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१ पृष्ठभूमि 

प्रत्येक नार्ररकले र्ुणस्तरीय स्वास््य सेवा पाउने अमधकारलाई सुमनमस्चत र्ने प्रक्रियािा र्ुणस्तररय  स्वास््य सेवा 

सम्धमन्ध, र्ुणस्तर नीमत “Policy on Quality Assurance in Health Care Services 2064” अनुसार र्णुस्तररय  

स्वास््य सेवा उपलब्ध र्राउन ेनेपाल सरकारको प्रिुि दामयत्व भएकोल ेप्रत्येक स्वास््य संस्थाहरुल ेर्ुणस्तरीय स्वास््य 

सेवा प्रदान र्नग स्वास््य तथा जनसंख्या िन्रालयल े मनधागरण र्रेको न्युनति सेवा िापदण्डको कायागन्वयन अपररहायग 

भएको छ l उच्चति र्ुणस्तरीय स्वास््य सेवाको सुमनमस्चतता मधना कुन ैअपेमित नमतजा प्राप्त र्नग सक्रकदैन l स्वास््य 

िेरका नीमत, रणनीमत तथा आवमधक कायगििहरुिा स्वास््य सेवाको र्ुणस्तर सुमनमस्चततालाई मवर्ेष प्राथमिकता 

क्रदईएको छ l स्वास््य तथा जनसंख्या िन्रालयले २०७१ साल देमि अस्पतालहरुको व्यवस्थापन सुदिृीकरण िाफग त 

स्वास््य सेवाको र्ुणस्तर सुधारका लामर् न्यनूति सेवा िापदण्डको अवधारणा र्रुुवात र्रको हो । हाल सम्ि पमहलेका 

मजलला तथा मजललास्तरका ८३ अस्पतालहरुिा न्यनूति सेवा िापदण्ड सफलतापवूगक लार्ू भइसकेको छ । 

स्वास््य चौकी, प्राथमिक स्वास््य केन्र तथा प्राथमिक अस्पतालहरुद्वारा  र्ुणस्तररय आधारभूत स्वास््य सेवा उपलब्ध 

र्राउन स्वास््य तथा जनसंख्या िन्रालयले मवमभन्न तहका अस्पतालहरु समहत स्वास््य चौकीको लामर् सिेत न्यनूति 

सेवा िापदण्ड तयार र्रेको छ l स्वास््य चौकीको मनधागररत न्यनूति सेवा िापदण्डल ेआधारभूत स्वास््य सेवा प्रवाहका 

लामर् अवश्यक तयारी र्री सेवाको उपलब्धतालाइग सुमनमित र्दगछ l चाल ुआर्थगक धषग २०७६/२०७७ िा पमहलो पटक 

स्वास््य सेवा मवभार्,उपचारात्िक सेवा िहार्ािाले स्वास््य चौकीहरुधाट र्ुणस्तररय आधारभूत स्वास््य सेवा उपलब्ध 

र्राउन ७५३ वटै स्थानीय तहहरुिा स्वास््य चौकीको न्यनूति सेवा िापदण्डको कायागन्वयन र्नग, सधै प्रदेर्हरुका 

सािामजक मवकास िन्रालय तथा स्थानीय तहका सहजकतागहरुलाई कायगन्वयन प्रक्रियािा अमभिुमिकरणको लामर् धजेट 

मवमनयोजन र्रेको छ l 

सधै स्वास््य चौकीहरुधाट र्ुणस्तररय आधारभूत स्वास््य सेवा प्रदान र्नग न्यनूति सेवा िापदण्ड  (Minimum Service 

Standard) कायगन्वयन र्नगका लामर् केन्रीय स्तरिा उपचारात्िक सेवा िहार्ािाले केन्रीय तथा प्रदेर् स्तरीय िुख्य 

सहजकतागहरुलाई अमभिुमिकरण र्न,े िुख्य सहजकतागहरूले प्रदेर् स्तरिा मजलला तह र स्थानीय तहका 

सहजकतागहरूलाई अमभिुमिकरण र्ने र सो प्रक्रिया सम्पन्न र्ररसकेपमछ िार स्थानीय तहका सहजकतागहरूले आआननो 

पामलकािा अमभिुमिकरणका साथै कायागन्वयन प्रक्रिया सम्पन्न र्नुगपन ेहुन्छ l   
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२. अमभिुमिकरण िार्गदर्गनको सािान्य उद्दशे्य 

र्ुणस्तरीय आधारभूत स्वास््य सेवा उपलब्ध र्राउन स्वास््य चौकी स्तरको न्युनति सेवा िापदण्ड (HP MSS) 

कायगन्वयन प्रक्रिया सहजीकरणको लामर् िार्गदर्गन उपलब्ध र्राउने l िार्गदर्गन अनुसार सहजीकरण र्रर सहजकतागहरू 

तयार र्नग सहयोर् र्रर स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड कायगन्वयन र्राउने l  

३. स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड कायगन्वयनको लामर् र्ररन े   अमभिुमिकरण प्रक्रियािा संमिय तह 

(स्वास््य तथा जनसंख्या िन्रालय /स्वास््य सेवा मवभार्/उपचारात्िक सेवा िहार्ािाको) भूमिका 

र्ुणस्तर सम्धमन्ध मनम्न कायगहरु सम्पन्न र्नग उपचारात्िक सेवा िहार्ािाका मनदेर्कको संयोजकत्विा, आधारभूत तथा 

आकमस्िक स्वास््य सेवा व्यवस्थापन र्ािाका र्ािा प्रिुि सदस्य समचव रहन े र्रर स्वास््य सेवा मवभार् स्तरीय 

प्रामवमधक कायग सिूह (Technical Working Group) र्ठन र्ररएको छ l प्रामवमधक कायग सिूहको संरचना अनुसूची १ 

िा उललेि छ, यमह सिुहल ेमनम्न कायगहरु र्नेछ  l  

 स्वास््य चौकीहरुद्वारा र्ुणस्तरीय आधारभूत स्वास््य सेवा उपलब्ध र्राउन स्वास््य तथा जनसंख्या िन्रालय, 

स्वास््य सेवा मवभार्, उपचारात्िक सेवा िहार्ािाले प्रदेर् सािामजक मवकस िन्रालयसंर्को सिन्वयिा 

स्वास््य चौकी स्तरको न्युनति सेवा िापदण्ड (HP MSS) कायगन्वयन र्नग धजेटको सुमनमस्चतता र्ने l  

 प्रभावकारी कायगन्वयनको लामर् केन्र र प्रदरे् स्तरका िुख्य सम्भामवत सहजकतागहरूको छनौट र्न,े मनिन्रणा 

र्न,े अमभिुमिकरण कायगिि सचंालन र्नग तयारी र्ने l    

 प्रदेर् तहिा सहजकतागहरु तयार र्नग अमभिुमिकरण र्न ेl  

 प्रदेर् तहका सहजकतागहरुल ेस्थानीय तहका सहजकतागहरुलाई अमभिुमिकरण र्नग प्रामवमधक सहयोर् र्ने l  

 अमभिुमिकरण, कायगििको कायागन्वयन, समििा तथा अनरु्िन र िुलयांकन र्नुगका साथ ै आवश्यक िार्गदर्गन, 

टूल, फारि आक्रदको व्यवस्था मिलाउने l 

३.१ स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड कायगन्वयन प्रक्रियािा संमिय तहिा र्ररने १/२ क्रदने 

अमभिमुिकरण कायगििको कायगतामलका  

अमभिमुिकरणको उदे्दश्य: स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड (HP MSS Tool) सम्धमन्ध, संमिय तहिा नीमत 

मनिागण तथा कायगििको योजना र्न ेसंिीय तहिा रहकेा व्यमक्तहरुका साथ ैसहयोर्ी संस्थाहरुलाई अमभिमुिकरण र 

कायगिि कायगन्वयनिा सहयोर् र्न ेवातावरण मसजगना र्न ेl  
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अमभिमुिरण कायगििका सहभार्ीहरु: स्वास््य तथा जनसंख्या िन्रालय, स्वास््य सेवा मवभार् अन्तर्गतका िहार्ािाका 

प्रिुिहरु (२०-२५ जना),  सहयोर्ी संस्थाहरु (NHSSP, WHO, UNICEF, SSBH, NSI, CARE Nepal, OHW 

आक्रदका प्रमतमनमधहरु  (८-१० जना) l  

कायगिि सचंालन र्न ेस्थान र मिमत: कायगिि संचालन र्ने स्थान र मिमत मनमित र्रेपमछ िार सहभार्ीहरुलाई 

आिन्रण र्ने l  

 

सिय  मवषयवस्तु प्रक्रिया सािग्री 

१० - १०: ३० सहभार्ी दताग, पररचय, उदे्दश्य, कायगिि उत्िाटन सहजीकरण 

िाइनुट धुक, हामजरी 

रमजस्टर चामहन े

सािाग्रीहरु 

१०:३० - 

११:१५ 

MSS tool को पररचय र आवश्यकता, इमतहास, स्कोप, 

टूल मनिागण सम्धमन्ध प्रक्रिया धारे जानकारी 

प्रस्तुतीकरण  

तयारी PPP, 

Laptop, LCD 

projector  

११:१५ - 

११:४५ 
िाजा      

११:४५ - 

१२:४५ 

HP MSS Tool को पररचय, आवश्यकता, स्कोप, 

टूलको िुख्य मवषयवस्तुहरु 

प्रस्तुतीकरण  

तयारी PPP, 

इलेक्ट्रोमनक कमप HP 

MSS Tool  

१२:४५ - १:३० 

HP MSS कायगन्वयनको लामर् धजेट मवमनयोजन, 

कायगन्वयन अमभिुमिकरण िार्गदर्गन धारे जानकारी 

साथै कायगन्वयन सम्धमन्ध सहयोर्ी संस्थाहरुको सहयोर् 

प्रस्तुतीकरण 

छलफल   

तयारी PPP,  HP 

MSS अमभिमुिकरण 

िार्गदर्गन 

१:३० - २:३० कायगिि सिापन र मचया/िाजा     
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३.२ स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड कायगन्वयन प्रकृयािा संमिय तहिा तयार र्ररन े दस्तावेजहरुको 

सूची  : 

स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड कायगन्वयन र्न े प्रकृयािा, प्रदेर्, स्थानीय तह र स्वास््य संस्थाहरुिा 

अमभिुमिकरण र कायागन्वयन र्नगका लामर् चामहने सम्पुणग दस्तावेजहरु तयारर अवस्थािा राख्ने l यसको सूची मनम्न 

अनुसार छ:  

 प्रदेर्, स्थानीय तह अन्तर्गतका जम्िा स्वास््य चौकीहरुको संख्या अनुसार १/१ वटाको दरल े पगु्न े र्रर HP 

MSS Tool मप्रन्ट कमप l  

 प्रदेर्लाई स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड अमभिुमिकरण िार्गदर्गनको  इलेक्ट्रोमनक कमप (सधै 

स्थानीय तहहरुले आआननो स्थानीय तहिा चामहने िार्गदर्गन आफैल ेमप्रन्ट र्नुगपनछे) l  

 स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड िलुयांकन sheetको  इलेक्ट्रोमनक कमप (सधै स्थानीय तहहरुल ेएउटा 

स्वास््य चौकीको   लामर् १ वटा पुग्ने र्रर आफैल ेमप्रन्ट र्नुगपनछे) l 

 स्वास््य चौकीको लामर् कुल MSS अङ्कको आधारिा कलर कोडडंर् स्कोर काडग नलेक्ट्स तयार र्रर  

इलेक्ट्रोमनक कमप (सधै स्थानीय तहहरुले एउटा स्वास््य चौकीको लामर् १ वटा पुग्ने र्रर आफैले मप्रन्ट र्नुगपनछे) 

l 

 स्वास््य चौकीको लामर् कुल MSS अङ्कको आधारिा प्रमतवेदन फारि l  

 नेपालिा MSS tool को पररचय र आवश्यकता, इमतहास, स्कोप, टूल मनिागण सम्धमन्ध प्रक्रिया धारे जानकारी 

(तयारी PPP) l  

 HP MSS Tool को पररचय, आवश्यकता, स्कोप, टूलको िखु्य मवषयवस्तुहरुर िलुयांकन मवमध धारे छलफल 

(तयारी PPP) l 

३.३ स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड कायगन्वयन प्रक्रियािा संमिय तहिा र्ररने  १/२ क्रदने 

अमभिुमिकरण कायगििको प्रकृया 

स्वास््य तथा जनसंख्या िन्रालय,स्वास््य सेवा  मवभार्, उपचारात्िक सेवा िहार्ािाले स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा 

िापदण्ड कायागन्वयन धारे १/२ क्रदन ेअमभिुमिरण र्ोष्ठी संचालन र्ने  l  र्ोष्ठीिा उपचारात्िक सेवा िहार्ािाले स्वास््य 

तथा जनसंख्या िन्रालय, स्वास््य सेवा मवभार्का िहार्ािा प्रिुिहरु र िुख्य सहयोर्ी संस्थाका प्रमतमनमधहरुलाई 
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मनिन्रणा र्रर न्युनति सेवा िापदण्ड कायागन्वयन को कायगन्वयन प्रक्रियािा उपचारात्िक िहार्ािाले िेलेको भूमिका, 

स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड िलुयांकनको िहत्व, यसल े र्णुस्तर आधारभूत सेवा प्रदान र्नग स्वास््य 

चौकीलाई तयारी अवस्थािा राख्नुपने आवश्यकता आक्रद धारे प्रकार् पाने l उक्त र्ोष्ठीिा सहभार्ीहरु लाई HP MSS 

Tool को प्रयोर् र्रर स्वास््य चौकी सम्ि कसरर कायगन्वयनिा जाने भन्न ेप्रक्रियाधारे जानकारी र्राउने l    

यसरी जानकारी र्राउदा यसै “स्वास््य चौकीको  न्युनति सेवा िापदण्ड कायागन्वयन अमभिुमिकरण िार्गदर्गन” िा 

उललेि र्ररएका प्रक्रियाहरुको आधारिा र्राउन े l उपचारात्िक सेवा िहार्ािाल े पमहलो पटक चाल ु आर्थगक धषगिा 

(२०७६/२०७७) स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड लार् ु र्नग र्ईरहकेो हुनाल े सहयोर्ी संस्थाहरुलाई मनमित 

श्रोत व्यमक्तहरु उपलब्ध र्राई प्रदेर्, मजलला मस्थत स्वास््य कायागलय, र स्थानीय तहिा सिेत अमभिुिीकरण र्नग 

सहजीकरण र्ररक्रदन आग्रह र्न ेर मलमित/िौमिक प्रमतधद्ताको सुमनमस्चतता र्न ेl अमभिुमिकरण र्ोष्ठीिा व्यवस्थापन 

पिको जानकारी संर् ैसललाह र सुझावहरु संकलन र्रर अमभिुमिकरण िार्गदर्गनलाई अमन्ति रुप क्रदन ेl  

३.४ स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड कायगन्वयन प्रकृयािा प्रदरे् तहिा र्ररने  २ क्रदन ेअमभिुमिकरण 

र्ोष्ठीको कायगतामलका 

अमभिमुिकरणको उदे्दश्य: स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड कायागन्वयन सम्धमन्ध, प्रदेर् तहिा नीमत मनिागण, 

कायगिि योजना तथा कायागन्वयन र्ने तहिा रहकेा व्यमक्तहरुका साथै सहयोर्ी संस्थाहरुलाई अमभिुमिकरण र्न ेर 

कायगिि कायागन्वयन र्नग प्रदेर् तहका श्रोत व्यमक्त /सहजकतागहरू मनिागण र्ने l 

अमभिमुिकरण कायगििका सहभार्ीहरु: प्रत्येक प्रदेर्का कुन ै२ मजलला मस्थत स्वास््य कायागलयधाट १/१  जना र्रर २ 

जना फोकल व्यमक्त(प.ह.ेन.), सािामजक मवकास िन्रालयधाट प्रिुि र र्णुस्तर सम्धमन्ध कायगिि हनेे फोकल व्यमक्त 

र्रर २ जना, प्रदेर् स्वास््य मनदेर्नालयधाट प्रिुि र र्णुस्तर सम्धमन्ध कायगिि हनेे फोकल व्यमक्त र्रर २ जना, प्रत्येक 

प्रदेर्का कुनै २ प्रादेमर्क अस्पतालधाट २ जना, प्रदेर् मस्थत सहयोर्ी संस्थाहरुधाट आवश्यकता अनुसार l  

कायगिि सचंालन र्न ेस्थान र मिमत: 

अमभिमुिकरण कायगिि संचालन र्ने स्थान र मिमत मनमित र्रेपमछ िार सहभार्ीहरुलाई आिन्रण र्ररनछे l संिल े

७ वटै प्रदेर्का सहभार्ीहरुलाई अमभिुमिकरण र्दाग संख्या हरेी २ – ३ ब्याचिा र्नग सक्रकन्छ l  

सिय मवषयवस्तु (पमहलो क्रदन) प्रकृया सािग्री 
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सहभार्ी दताग, पररचय, उदे्दश्य, कायगिि उद्घाटन  

(Secretary-MoHP, DG-DoHS, Director-

CSD, QSRD-MoHP) 

सहजीकरण िाइनुट धुक, हामजरी रमजस्टर आक्रद 

 

MSS  को पररचय र आवश्यकता, इमतहास, स्कोप, 

टूल मनिागण सम्धमन्ध प्रक्रिया धारे जानकारी 

(Overview of MSS) 

प्रस्तुतीकरण  

तयारी PPP, Laptop, LCD 

projector  

 

 

HP MSS को पररचय र आवश्यकता, इमतहास, 

स्कोप, टूलमनिागण सम्धमन्ध प्रक्रिया धारे जानकारी 

(Overview of  HP  MSS) 

प्रस्तुतीकरण   

 

मचया बे्रक     

 

HP MSS कायगन्वयनको लामर् धजेट मवमनयोजन, 

कायगन्वयन अमभिमुिकरण िार्गदर्गन धारे जानकारी 

(Overview of HP MSS Implementation 

Orientation Guideline) 

प्रस्तुतीकरण  
HP MSS कायगन्वयन 

अमभिमुिकरण िार्गदर्गन 

 मचया/िाजा बे्रक     

 

Major Sections of HP MSS Tool (पररचय, 

आवश्यकता, स्कोप, टूलको िुख्य मवषयवस्तुहरुर 

िुलयांकन मवमध (सिूह कायग- छलफल) 

छलफल  

HP MSS Tool मप्रन्ट कमप, स्कोर 

काडग नलेक्ट्स, पिागनेन्ट िाकग र-३ 

कलरको 

 पमहलो क्रदनको सिापन   कुनै नधुझेको मधषय भए छलफल र्न े
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 मवषयवस्तु (दोश्रो क्रदन) प्रकृया सािग्री 

 पमहलो क्रदनको कायगिि पनुरावलोकन  प्रस्तुतीकरण  ३ सिुहको िुलयांकन कमप 

 
HP MSS िूलयांकनको स्कोर सिायोजन र मवश्लेषण 

अभ्यास र्ने l 

प्रस्तुतीकरण 

अभ्यास   

३ वटै सिुहिा १/१ वटा कमपिा 

स्कोर परुा भन े

 प्रमतवेदन तयार र्न,े कायग योजना धनाउने र अभ्यास सहजीकरण प्रमतवेदन फारि, कायग योजना फारि  

 HP MSS स्कोर काडग भने अभ्यास सिुहिा सहजीकरण स्कोर काडग नलेक्ट्स 

 मवश्राि      

 कायगिि सिापन सहजीकरण   

 

३.४.१ स्वास््य चौकीको न्यनुति सेवा िापदण्ड कायगन्वयन प्रकृयािा प्रदरे् तहिा उपलब्ध र्राउनुपने  

दस्तावेजहरुको सचूी  

स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड कायगन्वयन प्रकृयािा प्रदेर्ले स्थानीय तहका स्वास््य र्ािाहरु धाट प्रमतमनमध 

आिन्रण र्रर ३ क्रदन ेअमभिुमिकरण र्ोष्ठी संचालन र्दाग चामहने सम्पुणग दस्तावेजहरु उपचारात्िक सेवा िहार्ािाल े

उपलब्ध र्राउने l यसको सूची  मनम्न अनुसार छ :  

१. प्रत्येक स्थामनय तहका जम्िा स्वास््य चौकीको संख्या अनुसार १/१ वटाको दरले पुग्न ेर्रर HP MSS Tool 

मप्रन्ट कमप l  

२. प्रदेर्लाई स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड अमभिुमिकरण िार्गदर्गनको  इलेक्ट्रोमनक कमप (सधै 

स्थानीय तहहरुले आआननो स्थानीय तहिा चामहने िार्गदर्गन आफैल ेमप्रन्ट र्नुगपनछे)l  

३. HP MSS िलुयांकन sheetको इलेक्ट्रोमनक कमप (सधै स्थानीय तहहरुल ेएउटा स्वास््य चौकीको  लामर् १ वटा 

पुग्ने र्रर आफैले मप्रन्ट र्नुग पनछे) l 
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४. स्वास््य चौकीको लामर् कुल MSS अङ्कको आधारिा कलर कोडडंर् स्कोर काडगको  नलेक्ट्स तयार र्नग 

इलेक्ट्रोमनक कमप (सधै स्थानीय तहहरुले एउटा स्वास््य चौकी को लामर् १ वटा पगु्ने र्रर आफैले मप्रन्ट र्नुग 

पनेछ)l 

५. स्वास््य चौकीको लामर् कुल MSS अङ्कको आधारिा र्ररन ेप्रमतवेदन फारि l  

६. MSS tool को पररचय र आवश्यकता, इमतहास, स्कोप, टूल मनिागण सम्धमन्ध प्रक्रिया धारे जानकारी (तयारी 

PPP) l  

७. HP MSS को पररचय, आवश्यकता, स्कोप, टूलको िुख्य मवषयवस्तुहरुर िलुयांकन मवमध धारे छलफल (तयारी 

PPP) l 

३.४.२ स्वास््य चौकीको न्यनुति सेवा िापदण्ड कायगन्वयन प्रकृयािा प्रदरे् तहिा र्ररने २ क्रदने 

अमभिुमिकरण कायगििको प्रकृया 

स्वास््य सेवा मवभार्, उपचारात्िक सेवा िहार्ािाले प्रदेर् सािामजक मवकास िन्रालयसंर्को सिन्वयिा, सातै प्रदेर्का 

सहभार्ीहरुलाई पायक पन े प्रदेर्िा संख्याको आधारिा सिूह धनाई कमम्त िा २-३ ब्याच हुन े र्रर अमभिुमिकरण 

र्ररनछे l सहभार्ीहरु प्रत्येक प्रदेर्का कुनै २ मजलला मस्थत स्वास््य कायागलयधाट १/१  जना र्रर २ जना फोकल व्यमक्त 

(प.ह.ेन.), सािामजक मवकास िन्रालयधाट प्रिुि र र्ुणस्तर सम्धमन्ध कायगिि हने ेफोकल व्यमक्त र्रर २ जना, प्रदेर् 

स्वास््य मनदेर्नालयधाट प्रिुि र र्ुणस्तर सम्धमन्ध कायगिि हनेे फोकल व्यमक्त र्रर २ जना, प्रत्येक प्रदरे्का कुनै २ 

प्रादेमर्क अस्पतालधाट १/१ जना र्रर २ जना, प्रदेर् मस्थत सहयोर्ी संस्थाहरुधाट आवश्यकता अनुसार आिन्रण र्रर २ 

क्रदनको प्रदेर् स्तरीय श्रोत व्यमक्तहरुको लामर् अमभिुमिकरण र्ोष्ठी संचालन र्ररन ेछ l त्यसपमछ २ क्रदन ेअमभिुमिकरण 

र्ोष्ठीका सहभार्ीहरु सधैजना स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड कायगन्वयन प्रक्रियाको लामर् प्रदेर् तहका 

सहजकताग/श्रोत व्यमक्तको रुपिा तयार भएको हुनेछ l  

िुख्य र्रर २ क्रदन िध्ये, पमहलो क्रदनिा सैद्दामन्तक, मधषयर्त छलफल, र HP MSS Tool प्रयोर् र्ने मवमधको अभ्यास 

र्राउन,े दोश्रो क्रदनिा assessment को आधारिा स्कोररंर् र्ने, सिस्या पमहचान  र्न ेर यसको आधारिा कायगयोजना 

(action plan) धनाउने, स्वास््य चौकीको लामर् कुल MSS अङ्कको आधारिा कलर कोडडंर् स्कोर काडग भनग लर्ाउन े

जस्ता अभ्यास र्राईनेछ l यसको निुना अनुसूची ७ िा क्रदइएको छ l स्थामनय तह / स्वास््य चौकीले MSS िलुयांकन 

र्ररसकेपमछ सम्धमन्धत स्थामनय तह / प्रदेर्िा  प्रमतवेदन र्नुगपने हुनाल ेप्रमतवेदनको फारि भने तररकाको पमन अभ्यास 

र्राउन ेl यसको निुना अनुसूची ६ िा क्रदईएको छ l      
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४ स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड कायागन्वयन अमभिुमिकरण प्रकृयािा प्रदरे् तहिा  सािामजक 

मवकास िन्रालय/प्रदरे् स्वास््य मनदरे्नालयको भूमिका 

स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड कायगन्वयन अमभिुमिकरण सम्धमन्ध मनम्न कायगहरु प्रदरे् तहिा र्णुस्तरीय 

स्वास््य सेवा प्रवाह तथा स्वास््य संस्थाहरुको व्यवस्थापन सुदिृीकरण समिमतल ेर्नछे l प्रादेमर्क समिमतको संरचना 

अनुसुची २ िा हनेग सक्रकन्छ l   

 संमिय तहिा, संि र प्रदेर् स्तरका िुख्य सहजकतागहरुको लार्ी अमभिुमिकरण कायगिि सम्पन्न भैसकेपमछ मत 

सधै सहजकतागहरु नै श्रोत व्यमक्तको रुपिा रहनेछन् l  

 प्रदेर्ल ेस्थानीय तहका सहभार्ीहरुलाई अमभिुमिकरण र्रर स्थानीय तहका सहजकतागहरू मवकास र्नग, संििा 

उपचारात्िक सेवा िहार्ािा (CSD) संर्को सिन्वयिा प्रदेर् र संििा उपलब्ध सहजकतागहरु/श्रोत 

व्यमक्तहरुको पररचालन र्नुगपनछे l  

 प्रदेर् तहिा अमभिुमिकरण कायगिि संचालन र्नग, स्थानीय तहहरुधाट सम्भामवत सहजकतागहरूको छनौट र्न ेl 

छनौट र्दाग, यसै िार्गदर्गनिा उललेि र्ररएको सम्भामवत सहजकतागहरूको सूचीिा  उललेि भए अनुसार नै र्न े

l  

 प्रदेर् तहिा अमभिुमिकरण र्दाग ३ क्रदन ेकायगतामलकािा रही अमभिुमिकरण संचालन र्नुग पनेछ l  

 स्वास््य चौकीको स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड कायगिि अमभिुमिकरण, कायगििको कायागन्वयन, 

समििा तथा अनरु्िन र िलुयांकन र्ने र आवश्यक िार्गदर्गन क्रदने l 

 आआननो प्रदेर् अन्तर्गत, स्वास््य चौकीिा न्युनति सेवा िापदण्ड कायागन्वयन प्रक्रियािा सिावेर्  भईसकेका र 

मवकास र्ररएका सहजकताग/श्रोत ब्यमक्तहरुको नािावली दरुुस्त राख्ने र स्थानीय तहहरुिा प्रामवमधक सहयोर् 

र्नुगपरेिा उपलब्ध र्राउने l  

४.१ स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड कायगन्वयन प्रकृयािा प्रदरे् तहिा सािामजक मवकास 

िन्रालय/प्रदरे् स्वास््य मनदरे्नालय  वा स्वास््य कायागलयले संचालन र्ने ३ क्रदने अमभिुमिकरण र्ोष्ठीको 

कायगतामलका 

अमभिमुिकरणको उदे्दश्य: स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड (HP MSS Tool) कायगन्वयन सम्धमन्ध, कायगिि 

कायगन्वयन र्न ेस्थानीय तहिा रहकेा व्यमक्तत्वहरुलाई अमभिमुिकरण र कायगिि कायगन्वयन र्नग स्थानीय तहका श्रोत 

व्यमक्त/सहजकतागहरू मनिागण र्ने l  
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अमभिमुिकरण कायगििका सहभार्ीहरु: प्रदरे् मभरका प्रत्येक स्थानीय तहका स्वास््य र्ािा प्रिुि र र्ािाका र्ुणस्तर 

सम्धमन्ध कायगिि हने ेफोकल व्यमक्त १/१ जना र्रर प्रत्येक स्थानीय तहधाट २ जना आिन्रण र्न ेl एक पटकिा धिीिा 

३५-४० जना सम्ि सहभार्ी रहने र्रर कायगिि संचालन र्नग सक्रकन्छ l क्रफलड अभ्यासको लामर् कायगिि र्ने स्थानको 

नमजकैको  स्वास््य चौकीको ईन्चाजग १ जना  सिावेर् र्न ेl  

कायगिि सचंालन र्न ेस्थान र मिमत: 

अमभिमुिकरण कायगिि संचालन र्ने स्थान र मिमत मनमित र्रेपमछ िार सहभार्ीहरु आिन्रण र्ने l दोश्रो क्रदनको 

HP MSS िुलयांकन र्नग क्रफलड अभ्यासको लामर् कायगिि स्थानको नमजकैको एउटा स्वास््य चौकी सुरुिै छनौट र्ने l  

 

सिय मवषयवस्तु (पमहलो क्रदन) प्रक्रिया सािग्री 

१० - १०: ३० 

सहभार्ी दताग, पररचय, उदे्दश्य, कायगिि उद्घाटन 

(प्रदेर् सािामजक मवकस िन्रालयका िमन्र र 

समचवधाट उद्घाटन र्ने) 

सहजीकरण 
िाइनुट धुक, हामजरी 

रमजस्टर आक्रद 

१०:३० - 

११:३० 

न्युनति सेवा िापदण्डको पररचय र आवश्यकता, 

इमतहास, स्कोप, टूल मनिागण सम्धमन्ध प्रक्रिया धारे 

जानकारी 

प्रस्तुतीकरण  

तयारी PPP, Laptop, 

LCD projector  

 

११:३० - 

१२:०० 
मवश्राि      

१२:०० - 

१:०० 

स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड 

कायगन्वयनको लामर् धजेट मवमनयोजन, कायगन्वयन 

अमभिमुिकरण िार्गदर्गन धारे जानकारी साथै 

कायगन्वयन सम्धमन्ध सहयोर्ी संस्थाहरुको सहयोर् 

प्रस्तुतीकरण 
HP MSS कायगन्वयन 

अमभिमुिकरण िार्गदर्गन 

१:०० - २:०० मचया/िाजा बे्रक     

२:०० -३:०० 

स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्डको पररचय, 

आवश्यकता, स्कोप, टूलको िुख्य मवषयवस्तुहरुर 

िुलयांकन मवमध धारे छलफल l  

छलफल  

तयारी PPP,  HP MSS 

tool मप्रन्ट कमप 
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३.०० - ४:३० 

HP MSS Tool को प्रयोर् र्रर िलुयांकन र्न ेमवमध 

धारे छलफल साथै स्कोर मवश्लेषण र्न,े स्कोर काडग 

भने, प्रमतवेदन र्न ेधारे छलफल 

सहजीकरण 

HP MSS Tool मप्रन्ट 

कमप, स्कोर काडग नलेक्ट्स, 

पिागनेन्ट िाकग र३ कलरको 

४:३० - ५:०० 
दोश्रो क्रदनको क्रफलड अभ्यास धारे तयारी, छलफल र 

सिापन  

कुनै नधुझेको मधषय भए 

छलफल र्न े

सिय मवषयवस्तु (दोश्रो क्रदन) प्रक्रिया सािग्री 

१० - १०: ३० 
पमहलो क्रदनको कायगिि पनुरावलोकन र क्रफलड 

अभ्यास धारे छलफल 
सहजीकरण ३ सिूह धनाउन े

१०:३० - 

११:१५ 
HP visit र्ने (यारा) सहजीकरण छनौट भएको HP िा 

११:१५ - 

१:१५ 

HP MSS tool को िुख्य ३ मवषयवस्तु अनुसार ३ 

सिुहले आआननो मधषयको िलुयांकन र्न ेl  

प्रस्तुतीकरण 

छलफल  

३ सिूहको लामर् िलुयांकन 

कमप 

१:१५ - १:४५ मचया/िाजा बे्रक     

१:४५ - ४:४५ 

HP MSS tool को िुख्य ३ मवषयवस्तु अनुसार ३ 

सिुहले आआननो मधषयको िलुयांकन र्न ेl३ जना 

सहजकतागहरु   

सहजीकरण 
३ सिूहको 

लामर्िुलयांकनकमप 

४:४५ - ५:३० 
िुलयांकन सकेर HP धाट फकगने र कायगिि स्थलिा 

आउन ेl  

सहजीकरण vehicle को व्यवस्था 

सिय मवषयवस्तु (तशे्रो क्रदन) प्रक्रिया सािग्री 

१० - १०: ३० 
दोश्रो क्रदनको कायगिि पुनरावलोकन र क्रफलड 

अभ्यास धारे छलफल 
सहजीकरण ३ सिुहको िुलयांकन कमप 

१०:३० - 

११:३० 

HP MSS िूलयांकनको स्कोर सिायोजन र मवश्लेषण 

अभ्यास र्न ेl  

सहजीकरण 
३ वटै सिुहिा १/१ वटा 

कमपिा स्कोर परुा भन े

११:३० - 

१२:०० 
मवश्राि      
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१२ - १:५० 
HP MSS िूलयांकनको स्कोर सिायोजन र मवश्लेषण 

अभ्यास र्नेl  

सहजीकरण 
३ वटै सिुहिा १/१ वटा 

कमपिा स्कोर परुा भन े

१:५० - २:५० मवश्राि      

२:५० - ३:५० प्रमतवेदन, कायगयोजना तयार र्ने अभ्यास सहजीकरण 
प्रमतवेदन फारि, 

कायगयोजना फारि 

३:५० - ४:३० HP MSS स्कोर काडग भने अभ्यास सिुहिा सहजीकरण स्कोर काडग नलेक्ट्स 

४:३० - ५:३० कायगिि सिापन सहजीकरण   

 

४.२ स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड कायगन्वयन प्रकृयािा सािामजक मवकास िन्रालय/प्रदरे् स्वास््य 

मनदरे्नालय वा स्वास््य कायागलयले प्रत्येक स्थानीय तहलाई उपलब्ध र्राउने दस्तावेजहरुको सचूी  

स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड कायागन्वयन प्रकृयािा प्रदेर्ले स्थानीय तहका स्वास््य र्ािाहरु धाट प्रमतमनमध 

आिन्रण र्रर ३ क्रदन ेअमभिुमिकरण र्ोष्ठी संचालन र्दाग चामहने सम्पुणग दस्तावेजहरु सािामजक मवकस िन्रालय/प्रदरे् 

स्वास््य मनदेर्नालय वा स्वास््य कायागलयल ेउपलब्ध र्राउने l यसको सूची मनम्न अनुसार छ:  

१. प्रत्येक स्थामनय तहका जम्िा स्वास््य चौकीको संख्या अनुसार १/१ वटाको दरले पुग्न ेर्रर HP MSS Tool 

मप्रन्ट कमप l  

२. स्थानीय तहलाई स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड अमभिुमिकरण िार्गदर्गनको इलके्ट्रोमनक कमप (सधै 

स्थानीय तहहरुले आआननो स्थानीय तहिा चामहने िार्गदर्गन आफैल ेमप्रन्ट र्नुगपनछे)l  

३. HP MSS िलुयांकन sheetको  इलेक्ट्रोमनक कमप (सधै स्थानीय तहहरुल ेएउटा स्वास््य चौकीको लामर् १ वटा 

पुग्ने र्रर आफैले मप्रन्ट र्नुगपनेछ)l 

४. स्वास््य चौकीको लामर् कुल MSS अङ्कको आधारिा कलर कोडडंर् स्कोर काडग नलेक्ट्स तयार र्नग  इलेक्ट्रोमनक 

कमप (सधै स्थानीय तहहरुल ेएउटा HP को लामर् १ वटा पुग्न ेर्रर आफैले मप्रन्ट र्नुगपनछे)l 

५. स्वास््य चौकीको लामर् कुल MSS अङ्कको आधारिा र्ररन ेप्रमतवेदन फारि l   

६. MSS tool को पररचय र आवश्यकता, इमतहास, स्कोप, टूल मनिागण सम्धमन्ध प्रक्रिया धारे जानकारी (तयारी 

PPP) l  
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७. HP MSS Tool को पररचय, आवश्यकता, स्कोप, टूलको िखु्य मवषयवस्तुहरुर िलुयांकन मवमध धारे छलफल 

(तयारी PPP) l 

४.३ स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड कायगन्वयन प्रकृयािा प्रदरे् तहिा सािामजक मवकास िन्रालय/ 

प्रदरे् स्वास््य मनदरे्नालय वा स्वास््य कायागलयले संचालन र्ने ३ क्रदने अमभिुिीकरण कायगििको प्रकृया 

प्रदेर् तहिा सािामजक मवकास िन्रालयिा मवमनयोमजत र्ररएको स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड को संमिय 

ससतग धजेटधाट ३ क्रदन े अमभिुमिकरण र्ोष्ठी संचालन र्न े र यसको लामर् पामलका स्तरीय सहभार्ीहरु (सम्धमन्धत 

स्थानीय तहका स्वास््य र्ािा प्रिुि र र्ािाका र्णुस्तर हने ेफोकल व्यमक्त) १/१  जनाको दरल ेसहभार्ी र्राउन ुपनछे 

l MoSD ले सम्धमन्धत मर्षगकको धजेट स्वास््य मनदेर्नालयिा पठाएको भए मनदेर्नालयले स्थानीय तहका सहभार्ीहरु 

लाई मनिन्रणा र्रर अमभिुमिकरण र्ने l यक्रद धजेट मजलला मस्थत स्वास््य कायागलयलाई पठाएको भए स्वास््य 

कायागलयल े सम्धमन्धत स्थानीय तहका सहभार्ीहरु लाई मनिन्रणा र्रर अमभिुमिकरण र्नुगपनछे l स्थानीय तहका 

सहभार्ीहरुले ३ क्रदनको अमभिुमिकरण प्राप्त र्रेपमछ स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड कायागन्वयन र्नग 

सहजकताग/श्रोत व्यमक्तको रुपिा तयार भई आ-आननो स्थानीय तहिा कायगिि कायागन्वयन सम्पन्न हुनछे l     

अमभिुमिकरण र्ोष्ठी संचालन र्नुग पवुग, र्ोष्ठी संचालन र्ने स्थान नमजकै पने एउटा स्वास््य चौकीको छनौट र्न ेर उक्त 

स्वास््य चौकीको प्रिुिलाई पमन र्ोष्ठीिा सहभार्ी र्राउने l िुख्य र्रर ३ क्रदन िध्य,े  पमहलो क्रदनिा सैद्दामन्तक, 

मधषयर्त छलफल, र HP MSS Tool प्रयोर् र्न े मवमध अभ्यास र्राउन,े दोश्रो क्रदनिा छनौट र्ररएको नमजकको 

स्वास््य चौकीिा र्ई वास्तमवक क्रफलडि ैMSS assessment र्न ेअभ्यास र्राउन ेर तेश्रो क्रदनिा assessment को 

आधारिा स्कोररंर् र्न,े सिस्या पमहचान र्ने र यसको आधारिा कायगयोजना (action plan) धनाउने l स्वास््य 

चौकीको लामर् कुल MSS अङ्कको आधारिा कलर कोडडंर् स्कोर काडग भनग लर्ाउन ेl स्वास््य चौकीले MSS िलुयांकन 

र्ररसकेपमछ सम्धमन्धत स्थानीय तहिा प्रमतवेदन र्नुगपने हुनाले प्रमतवेदनको फारि भने तररकाको पमन अभ्यास र्राउने र 

र्ोष्ठी सम्पन्न र्ने l 

५ स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड कायगन्वयन अमभिुमिकरण प्रक्रियािा स्थानीय तहको भूमिका 

स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड कायगन्वयन अमभिुमिकरण सम्धमन्ध मनम्न कायगहरु सम्पन्न र्नग, स्थानीय तहिा 

र्ुणस्तरीय स्वास््य सेवा प्रवाह तथा स्वास््य संस्थाहरुको व्यवस्थापन सुददिृीकरण समिमतको िुख्य भूमिका रहनेछ l 

स्थानीय तहको समिमतको संरचना अमनसुची ३ िा हनेग सक्रकन्छ l स्वास््य चौकीहरुिा न्यनूति सेवा िापदण्ड पमहलो 
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पटक कायगन्वयनका लामर्, अमभिुमिकरण देमि कायागन्वयन र यसको सुधारको लामर् मनरन्तरतािा  स्थानीय तहको िुख्य 

भूमिका रहनेछ l  

५.१ स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड कायगन्वयन प्रक्रियािा स्थानीय तहले संचालन र्नुगपने १/२ क्रदन े

अमभिुमिकरण कायगििको कायगतामलका 

अमभिमुिकरणको उदे्दश्य: स्वास््य चौकीको न्यनुति सेवा िापदण्ड सम्धमन्ध, स्थानीय तहिा नीमत मनिागण तथा 

कायगििको योजना र्ने तहिा रहकेा व्यमक्तहरुका साथै सम्धमन्धत सिुदायिा काि र्ने सहयोर्ी संस्थाहरुलाई 

अमभिमुिकरण र कायगिि कायगन्वयनिा सहयोर् र्न ेवातावरण मसजगना र्न ेl  

अमभिमुिरण कायगििका सहभार्ीहरु: स्थानीय तहिा र्णुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रवाह तथा स्वास््य संस्थाको 

व्यवस्थापन सुददिृीकरण समिमतका सदस्यहरु सधै (अनुसूची ३ िा हने)ेl  

कायगिि सचंालन र्न ेस्थान र मिमत: 

कायगिि संचालन र्ने स्थान र मिमत मनमित र्रेपमछ िार सहभार्ीहरुलाई आिन्रण र्न ेl  

 

सिय  मवषयवस्तु प्रकृया सािग्री 

१० - 

१०: ३० 

सहभार्ी दताग, पररचय, उदे्दश्य, कायगिि उदिाटन सहजीकरण 

िाइनुत धुक, हामजरी 

रमजस्टर चामहन े

सािाग्रीहरु 

१०:३० - 

११:१५ 

MSS  को पररचय र आवश्यकता, इमतहास, स्कोप, टूल मनिागण 

सम्धमन्ध प्रक्रिया धारे जानकारी 

प्रस्तुतीकरण  

तयारी PPP, 

Laptop, LCD 

projector  

 

११:१५ - 

११:४५ 
मवश्राि      

११:४५ - 

१२:४५ 

स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्डको पररचय, आवश्यकता, 

स्कोप, टूलको िुख्य मवषयवस्तहुरु 

प्रस्तुतीकरण  

तयारी PPP,HP 

MSS Tool मप्रन्ट कमप  
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१२:४५ - 

१:३० 

स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड कायगन्वयनको लामर् 

धजेट मधमनयोजन, कायगन्वयन अमभिुमिकरण िार्गदर्गन धारे 

जानकारी साथै कायगन्वयन सम्धमन्ध सहयोर्ी संस्थाहरुको 

सहयोर्(कुनै सहयोर्ी संस्थाहरु भएिा  िार) 

प्रस्तुतीकरण 

तयारी PPP,  HP 

MSS अमभिमुिकरण 

िार्गदर्गन 

१:३० - 

२:३० 
कायगिि सिापन र मचया/िाजा     

 

५.२ स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड कायगन्वयन प्रकृयािा प्रत्येक स्थानीय तहहरुले स्वास््य 

संस्थालाई उपलब्ध र्राउने दस्तावेजहरुको सचूी  

स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड कायगन्वयन प्रकृयािा प्रत्येक स्थानीय तहका स्वास््य र्ािाका सहजकतागहरुले 

स्थानीय तहिा र्णुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रवाह तथा स्वास््य संस्थाको व्यवस्थापन सुदिृीकरण समिमतका सदस्यहरु 

सधैलाई आिन्रण र्रर १/२ क्रदने अमभिुमिकरण र्ोष्ठी संचालन र्ने l उक्त अमभिुमिकरण कायगिि र्दाग HP MSS 

कायगन्वयन र्नगका लामर् चामहने सम्पणुग document हरुतयार र्रर र्ुणस्तर समिमतलाई दिेाउने/जानकारी र्राउन े l 

यसको सूची मनम्न अनुसार छ:  

 प्रत्येक स्थामनय तहका जम्िा स्वास््य चौकीको संख्या अनुसार १/१ वटाको दरले पुग्न ेर्रर HP MSS Tool 

मप्रन्ट कमप तयार राख्ने l  

 आआननो स्थानीय तहको (१/१ वटा) लामर् स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड अमभिुमिकरण िार्गदर्गन 

मप्रन्ट र्ने l  

 HP MSS िुलयांकन sheet सधै स्थानीय तहहरुले एउटा स्वास््य चौकीको लामर् १ वटा पुग्न ेर्रर आफैल ेमप्रन्ट 

र्न ेl 

 सधै स्थानीय तहहरुले स्वास््य चौकीको लामर् कुल MSS अङ्कको आधारिा कलर कोडडंर् स्कोर काडग नलेक्ट्स 

तयार र्रर एउटा स्वास््य चौकीको लामर् १ वटा पगु्ने र्रर मप्रन्ट र्न ेl 

 स्वास््य चौकीको लामर् कुल MSS अङ्कको आधारिा र्ररन ेप्रमतवेदन फारि l  

 न्युनति सेवा िापदण्ड को पररचय र आवश्यकता, इमतहास, स्कोप, टूल मनिागण सम्धमन्ध प्रक्रिया धारे जानकारी 

(तयारी PPP) l  
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 स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्डको पररचय, आवश्यकता, स्कोप, टूलको िखु्य मवषयवस्तुहरुर िलुयांकन 

मधमध धारे छलफल (तयारी PPP) l 

५.३ HP MSS कायगन्वयन प्रक्रियािा स्थानीय तह (र्ाउपामलका/नर्रपामलका/ उप-िहानर्रपामलका / 

िहानर्रपामलका) ले सचंालन र्नुगपने १/२ क्रदने अमभिुमिकरण कायगििको प्रकृया 

स्थानीय तहिा र्न े१/२ क्रदनको अमभिुमिकरण र्ोष्ठी संचालन र्दाग स्थानीय तहका स्वास््य र्ािा प्रिुि र र्ािाका 

र्ुणस्तर हनेे फोकल व्यमक्तको मजम्िेवारी प्रप्त व्यमक्तल े कायगिि धारे पमहलो पटक अमभिमुिकरण प्राप्त र्ररसकेपमछ, 

स्थानीय तहिा रहकेा, स्थानीय तहिा र्णुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रवाह तथा स्वास््य संस्थाहरुको व्यवस्थापन सुदकृ्रिकरण 

समिमतका पदामधकारीहरुलाई अमभिुमिकरण र्ोष्ठीको कायग तामलका अनुसार १/२ क्रदनको स्वास््य चौकीको न्युनति 

सेवा िापदण्ड कायगिि र कायागन्वयन प्रकृयाधारे अमभिुमिकरण र्न े l अमभिुमिकरण र्ोष्ठी संचालन र्नगको लामर् 

स्थानीय तहिा स्वास््य र्ािाका प्रिुि र र्ािाका र्ुणस्तर सेवा हनेे मजम्िेवार व्यमक्तल ेश्रोत व्यमक्तको रुपिा मजम्िेवारी 

मलन े l यसको लामर् स्थानीय तहले, आवश्यकताको आधारिा मजलला मस्थत स्वास््य कायागलयका स्वास््य चौकीको 

न्युनति सेवा िापदण्ड कायागन्वयन अमभिुमिकरण प्राप्त प्रििु वा फोकल व्यमक्त (प.ह.ेन.) लाई श्रोत व्यमक्तको रुपिा 

मनिन्रणा र्रर कायगिि संचालन र्नग सहयोर् मलन सक्रकनछे l  

६. स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड कायगन्वयन प्रक्रियािा स्वास््य चौकीको भूमिका 

स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड कायगन्वयन प्रककृया र सुधारको लामर्, स्वास््य संस्थािा र्णुस्तरीय स्वास््य 

सेवा प्रवाह तथा स्वास््य संस्थाहरुको व्यवस्थापन सुदिृीकरण समिमतको िुख्य भूमिका रहन े छ l स्वास््य संस्थाको 

र्ुणस्तर समिमतको संरचना अनूसुची ४ िा उललेि र्ररएको छ l स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड कायागन्वयन 

प्रकृयािा स्वास््य संस्थाल ेमनम्न कायगहरु र्नुगपने हुन्छ l  

 स्थानीय तहका स्वास््य र्ािाधाट स्वास््य र्ािा प्रिुि र र्णुस्तर स्वास््य सेवा हनेे फोकल व्यमक्त (स्वास््य 

चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड कायगन्वयन सम्धमन्ध अमभििुीकरण प्राप्त सहजकताग) आई पमहलो पटक र त्यस 

पमछ ६ िमहनािा दोश्रो पटक HP MSS Tool को प्रयोर् र्रर सेवाको िुलयांकन र्ने प्रक्रियािा स्वास््य संस्था 

प्रिुि र र्ुणस्तर समिमतको अध्यि अमनवायग उपमस्थत भई स्विुलयांकन प्रक्रियाको सम्पुणग जानकारी हामसल र्न े

l  

 स्थानीय तहका श्रोत व्यमक्तहरुधाट आवश्यकता  अनुसार पषृ्ठपोषण र कोडचंर् ग्रहण र्रर आर्ािी क्रदनिा र्नुगपन े

स्विुलयांकनको तयार हुन ेl  
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 दोश्रो पटकको संयुक्त िुलयांकन पछी तेश्रो पटक देमि ६/६ िमहनािा आआननो स्वास््य चौकीहरुिा आनन ै

सिुहले स्विलुयांकन र्न,े सिस्या पत्ता लर्ाउन,े स्कोररंर् र स्कोर काडग नलके्ट्स भने, कायगयोजना धनाउने र 

कायगन्वयन र्न ेप्रक्रिया अर्ाडी धिाउने l  

 स्वास््य संस्थािा र्ुणस्तरीय स्वास््य सेवा प्रवाह तथा स्वास््य संस्थाहरुको व्यवस्थापन सुदिृीकरण समिमतको 

धैठक धस्ने र उक्त धैठकिा र्णुस्तर सुधारको लामर् धनेको कायगयोजना को समििा र्ने र कायगन्वयन र्ने l 

 आवश्यकता अनुसार नया कायगयोजना मनिागण र्रर मनरन्तर कायागन्वयन र्रररहने र कायगन्वयनको लामर् चामहन े

श्रोत पमहचान र्न ेl  

 प्रत्येक पटकको स्विुलयांकन पछी अधग धार्षगक प्रमतवेदन आआननो स्थामनय तहिा पठाउन ेl  

६.१ स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड कायगन्वयन प्रकृया संचालन र्नग  स्वास््य संस्थािा  र्ररने पमहलो 

२ क्रदने कायगिि (अमभिुमिकरण र संयुक्त िुलयांकन) कायगतामलका 

अमभिमुिकरणको उदे्दश्य : स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड (HP MSS Tool) सम्धमन्ध, स्वास््य संस्थािा 

र्ुणस्तरीय स्वास््य सेवा प्रवाह तथा स्वास््य संस्थाहरुको व्यवस्थापन सुदकृ्रिकरण समिमतिा रहकेा व्यमक्तहरु लाई 

अमभिमुिकरण र्रर कायगिि कायागन्वयनिा सहयोर् र्ने वातावरण मसजगना र्ने  साथै कायगन्वयन र्रर स्वास््य संस्थाल े

उपलब्ध र्राउने सेवाको र्णुस्तर अमभधृद्दी र्न ेl  

अमभिमुिरण कायगििका सहभार्ीहरु : स्थानीय तहिा र्णुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रवाह तथा स्वास््य संस्थाको 

व्यवस्थापन सुदिृीकरण समिमतका सदस्यहरु सधै (अनुसूची ४ िा हनेे)l  

कायगिि संचालन र्ने स्थान र मिमत:कायगिि संचालन र्न ेस्थान सम्धमन्धत स्वास््य संस्था नै   हुनेछ l स्थानीय तहका 

श्रोत व्यमक्तहरुल ेसंस्थाका प्रििु संर्को सिन्वयिा मिमत तय र्रर कायगिि संचालन र्न ेl  

 

सिय  मवषयवस्तु (पमहलो क्रदन) प्रक्रिया सािग्री 

१०:०० - 

१०: ३० 

सहभार्ी दताग, पररचय, उदे्दश्य, कायगिि उदिाटन सहजीकरण 
िाइनुट धुक, हामजरी रमजस्टर 

चामहने सािाग्रीहरु 

१०:३०- 

११:३०  

HP MSS Tool को पररचय, आवश्यकता, स्कोप, 

टूलको िुख्य मवषयवस्तुहरु धारे छलफल र्न े

सहजीकरण 

तयारी PPP वा  news print िा 

प्रस्तुमत तयार र HP MSS Tool 

मप्रन्ट कमप को प्रयोर्  
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११:३०- 

१२:४५ 
मचया बे्रक     

१२:४५ 

– १:४५ 

स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड 

कायगन्वयनको लामर्, कायगन्वयन अमभिमुिकरण 

िार्गदर्गन धारे जानकारी (स्वास््य चौकी तहको 

मधषयिा िार छलफल र्राउने)  

प्रस्तुतीकरण  

news print िा प्रस्तुमत तयारर,  

HP MSS अमभिमुिकरण िार्गदर्गन 

मप्रन्ट कमप 

१:४५ - 

१:३० 

HP MSS tool को िुख्य मवषयवस्तु अनुसार 

सिुहले संयुक्त िुलयांकन सुरु र्ने l 

सहजीकरण सिूहको लामर् िलुयांकन कमप 

१:३० - 

२:३० 
िाजाबे्रक     

२:३० – 

५:००  

HP MSS tool को िुख्य मवषयवस्तु अनुसार 

सिुहले संयुक्त िुलयांकन सुरु र्ने l 

सहजीकरण  सिूहको लामर् िलुयांकन कमप 

सिय मवषयवस्तु (दोश्रो क्रदन) प्रक्रिया सािग्री 

१०:००  

- १०: 

३० 

दोश्रो क्रदनको कायगिि पुनरावलोकन र क्रफलड 

अभ्यास धारे छलफल 
सहजीकरण सिुहको िुलयांकन कमप 

१०:३० - 

११:३० 

HP MSS िूलयांकनको स्कोर सिायोजन र 

मवश्लेषण अभ्यास र्नेl  

सहजीकरण सिुहको िुलयांकन कमप 

११:३० - 

१२:०० 
मचया बे्रक     

१२:०० - 

१:५० 

HP MSS िूलयांकनको स्कोर सिायोजन र 

मवश्लेषण अभ्यास र्नेl  

सहजीकरण सिुहिा छलफल 

१:५० - 

२:५० 
िाजा/मचया बे्रक     

२:५० - 

३:५० 

प्रमतवेदन तयार र्न ेसाथै कायग योजना धनाउने 

अभ्यास 
सहजीकरण प्रमतवेदन फारि, कायगयोजना फारि  
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३:५० - 

४:३० 
HP MSS स्कोर काडग भने अभ्यास सिुहिा सहजीकरण स्कोर काडग नलेक्ट्स भन े 

४:३० - 

५:३० 
कायगिि सिापन सहजीकरण  

 

६.२ स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड कायगन्वयन प्रकृयािा प्रत्येक स्वास््य संस्थाले प्रयोर् र्ने 

दस्तावेजहरुको सचूी: 

स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड कायगन्वयन प्रकृयािा प्रत्येक स्वास््य चौकीहरुल े२ क्रदने संयुक्त िुलयांकन साथै 

अमभिुमिकरण कायगिि संचालन र्दाग चामहने सम्पुणग दस्तावेजहरुको सूची मनम्न अनुसार छ :  

१. स्वास््य चौकीको लामर् १ वटा HP MSS Tool मप्रन्ट कमप l  

२. स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड अमभिुमिकरण िार्गदर्गन मप्रन्ट कमप l   

३. HP MSS िलुयांकन sheet १ वटा मप्रन्ट कमप l 

४. स्वास््य चौकीको लामर् कुल MSS अङ्कको आधारिा कलर कोडडंर् स्कोर काडग नलेक्ट्स १ वटा l 

५. स्वास््य चौकीको लामर् कुल MSS अङ्कको आधारिा र्ररन ेप्रमतवेदन फारि l  

६. HP MSS Tool को पररचय, आवश्यकता, स्कोप, टूलको िुख्य मवषयवस्तुहरुर िलुयांकन मवमध धारे छलफल 

(तयारी PPP) l 

६.३ स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड कायगन्वयन प्रकृयािा स्वास््य चौकीको २ क्रदने संयुक्त िुलयांकन र 

अमभिुमिकरण कायगििको प्रकृया 

स्थानीय तहका स्वास््य र्ािाका प्रिुि र र्ािाका र्ुणस्तर हने े फोकल व्यमक्तहरुल े पमहलो पटक आआननो स्थानीय 

तहिा १/२ क्रदनको अमभिुमिकरण र्ोष्ठी संचालन र्ररसकेपमछ स्थानीय तहहरुिा रहकेा स्वास््य चौकीहरुिा न्युनति 

सेवा िापदण्ड संचालन र्नग २ क्रदने संयुक्त िुलयांकन र अमभिुमिकरण कायगििको धजेट र सिय मनधागरण र्रर मनम्न 

कायगहरु र्ने : 

 उक्त कायगिििा स्वास््य संस्थाका प्रिुि, स्वास््यकिीहरु, स्वास््य संस्थाका र्णुस्तर समिमतका अध्यि साथ ै

पदामधकारीहरु संर् मिलरे संस्थाको संयुक्त िुलयांकन र्ने l  
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 यस कायगििको लामर् मवमनयोमजत धजेटको आधारिा स्थानीय तह अन्तर्गतका सधै स्वास््य चौकीहरुिा 

स्विुलयांकन र्न ेयोजना धनाउने l  

 केमह र्रर संमिय ससतग मवमनयोमजत धजेटल े सधै स्वास््य चौकीहरुिा सम्पन्न र्नग नपरु् भएिा आआननो 

स्थानीय तहल ेधजेट व्यवस्था र्रर/छुट्याई सम्पन्न र्नग सक्रकनछे l 

 प्रत्येक स्वास््य चौकीिा िुलयांकन र्ररसकेपमछ, स्कोररंर् र्ने (स्कोर काडग नलेक्ट्सिा) color scoring र्न,े 

न्यूनति सेवाको िापदण्ड नपरु्केा मधषयहरु सिस्या पमहचान र्न ेर सिस्याको  आधारिा कायगयोजना धनाई 

कायागन्वयन र्न ेl 

 िुलयांकनको score को आधारिा प्रमतवेदन तयार र्न ेर सम्धमन्धत स्वास््य कायागलय िाफग त सम्धमन्धत प्रदरे् 

स्वास््य मनदेर्नालयलाई पठाउने l   

 कायगयोजनाको निुना फारि अनुसूची ५ िा, प्रमतवेदनको निुना फारि अनुसूची ६ िा color score काडग 

नलेक्ट्सको निुना अनुसूची ७ िा उललेि र्ररएको छ l     

६.४  स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड कायगन्वयन प्रकृयािा स्वास््य चौकीको प्रत्येक ६/६ िमहनािा 

संयुक्त िुलयांकन कायगििको प्रकृया 

 पमहलो पटक स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड संयकु्त िुलयांकन सम्पन्न भएको रठक ६ िमहनािा पमन 

सम्धमन्धत स्थानीय तहधाट सम्धमन्धत सहजकतागहरू प्रत्येक स्वास््य चौकीिा र्ई स्वास््य संस्थाका प्रिुि, 

स्वास््यकिीहरु, स्वास््य संस्थाका र्ुणस्तर समिमतका अध्यि र पदामधकारीहरु संर् मिलेर दोश्रो पटक संस्थाको 

२ क्रदन ेसंयुक्त स्विुलयांकन र्ने l 

 यस पटक स्वास््य संस्थाका प्रिुि, स्वास््यकिीहरु र र्णुस्तर समिमतका अध्यिलाई िुख्य िलुयांकनकतागको 

रुपिा राख्ने र स्थानीय तहधाट सम्धमन्धत सहजकतागहरूले िलुयांकन प्रक्रियािा नधुझेका कुराहरुिा सहजीकरण 

र कोडचंर् र्रर सधैजनालाई अध आउन े६/६ िमहनािा स्विुलयांकन र्नगको लामर् ििता अमभवृदी र्न ेl 

 स्वास््य चौकीिा र्एर HP MSS Tool को प्रयोर् र्रर िलुयांकन र्रे पछी color scoring र्ने (स्कोर  काडग 

नलेक्ट्सिा), पमहलो पटक धनाएको  कायग योजना सम्पन्न भए नभएको  पुनरावलोकन र्न,े नया थप 

कायगयोजनाहरु धनाउने र कायगन्वयन र्ने अभ्यास र्ने/र्राउने l 

 संयुक्त िुलयांकनको प्रमतवेदन सम्धमन्धत स्थानीय तहिा पठाउने l  

 प्रत्येक ६/६ िमहनािा सम्पुणग स्वास््य चौकीहरुिा सम्धमन्धत स्थानीय तहले संयकु्त स्विलुयांकन र्ने l 

 स्विुलयांकन र्रेर प्रमतवेदन र कायग योजना सम्धमन्धत स्थानीय तहिा पठाई सकेपमछ स्थानीय तहल े सधै 

संस्थाको सिस्याहरु मवश्लषेण र्रर अमत आवश्यक वस्तुहरु, औजार, उपकरण आक्रदको व्यवस्था र्रर सम्धमन्धत 

संस्थािा उपलब्ध र्राउने l 
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६.५  न्यूनति सेवा िापदण्ड कायागन्वयनका लामर् स्वास््य चौकीिा अपनाउने कायगमवमध 

चचत्र १: न्यनूतम सेिा मापदण्ड काययन्ियनका लाचि स्िास््य चौकीहरुको लाचि अपनाउने काययविचि 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

न्यनूतम सेिा मापदण्ड काययन्ियनका लाचि स्िास््य चौकीमा अपनाउने काययविचि   

प्रत्येक ६/६ महहनामा ननरन्तर रुपमा संयुक्त मुलयांकन सम्बन्न्ित स्थानीय तहले स्िास््य चौकी ईन्चार्य र 
िुणस्तर सममनतको अध्यक्ष संिको समन्ियमा HP team संि ममलेर िने l  

पामलकामा पहहलो 
अमिमुखिकरण िोष्ठी (१/२ 

हदनको) 

सम्बन्न्ित स्िास््य संस्थामा 
संयुक्त मुलयांन (२ हदनको ) 

(Palika+HP) 

 

पहहलो  िोष्ठीको हठक ६ महहनामा  

संस्थाित संयुक्त 
फलोअप मुलयांकन र  
सममक्षा (२ हदनको) 

(Palika+HP) 

अमिमुखिकरण 
मुलयांकन     

कायययोर्ना तर्ुयमा 

 

संयुक्त मुलयांकन     
पषृ्ठपोषण, कोचचिं 
अियबावषयक प्रनतबेदन 
कायययोर्ना तर्ुयमा 

काययन्ियन 

 

कायययोर्ना काययन्ियन 
उपलब्ि श्रोतको प्रयोि ननरन्तर 

स्िमुलयांकन प्रनतबेदन    
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७. अमभलेि, प्रमतवदेन तथा योजना तजुगिा 

स्थानीय तहल ेप्रत्येक स्वस््य चौकीको स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड पमहलो स्विुलयांकन, दोश्रो संस्थार्त 

संयुक्त फलोअप िलुयांकन र समििा साथै ६/६ िमहनािा र्ररने मनरन्तर संयुक्त फलोअप िुलयांकन र समििाको अधग 

धार्षगक प्रमतवेदनको एक प्रमत सम्धमन्धत स्वास््य कायागलय िाफग त प्रदेर् स्वास््य मनदेर्नालयिा पठाउन ेl स्वास््य सेवा 

मवभार्को उपचारात्िक सेवा िहार्ािाको आधारभूत स्वास््य र्ािाल ेस्वास््य मनदेर्नालयधाट प्रमतवेदन प्राप्त र्नग सके्न 

छ l प्रमतवेदनको निनुा फारि अनुसूची ६ िा उललेि र्ररएको छ l 

 

स्वास््य चौकी स्तरिा, स्वास््य चौकी को प्रत्येक पटकको MSS िुलयांकन र्ररसकें  पमछ  प्रत्येक स्वास््य चौकीिा २x३ 

(२ क्रफट चौडाई ३ क्रफट उचाई) क्रफटको “स्वास््य चौकीको लामर् कुल MSS अङ्कको आधारिा कलर कोडडंर् स्कोर 

काडग” नािको नलेक्ट्स मप्रन्ट र्रर सोमह काडगिा स्कोर अनुसार color भन ेर स्वास््य चौकीको प्रर्ासमनक कोठाको धामहर 

मभत्तािा सधैले देखे्न र्रर झुण्याउने l जसले र्दाग स्वास््य संस्थाको team र र्ुणस्तर समिमतलाई कायगन्वयनिा सहयोर् 

पुग्ने छ l स्कोर काडग नलेक्ट्स पामलकाले मप्रन्ट र्रर स्वास््य चौकीलाई उपलब्ध र्राउनुपन ेछ l 

 

स्थानीय तहल ेप्रत्येक स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड संयकु्त स्विुलयांकन, फलोअप िलुयांकन र समििा साथ ै

६/६ िमहनािा र्ररन ेमनरन्तर संयुक्त फलोअप िलुयांकन र समििाको अधग धार्षगक प्रमतधवेदनको आधारिा आवश्यकता 

पमहचान र्रर प्रत्येक धषगको धजेट योजना तजुगिा (AWPB) र्दाग स्वास््य चौकीको न्यनुति सेवा िापदण्ड कायगन्वयनिा 

धजेट मवमनयोजन र्रर र्णुस्तर आधारभूत स्वास््य सेवा उपलब्ध र्राउन भूमिका िेलनुपन ेअपररहायग छ l  

अनसूचुीहरू 

अनुसूची १:  स्वास््य सेवा मवभार् स्तरीय र्ुणस्तर सुधार प्रामधमधक कायग सिूह (Technical Working 

Group) 

ि .स.  स्वास््य सेवा मवभार् स्तरीय र्णुस्तर सुधार प्रामवमधक कायग सिूह (Technical 

Working Group) को पद तथा कायागलय   

पद 

१ मनदेर्क उपचारात्िक सेवा िहार्ािा  संयोजक  

२ प्रमतमनमध, मनती योजना तथा अनुर्िन िहार्ािा, स्वा. त. ज. ि सदस्य 

३ प्रमतमनमध, र्णुस्तर िापन तथा मनयिन िहार्ािा, स्वा. त. ज. ि सदस्य 



23 | P a g e  
 

४ प्रमतमनमध, स्वास््य सिन्वय िहार्ािा, स्वा. त. ज. ि सदस्य 

५ प्रमतमनमध, आिा, ई.एन्टी. तथा ओरल हलेथ र्ािा, उ. से. ि सदस्य 

६ प्रमतमनमध, अस्पताल सुदिृीकरण र्ािा, उ. से. ि सदस्य 

७ प्रमतमनमध, व्यवस्थापन िहार्ािा, स्वा.से. मव. सदस्य 

८  प्रमतमनमध, नेपाल स्वास््य िेर सहयोर् कायगिि (NHSSP-3)  सदस्य 

९  मवश्व स्वास््य संर्ठन (WHO) सदस्य 

१०  Nick Simon Institute (NSI) सदस्य 

११  प्रमतमनमध, फोकल पसगन आधारभूत तथा आकमस्िक सेवा व्यवस्थापन र्ािा सदस्य 

१२  र्ािा प्रिुि, आधारभूत तथा आकमस्िक सेवा व्यवस्थापन र्ािा, उ.से. ि सदस्य समचव  

 आवस्यकता अनुसार अन्य िन्रालय, मवभार्, िहार्ािा, र साझेदार संस्थाहरु/ दारी 

मनकायहरु धाट प्रमतमनमध आिन्रण र्नग सक्रकने l    

सदस्य 

 

अनुसूची २ : प्रदरे् तहिा रु्णस्तरीय स्वास््य सेवा प्रवाह तथा स्वास््य संस्थाहरुको व्यवस्थापन सुदकृ्रिकरण 

समिमत 

ि .स.  प्रदेर् तहिा र्णुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रवाह तथा स्वास््य संस्थाहरुको व्यवस्थापन 

सुदकृ्रिकरण समिमत 

पद 

१ मनदेर्क, प्रादेमर्क स्वास््य मनदेर्नालय संयोजक 

२ प्रिुि, अस्पताल मवकास तथा मचक्रकत्सा सेवा िाहार्ािा , सािामजक मवकास िन्रालय सदस्य 

३ समिमतले चयन र्रेको प्रादेमर्क ररफेरल अस्पतालका प्रिुिहरु  सदस्य 

४ प्रमतमनमध, योजना, अनरु्िन तथा मनयिन र्ािा, प्रादेमर्क स्वास््य मनदेर्नालय सदस्य 

५ प्रमतमनमध, मनमत कानुन तथा योजना र्ािा,प्रादेमर्क स्वास््य मनदेर्नालय सदस्य 

६ प्रमतमनमध, योजना अनुर्िन तथा िररद र्ािा, प्रदेर् स्वास््य आपतूी व्यवस्थापन केन्र वा 

सो सरह, सािामजक मवकास िन्रालय 

सदस्य 

७ प्रमतमनमध, नर्सगङ सेवा व्यवस्थापन र्ािा, प्रादेमर्क स्वास््य मनदेर्नालय सदस्य 
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८ समिमतले चयन र्रेको उपभोक्ता िञ्चको प्रमतमनमध िध्येधाट एक सदस्य 

९ कायगिि फोकल पसगन, मचक्रकत्सा सेवा तथा रोर् मनयन्रण र्ािा, प्रादेमर्क स्वास््य 

मनदेर्नालय 

सदस्य-

समचव  

नोटः समिमतले आवश्यकतानुसार मवषयमवज्ञलाइग आिमन्रत र्नग सके्नछ । 

 

अनुसूची ३ : स्थानीय तहिा रु्णस्तरीय स्वास््य सेवा प्रवाह तथा स्वास््य संस्थाहरुको व्यवस्थापन सुदकृ्रिकरण 

समिमत 

ि .स.  स्थानीय तहिा र्णुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रवाह तथा स्वास््य संस्थाहरुको व्यवस्थापन 

सुदकृ्रिकरण समिमत 

पद 

१ प्रिुि वा मनजल ेतोकेको जनप्रमतमनमध, िहानर्रपामलका /उप-िहानर्र पामलका / 

नर्रपामलका / र्ाउँपामलका  

संयोजक 

२ समिमतले चयन र्रेको स्थानीय तहको  सरकारी अस्पतालका प्रिुिहरू सदस्य 

३ प्रिुि प्रर्ासकीय अमधकृत, (िहानर्रपामलका /उप-िहानर्रपामलका/नर्रपामलका/ र्ाउँ 

पामलका) 

सदस्य 

४ समिमतले चयन र्रेको (िहानर्रपामलका /उप-िहानर्र पामलका/नर्रपामलका/ र्ाउँ 

पामलका) कायागलय रहकेो वडाको वडाध्यि 

सदस्य 

५ समिमतले चयन र्रेको (िहानर्रपामलका /उप-िहानर्र पामलका/नर्रपामलका/ र्ाउँ 

पामलका)को िमहला वडा सदस्य िध्येधाट १ जना  

सदस्य 

६ समिमतले चयन र्रेको उपभोक्ता िञ्चको प्रमतमनमध िध्येधाट एक सदस्य 

७ संयोजक/प्रिुि , स्वास््य र्ािा/इकाई, (िहानर्रपामलका /उप-िहानर्र 

पामलका/नर्रपामलका/ र्ाउँ पामलका) 

सदस्य-

समचव  

नोटः समिमतले आवश्यकतानुसार मवषयमवज्ञलाइग आिमन्रत र्नग सके्नछ । 

 

अनुसूची ४. स्वास््य संस्थािा र्ुणस्तरीय स्वास््य सेवा प्रवाह तथा स्वास््य संस्थाहरुको व्यवस्थापन 

सुदकृ्रिकरण समिमत 

ि .स.  स्वास््य  संस्था र्ुणस्तरीय स्वास््य सेवा प्रवाह तथा व्यवस्थापन सुदकृ्रिकरण समिमत पद 
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१ िहानर्रपामलका /उप-िहानर्र पामलका/नर्रपामलका/ र्ाउँ पामलका को स्वास््य सँस्था 

रहकेो वडा को वडा अध्यि  

अध्यि 

२ समिमतले िनोमनत र्रेको मनवागमचत िमहला सदस्यहरू िध्येधाट एकजना  उपाध्यि 

३ समिमतले िनोमनत र्रेको स्वास््य  संस्था रहकेो िेरको मवद्यालयका प्रिुि /प्राचायगि  

ध्येधाट  एकजना  िमहला 

सदस्य 

४ समिमतले िनोमनत र्रेको स्थामनय व्यापार संिको प्रमतमनमध एकजना सदस्य 

५ समिमतले िनोमनत र्रेको स्वास््य िेरको जानकार िमहला स्वास््य स्वयिसेमवकाहरू  

िध्येधाट एकजना 

सदस्य 

६ वडा कायागलयका समचव  सदस्य 

७ स्वास््य  संस्था प्रिुि सदस्य-समचव 

नोटः समिमतले आवश्यकतानुसार मवषयमवज्ञलाइग आिमन्रत र्नग सके्नछ । 

रष्टव्य: यो समिमत स्वास््य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन समिमतको संरचना अनुसार हुनछे । 

 

नोट: यी िामथ उललेि र्ररएका र्णुस्तर समिमतहरुको संरचना स्वास््य तथा जनसंख्या िन्रालयल ेड्रानट  र्रेको न्यनुति 

सेवा िापदण्ड कायगन्वयन मनदेमर्का अनुसार रामिएको हो l पछी यसको संरचना पररवतगन भएिा सोमह अनुसार हुनछे l 

अनुसूची ५: कायगयोजनाको निुना फारि 

स्वास््य चौकीिा MSS िुलयांकन पछी मनिागण र्ररन ेकायग योजना फारि    

स्वास््य चौकीको नाि: 

 

स्थानीय तहको नाि: 

MSS िुलयांकन र कायगयोजना मनिागण र्रेको मिमत: 

ि. सं. िापदण्ड र्नुगपने िुख्य क्रियाकलापहरु   मजम्िेवार व्यमक्त  
सम्पन्न र्ने 

सिय  

पुनरावलो

कन र्ने 

मिमत  

कैक्रफयत  
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अनुसूची ६: प्रमतधेदनको निुना   

HP MSS प्रमतधदेन फारि  

िण्ड १ ससुार्न र व्यवस्थापन 

 

िापदण्डहरुको संख्या र प्राप्ताङ्कको सारांर् 

मिमत        

  िेर कुल अङ्क प्राप्ताङ्क % प्राप्ताङ्क % प्राप्ताङ्क % प्राप्ताङ्क % 

१.१ सुर्ासन  २४ (२५**)                 

१.२ संस्थार्त व्यवस्थापन १५                 

१.३ िानव श्रोत व्यवस्थापन र मवकास १३ (१५**)                 

१.४ आर्थगक व्यवस्थापन ८ (९**)                 

१.५ 

िेडीकल रेकडग र सूचना 

व्यवस्थापन 

८     
            

१.६ र्ुणस्तर व्यवस्थापन १०                  

 कुल ७८ (८२**)         

िण्ड २: मक्ट्लमनकल सेवा व्यवस्थापन 

 

िाि २ का मापदण्डहरुको सखं्या र प्राप्ताङ्कको साराशं 
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  िेर कुल अङ्क प्राप्ताङ्क % प्राप्ताङ्क % प्राप्ताङ्क % प्राप्ताङ्क % 

२.१  धमहरङ्र् सेधा (ओ. मप. मड) ५७                 

२.२ िोप र वृमि अनुर्िन  १८                 

२.३  पररवार मनयोजन सेवा २०                 

२.४  ANC र PNC  सेवाहरु  २१                 

२.५  DOTS मक्ट्लमनक २२                 

२.६  

डे्रमसङ्र्, ईन्जेक्ट्र्न र  दमैनक 

प्रक्रियाहरु 

२१   
      

२.७  औषधी सेवा (मडस्पेन्सरी) २३ (२४*)                 

२.८  धर्थगङ्र् केन्र** ४१**                 

२.९  

प्रयोर्र्ाला सेवा (प्रयोर्र्ाला 

भएको कालामर्) 

२६     
            

कुल २०८ (२५०**)                

िण्ड ३ स्वास््य चौकीसहयोर् सवेाव्यवस्थापन 

िण्ड ३ का मापदण्डहरुको सारांश 

मिमत        

  िेर कुल अङ्क प्राप्ताङ्क % प्राप्ताङ्क % प्राप्ताङ्क % प्राप्ताङ्क % 

३.१  उपकरण प्रर्ोधन र मनिगलीकरण १७                 

३.२  लन्ड्रीसेवा (लुर्ा धुने व्यवस्था) १७                  

३.३  सरसफाई १३                 

३.४  

मधध्युत तथा अन्य उजागको  

व्यवस्थापन 

३     
            

३.५  पानी श्रोत  ४                 

३.६  

स्वास््य सेवाजन्य फोहोर 

व्यवस्थापन 

१४     
            

३.७  सुरिा र संरिण १२                 

३.८ यातायात साधन र संचार ५                 

३.९  भण्डार (िेमडकल र उपकरण) १०                 

कुल ९५                 

* औलो प्रभामवत िेरिा िार ** प्रसूमतसेवा समहतको (धर्थगङ्र् सेन्टर) भएका स्वास््य चौकीका लामर्  

 

अनुसूची ७: स्वास््य चौकीका लामर् कुल MSS अङ्कको आधारिा कलर कोडडरं् स्कोर काडग 
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स्वास््य चौकीका लामर् कुल MSS अङ्कको आधारिा कलर कोडडरं् स्कोर काडग 

स्वास््य संस्थाको नाि:  

 

पामलकाको नाि: 

  न्यूनति सेवा िापदण्डका भार्हरु कलर कोडडंर् स्कोर 

ि.स. 
िण्ड १ सुसार्न र व्यवस्थापन 

मिमत: 

िुलयांक १ 

मिमत: 

िुलयांक २ 

मिमत:  

िुलयांक ३ 

मिमत:  

िुलयांक ४ 

१.१  सुसार्न         

१.२  संस्थार्त व्यवस्थापन         

१.३  िानव श्रोत व्यवस्थापन र मधकास         

१.४ आर्थगक व्यवस्थापन         

१.५ िेडीकल रेकडग र सूचना व्यवस्थापन         

१.६ र्ुणस्तर व्यवस्थापन         

िण्ड २: मक्ट्लमनकल सेवा व्यवस्थापन 

२.१ धमहरंर्  सेधा (ओ.पी. डी. )          

२.२ िोप र धृद्दी िुलयाङ्कन          

२.३ पररवार मनयोजन सेवा          

२.४ ANC र PNC सेवा         

२.५ DOTS मक्ट्लमनक         

२.६ औषधी सेवा (मवतरण)         

२.७ डे्रडसंर्, ईन्जेकर्न र अन्य प्रकृयाहरु         

२.८ प्रयोर्र्ाला सेवा          

२.९ प्रर्ुती केन्र **         

िण्ड ३ स्वास््य चौकी सहयोर् सेवा व्यवस्थापन  

३.१ औजार प्रर्ोधन र मनिगलीकरण         

३.२ लुर्ा धुनेठाऊुँ          

३.३ सरसफाई         

३.४ उजागको  व्यवस्थापन         

३.५ पानी व्यवस्थापन         

३.६ स्वास््य जन्य सम्धन्धी फोहोर व्यवस्थापन         

३.७ सुरिा र संरिण         

३.८ यातायात र संचार         

३.९ भण्डारण (िेडीकल र िसलन्द)         

* औलो प्रभामवत िेरिा िार, ** प्रसुती सेवा समहतको स्वास््य चौकीिा िार 

 

 

कलर कोडडंर् 

संकेत: 

<५० % सेतो   

 

५०-६९ % पहेंलो   

 

७०-८४ % मनलो   

 

८५-१०० % हररयो   
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अनुसूची ८: स्वास््य तथा जनसंख्या िन्रालयको वेधसाईट िा upload र्ररएका दस्तावेजहरु  धारे िुख्य 

जानकारी  

मनम्न दस्तावेजहरु स्वास््य तथा जनसंख्या िन्रालयको वेधसाईट िा अपलोड र्ररएको छ l संि, प्रदेर् तथा स्थानीय 

तहका सम्पुणग श्रोत व्यमक्तहरुल ेdownload र्रर प्रयोर्िा लयाउनुहुन अनुरोध छ l   

१. स्वास््य चौकीिा र्ुणस्तर सुधार लयाउनका लामर् न्यनुति सेवा िापदण्ड  (HP MSS Tool) टूल छपाई र्रर 

पठाईएकोिा प्रदेर् स्तरीय प्रथि अमभिुिीकरण कायगिि संचालन र्दाग प्राप्त सुझाधहरु लाई सिेटी  

सच्याईएको छ l यो सच्याइएको प्रमत स्वास््य तथा जनसंख्या िन्रालयको वेधसाईट िा upload र्ररएको छ l  

२. स्वास््य चौकीको न्युनति सेवा िापदण्ड (HP MSS) कायागन्वयन अमभिुमिकरण िार्गदर्गन २०७६/२०७७ 

३. स्वास््य चौकीको न्युनति सेवाको ६/६ िमहनािा िलुयांकन र्दाग प्रयोर् र्ने प्रमत (िखु्य प्रमत र पररमर्स्टहरु)   

४. स्वास््य चौकीका लामर् कुल MSS अङ्कको आधारिा कलर कोडडंर् स्कोर काडग 

पररमर्स्ट १:  यो िार्गदर्गन तयार र्नग योर्दान क्रदनुहुने प्रामधमधक कायगसिुहका सदश्यहरु तथा पुनरावलोकनकताग र 

योर्दानकतागहरुका नािावली  

ि.सं. नाि  संस्था  

१  डा.तारानाथ पोखे्रल  उपचारात्िक सेवा िहार्ािा  

२   डा.पोिावती थापा  उपचारात्िक सेवा िहार्ािा  

३ डा.नरेन्र िनाल  उपचारात्िक सेवा िहार्ािा  

४ डा.प्रकार् धुडाथोकी उपचारात्िक सेवा िहार्ािा  

५  डा.अितृ पोखे्रल  उपचारात्िक सेवा िहार्ािा  

६  कृष्ण धहादरु चन्द  व्यवस्थापन िहार्ािा  

७  भरत िमण िरहट्टा उपचारात्िक सेवा िहार्ािा  

८  मवजय िामन्त र्ाक्ट्य  स्वास््य तथा जनसंख्या िन्रालय  

९  सुक्रदप आले  स्वास््य तथा जनसंख्या िन्रालय  

१०  उिा कुिारी ररजाल  उपचारात्िक सेवा िहार्ािा  

११  मनलि कुिारी डसंह  उपचारात्िक सेवा िहार्ािा  

१२  प्रकास पोखे्रल   उपचारात्िक सेवा िहार्ािा  

१३  भवानी र्िाग  उपचारात्िक सेवा िहार्ािा  

१४  दौलत मविि तुलाधर   उपचारात्िक सेवा िहार्ािा  

१५  किलेर् मिश्र  उपचारात्िक सेवा िहार्ािा  

१६  अिृत जंर् धस्नेत  उपचारात्िक सेवा िहार्ािा  

१७  किला श्रषे्ठ  DFID-NHSSP 

१८  ररता पोखे्रल  NSI 

 


