण रोकथाम

25



 उपक्षेत्र कोड मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क
प्राप्ताङ्क

३.३.६ हररयाली र िुला ठाऊँ ३.३.६ स्वास््य चौकीमा हररयाली र िुला ठाऊँको व्यवस्था छ ।

१

मापदण्ि ३.३  कुल प्राप्ताङ्क १३

प्रमतशत = कुल प्राप्ताङ्क  / १३ x १००

पवध्युत तथा अन्य उजािको प्रणाली ३.४

उपक्षेर कोि मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क

३.४.३.१ स्वास््य चौकीमा ३-फेज लाईनको मवध्युत संचार छ । १

३.४.३.२
स्वास््य चौकीमा वैकमल्पक ऊजााको स्रोतहरु (जेनेरेटर, सोलार वा इन्त्िटार) छन् जसले 

उपकरणहरु चलाउन सदकन्त्छ ।
१

३.४.३.३ आवश्यक मिजेल वा पेिोलको व्यवस्था छ । १

कुल प्राप्ताङ्क ३

मापदण्ि ३.४ प्रमतशत = कुल प्राप्ताङ्क  / ३ x १००

पानीको स्रोत ३.५

उपक्षेर कोि मापदण्ि
उच्चतम 

अङ्क

३.५.१ पानीको स्रोत ३.५.१
स्वास््य चौकीको लामग िानेपानी र अन्त्य पानीको (बोररङ्ग वा ईनार) लगातार

उपलव्धता छ ।
१

 ३.५.२.१
पानीको िण्िारण गना टैङ्कीको प्रयोग गररन्त्छ र संक्रमण रोक्न छोपेर रामिन्त्छ र मनयममत

सफा गररन्त्छ ।
 १

 ३.५.२.२
पानीको आपूर्ता रोदकएको िण्िमा कमततमा २ ददनको लामग पुग्ने पानीको िण्िारण गने

टैङ्की छ ।
 १

प्रमाणीकरण

३.५.२ पानीको िण्िारण

प्राप्ताङ्क

प्राप्ताङ्क

३.४.३ उजाा प्रणालीको व्यवस्था

प्रमाणीकरण
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 उपक्षेत्र कोड मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क
प्राप्ताङ्क

३.५.३ पानीको गुणस्तर  ३.५.३
नेपाल िानेपानी गुणस्तर मापदण्ि २००५ अनुसार प्रत्येक वषा पानीको गुणस्तर जाँच

गररन्त्छ ।
 १

कुल प्राप्ताङ्क ४

प्रमतशत = कुल प्राप्ताङ्क  / ४ x १००

स्वास््यसेवाजन्य फोिोर व्यवस्थापन ३.६

उपक्षेर कोि मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क

३.६.१.१ स्वास््यसेवाजन्त्य फोहोर व्यवस्थापनको लामग कमाचारीको व्यवस्था गररएको छ । १

३.६.१.२ स्वास््यसेवाजन्त्य फोहोर व्यवस्थापनसतवमन्त्धको तामलम वा अमिमुमिकरण गररएको छ । १

३.६.२ ठाऊँ ३.६.२ फोहोर जतमा गना र जोमिमयुि फोहोरको अटोक्लेि गनालाई फरक ठाऊँको व्यवस्था छ । १

३.६.३ फोहोरलाई सुरुदमेि अमन्त्तमसतम 

छुट्याउने
३.६.३

कमततमा पमन तीन वटा फरक रङका फोहोर जतमा गने बाल्टीहरु (एक-एकवटा रातो,

मनलो र हररयो- HCWM सन् २०१४ को मनदमेशका (स्वास््य तथा जनसं्या मन्त्रालय)

अनुसार) उपलब्ध छन् र प्रयोगमा छन् ।

१

३.६.४ व्यमिगत सुरक्षा ३.६.४
मास्क, पञ्जा, प्लामस्टकको एप्रोन, बुट र चस्माहरु उपलब्ध छन् र आवश्यकताअनुसार

फोहोर जतमा गना प्रयोग गररन्त्छ ।
१

३.६.५ सावाजमनक जानकारी ३.६.५.
स्वास््यसतबन्त्धीका फोहोर व्यवस्थापनको आधारिूत जानकारी र फोहोर फाल्ने बाल्टीको

प्रयोगबारेमा सावाजमनक जानकारी ददईन्त्छ ।
१

 ३.६.६.१ संक्रममत फोहोरहरुलाई मनमालीकरण गरेर मार मवसजान गररन्त्छ । १

 ३.६.६.२ पुनैः प्रयोग गना ममल्ने फोहोरहरुलाई जतमा गररन्त्छ । १

 ३.६.६.३ जैमवक फोहोरलाई कतपोस्ट बनाईन्त्छ वा वायोग्याँस प्लान्त्ट बनाईन्त्छ । १
३.६.६ फोहोरको पुनैः प्रयोग र 

व्यवस्थापन

प्रमाणीकरण

३.६.१ कमाचारी पररचालन

प्राप्ताङ्क

मापदण्ि ३.५
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 उपक्षेत्र कोड मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क
प्राप्ताङ्क

 ३.६.६.४ नगरपामलका वा गाऊँपामलकाले हामन नगने फोहोर र अटोक्लेि गररएको फोहोर लैजान्त्छ । १

 ३.६.६.५ सालजस्ता मानवीय फोहोरहरुलाई प्लासेन्त्टा मपट माफा त सही तररकाले मवसजान गररन्त्छ । १

३.६.७ औषधीजन्त्य फोहोर व्यवस्थापन ३.६.७ औषधीजन्त्य फोहोर व्यवस्थापन औषधी व्यवस्थापन मविागको मनदमेशकाअनुसार गररन्त्छ । १

३.६.८.१ झोलजन्त्य फोहोरको व्यवस्थापन गररन्त्छ । १

३.६.८.२ वषाातको पानीमा स्वास््यसतबन्त्धीका फोहोर मममसएर नजाने व्यवस्था गररएको छ । १

कुल प्राप्ताङ्क १४

मापदण्ि ३.६ प्रमतशत = कुल प्राप्ताङ्क  / १४ x १००

सुरक्षा र संरक्षण ३.७

उपक्षेर कोि मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क

३.७.१ सुरक्षाकमीसँग सहयोग ३.७.१ स्वास््य चौकीले नमजकको प्रहरी कायाालयसँग समन्त्वय गछा । १

३.७.२ सुमवधाहरु ३.७.२
सुरक्षा र संरक्षणको लामग आधारिूत सुमवधाहरुको व्यवस्था छ । (हनेुा पररमशष्ट ३.७क

सुरक्षा र संरक्षणको लामग आधारिूत सुमवधाहरु)
३

३.७.३ मबरामीको सुरक्षा ३.७.३ स्वास््य चौकीले सबै पारोयुि उपकरणहरु फेरेर उपयुि प्रवमध प्रयोग िएको छ । १

३.७.४.१ स्वास््य चौकीमा आगो मनिाउने यन्त्र र स्याण्ि ब्याग पहुचँयुि ठाऊँमा छ । १

३.७.४.३ स्वास््य चौकीमा चट्याङ्गबाट बच्न अर्थाङ्ग व्यवस्था छ । १

३.७.४.४
प्रत्येक कमाचारीलाई कमततमा ६ ममहनामा एकपटक प्रकोप न्त्यूमनकरणको अमिमुमिकरण

गररएको छ ।
१

३.७.४.५ प्रकोपको बेलामा उतकनको लामग बामहर मनस्कने मचन्त्हहरु सबै मविागमा रामिएको छ । १

३.७.४.६ प्रकोपको बेलामा जतमा हुने ठाँउ (एसमतब्ल जोन) तोदकएको छ। १

३.७.४ प्रकोप न्त्यूमनकरण व्यवस्था

प्रमाणीकरण

प्राप्ताङ्क

३.६.६ फोहोरको पुनैः प्रयोग र 

व्यवस्थापन

३.६.८ झोलजन्त्य फोहोर व्यवस्थापन
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अङ्क
प्राप्ताङ्क

३.७.४.७ स्वास््य चौकी याामपि रेस्पोन्त्स टोली बनाइएको छ । १

३.७.४.८ प्रकोप पश्चातको रेस्पोन्त्स व्यवस्थापनको लामग औषधीहरु उपलब्ध छ । १

कुल प्राप्ताङ्क  १२

 मापदण्ि ३.७ प्रमतशत = कुल प्राप्ताङ्क  /१२  x १००

यातायात सािन र संचार ३.८

उपक्षेर कोि मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क

३.८.१.१ मवरामीलाई ल्याउन र लैजानको लामग कमततमा एउटा स्िेचरको व्यवस्था छ । १

३.८.१.२
मवरामीलाई स्वास््य चौकीमा हहिँाउनकालामग कमततमा एउटा व्हीलमचयरको व्यवस्था छ 

।
१

३.८.२.१ स्वास््य चौकीमा काम गने टेमलफोन वा मोबाईल छ । १

३.८.२.३ सूचना पाटीको व्यवस्था छ र प्रयोग पमन गररन्त्छ । १

३.८.२.४

जरुरी फोन नतबरहरु (अत्यावश्यक फोन नतबर, एतबुलेन्त्स, वारुणयन्त्र, ब्लि बैकँ, 

प्रशाशन, HFOMC सदस्यहरु, FCHV हरु) OPD, ईमजेन्त्सी र प्रशासनमा रामिएका 

छन् ।

१

कुल प्राप्ताङ्क  ५

मापदण्ि ३.८ प्रमतशत = कुल प्राप्ताङ्क  /  ५ x १००

भण्िार (मेडिकल र उपकरण) ३.९

उपक्षेर कोि मापदण्डहरु उच्चतम 

अङ्क

३.९.१ ठाऊँ ३.९.१ िण्िार (मेमिकल र उपकरण)को लामग फरक ठाऊँको व्यवस्था छ । १

प्रमाणीकरण

प्राप्ताङ्क

३.७.४ प्रकोप न्त्यूमनकरण व्यवस्था

३.८.२ संचार

३.८.१ यातायात साधन

प्रमाणीकरण

प्राप्ताङ्क
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अङ्क
प्राप्ताङ्क

३.९.२.१
आवश्यक औषधी र उपकरणहरुको कमततमा २ ममहनाको स्टक र १ ममहनाको ईमजेन्त्सी

अिारको िण्िारण गररन्त्छ ।
१

 ३.९.२.२
स्टकहरुको न्त्यूनतम र उच्चतम पररमाणहरु महसाब गररन्त्छ र फेरर अिार गदाा सोमह

आधारमा गररन्त्छ ।
१

३.९.३ मनशुल्क आवश्यक औषधीहरुको 

व्यवस्था
३.९.३ मनशुल्क आधारिुत औषधीहरुको व्यवस्था बषािररनै उपलब्ध गररएको छ । १

३.९.४.१ स्टक बुकमा आतदानी, िचा, औषधी, िोपहरु र उपकरणहरु रेकिा गररन्त्छ । १

 ३.९.४.२
स्वास््य चौकीले चौमामसक ररपोटा बनाएर स्थानीय सरकारको माध्यमबाट LMIS लाई

ददन्त्छ । (कागजी ररपोटा बा मवद्युतीय प्रणालीबाट)
१

३.९.५.१ औषधी र उपकरणको िण्िारण चीसो र घामबाट जोमगने ठाऊँ दराजमा गररन्त्छ । १

३.९.५.२ िण्िरण गररएको ठाऊँमा हावा िेल्ने ठाऊँ छ । १

३.९.६ तयाद नाघेका औषधीहरुको 

व्यवस्थापन
३.९.६

तयाद नाघेका औषधीहरुको व्यवस्थापन स्वास््य मन्त्रालयको HCWM मनदमेशका २०१४

अनुसार प्रत्येक ६ ममहनामा गररन्त्छ ।
१

३.९.७ उपकरणको मललामी ३.९.७ वार्षाक रुपमा पुराना उपकरणहरुको मललामी गररन्त्छ । १

मापदण्ि ३.९ कुल प्राप्ताङ्क १०

प्रमतशत = कुल प्राप्ताङ्क  / १० x १००

३.९.२ मेमिकल स्टोर 

३.९.५ औषधी र उपकरणको िण्िारण

३.९.४ मनररक्षण र  स्टक रेकर्िाङ्ग
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