
न्यनूतम सेवा मापदण्ड 

(Minimum Service Standard) 

 

स्वास् चौकीमा ाौणस्स् रौससधारौल्चाउनमाौलागण 

मम म जोरीहरुमोौपहहकानौणनेौकेममलस्टौ  

 

नेपाल सरकार 

स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालय 

स्वास््य सवेा ववभाग 

उपचारात्मक सवेा महाशाखा 

२०७६ 

 

 

  

 

                        



 

 

 

    

 



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 



 

 

  

विषयसूची 

स्वास् च कीमामो वववर् .................................................................................................................................................... 8 

पृष्ठभूवम ............................................................................................................................................................................... 9 

स्वास् च कीमामो लागण न्चनू   सेवा  ापदण्डहरु .............................................................................................................. 16 

खण्ड १  सससाशन र व्चवस्थापन ......................................................................................................................................... 16 

भाण १ मा  ापदण्डहरुमो सखं्चा र प्राप् ाङ्ममो सारांश .................................................................................................... 16 

ससशासन ........................................................................................................................................................................ 16 

ससं्थाण  व्चवस्थापन ................................................................................................................................................... 19 

 ानवश्रो  व्चवस्थापन र ववमास ................................................................................................................................... 20 

आगथिम व्चवस्थापन ...................................................................................................................................................... 23 

 ेडडमल रेमडि र सकूना व्चवस्थापन................................................................................................................................ 24 

णस् स् र व्चवस्थापन ..................................................................................................................................................... 25 

खण्ड २: क्लिनिकि सेिा व्यिस्थापि ................................................................................................................................. 26 

भाण २ मा  ापदण्डहरुमो सखं्चा र प्राप् ाङ्ममो सारांश .................................................................................................... 26 

बहहरंण सेवा (ओ.वप.डड) .................................................................................................................................................. 27 

खोप र वदृ्गध अनसण न .................................................................................................................................................. 40 

पररवार ननचोजन सेवा .................................................................................................................................................... 42 

ANC र  PNC  सेवाहरु ................................................................................................................................................... 45 

DOTS क्ललननम ............................................................................................................................................................ 48 

ड्रमेसङ्ण, ईन्जेलशन र दैननम प्रक्रिचाहरु (DIRP) .............................................................................................................. 50 

औषगध वव र् सेवा (डडस्पेन्सरर) .................................................................................................................................. 54 

बगथिङ्ण मेन्र** .............................................................................................................................................................. 61 

प्रचोणशाला सेवा (प्रचोणशाला भएमा ससं्थामो लागण) ...................................................................................................... 73 

खण्ड ३  स्वास् च कीमा सहचोण सेवा व्चवस्थापन ............................................................................................................... 74 

खण्ड ३ मा  ापदण्डहरुमो सारांश ................................................................................................................................... 74 

उपमर् प्रशोधन र नन िलीमर् .................................................................................................................................... 75 



 

 

लन्ड्री सेवा (लसणा धसने ब्चवस्था) ...................................................................................................................................... 78 

सरसफाई ...................................................................................................................................................................... 80 

ववध्चस   था अन्च उजािमो प्र्ाली .................................................................................................................................. 82 

पानीमो स्रो  .................................................................................................................................................................. 82 

स्वास् चसेवाजन्च फोहोर व्चवस्थापन ............................................................................................................................ 83 

ससरक्षा र सरंक्ष्............................................................................................................................................................. 84 

चा ाचा  साधन र सकंार ................................................................................................................................................ 86 

भण्डार ( ेडडमल र उपमर्) .......................................................................................................................................... 86 

पररमशष्ट १: ....................................................................................................................................................................... 88 

 

  



 

8 
 

स्वास् चौकीमामोौवववर् 

हले्थ पोस्टको नाम, ठेगाना  

मूल्याङ्कन वमवत  

 

मूल्याङ्कनकताा 

१. 

२. 

३. 

पररच्छेद १ को अङ्कः सुशाशन र 

व्यवस्थापन  
 

 पररच्छेद २ को अङ्कः वललवनकल सेवा 

व्यवस्थापन मापदण्ड 
 

 पररच्छेद ३ को अङ्कः सहयोग सेवा 

(Support Services) व्यवस्थापन 

 

न्यूनतम सेवा मापदण्ड (MSS)को कूल 

अंक  

 

न्यूनतम सेवा मापदण्ड (MSS)को 

अङ्कको रङ समूह 
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 पृष्ठभूवम 

पररचय 

नेपालको संववधान २०७२ ले सम्पूर्ा नागररकको लावग आधारभूत स्वास््यलाई मौवलक अवधकारको रुपमा 

प्रत्याभूत गरेको छ । जनस्वास््य सेवा ऐन २०७५ ले आधारभूत स्वास््य सेवालाई वनःशुल्क हुनुपने व्यवस्था 

गरेको छ । आधारभूत स्वास््य सेवा प्रदान गने एकल अवधकार मूलतः स्थानीय सरकारलाई छ भने उपकरर्को 

ववकास, मापदण्डहरु र वनदवेशका वनमाार् गरेर आधारभतू स्वास््य सेवा प्रत्याभूत गराउने वजम्वेवारी स्वास््य 

तथा जनसंख्या मन्रालयको रहकेो छ ।   

नेपालको स्वास््य प्रर्ाली अनुसार स्वास््य चौकी पवहलो सेवा प्रदायक संस्था हो । स्वास््य सेवा प्रदान गनुाको 

साथै स्वास््य चौकीले मवहला स्वास््य स्वंयसेववकाहरुको गवतवववधको सुपररवेक्षर् गने र समुदायमा आधाररत 

क्रियाकलापहरु जस्तै ORC, खोप कायािम समेत संचालन गदाछ । हाल ३८०८ वटा  स्वास््य चौकीहरु रहकेा 

छन् । ररक्त वडाहरूमा नयााँ स्वास््य चौकी खोल्ने नीवत रहकेो छ। 

स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालय ले अस्पतालको लावग न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू गररसकेको अवस्थामा 

यसबाट वसकेको अनुभवको आधारमा  स्वास््य चौकीको लावग न्यूनतम सेवा मापदण्ड ववकास गररएको हो । 

स्वास््य चौकीको लावग न्यूनतम सेवा मापदण्ड एऊटा तयारी स्वमुल्याङ्कन साधन हो जसले गुर्स्तरीय 

स्वास््य सेवा प्रदान गना स्वास््य चौकीले पररपर्ता गनुापने न्यूनतम मापदण्डहरु तोकेको छ । स्वास््य चौकीले 

MSS का मापदण्डहरु भन्दा बढी सेवा क्रदनेतर्ा  उन्मुख हुनका लावग MSS को मापदण्ड पूरा गरेकै हुनुपने छ । 

हाल भईआएका गुर्स्तर सधुार साधनको पररपूरकको रुपमा MSS लाई वलन सक्रकन्छ क्रकनक्रक यसले सेवा 

तयारीलाई पररपूर्ाता क्रदन्छ । न्युनतम सेवा मापदण्डले कसरी सेवा प्रदान गररनुपछा भने्न कुरामा ध्यान क्रददनै 

जुन मापदण्ड प्रमुख रुपमा उपचार प्रोटोकल अन्तगात पदाछ ।     

MSS को ववकास गदाा, तीनवटा आधारभूत ववषयहरुको आधारमा यसको खाका तयार पाररएको छ- सुशासन 

र व्यवस्थापन, वललवनकल सवेा व्यवस्थापन र सहयोग सवेा व्यवस्थापन । MSS को ववकास मूलतः आधारभतू 

स्वास््य सेवा प्याकेज र नपेाल स्वास््य पूवााधार ववकास मापदण्ड २०७४ मा आधाररत छ । MSS को 

ववकासमा आधार मावनएका अन्य दस्तावेजहरु वनम्नानुसार छन-्    

  रावस्िय स्वास््य नीवत २०७६   

  जनस्वास््य सेवा ऐन २०७५  

  सुशासन (व्यवस्थापन र संचालन) २०६४ 

  ववविय प्रर्ाली वनयमावली २०६४ 

  नेपाल स्वास््य सेवा वनयमावली २०५५ 
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 लोक सेवा वनयमावली २०५० 

 नेपाल स्वास््य क्षेर रर्नीवत २०१५-२०२०, स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालय, नेपाल सरकार 

 नेपाल एक्रककृत स्वास््य पूवााधार ववकास मापदण्ड २०७३|७४ 

 स्वास््य संस्थाको लावग गुर्स्तर सुधार उपकरर् २०७४ 

 स्वास््य क्षरेमा सामावजक लखेापररक्षर् वनदवेशका २०७० पुनरावलोकन २०७३ 

 अत्यावश्यक औषधीहरुको राविय सूची २०६६\६७ पुनरावलोकन २०७२\७३ 

 वजल्ला अस्पतालहरुको गुर्स्तर सुधारका कमजोरी पवहचान गने न्यूनतम सेवा मापदण्ड चेकवलस्ट, 

उपचारात्मक सेवा ववभाग, स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालय, नेपाल सरकार , २०७१\२०७२ 

 स्वास््य व्यवस्थापन र सचूना प्रर्ाली, रेकर्डाङ र ररपोर्टाङ, २०७० 

 रावस्िय सुरवक्षत मािृत्व तथा नवजात वशशु स्वास््य कायािम, वजल्ला मािृत्व तथा नवजात वशशु 

स्वास््य आवश्यकता मूल्यांकन उपकरर् भाग ०१, अस्पताल, २०६३\२०६४ 

 स्वास््य सेवा र्ोहोर व्यवस्थापन वनदवेशका २०१४, स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालय, नेपाल 

सरकार  

 

स्वास््य चौकीको लावग MSS को  औवचत्यः 

स्वास््य चौकीको लावग MSS को ववकासको प्रमुख कारर् न ै आधारभतू स्वास््य सेवा प्रदान गनाको लावग 

स्वास््य चौकील ेगनुापने औपचाररक तयारीको आवश्यकता हो  र यसले प्रमुख रुपमा स्वास््य चौकीको वतामान 

अवस्था र कमजोरीहरुको मूल्यांकन, सूधारको लावग कायायोजनाको ववकास र - लगानीको लावग प्रमार् 

संकलनको भूवमका वनवााह गदाछ । स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालयको लावग स्वास््य चौकीको मूल्यांकन गन े

अनुगमनको साधनको रुपमा पवन यो प्रयोग हुनेछ ।  

न्यनूतम सवेा मापदण्डको वनमाार् प्रक्रियाः  

न्यूनतम सेवा मापदण्डको वनमाार् तत्कावलन व्यवस्थापन महाशाखा, स्वास््य सेवा ववभागले सुरुवात गरेको 

वथयो र यो वववभन्न ववभाग/केन्र र साझेदारहरुको संलग्नतामा तयार गररएको हो । जीवनको लावग स्वास््य, 

वनक साइमन्स ईवन्टच्यूट, ववश्च स्वास््य संगठन र नेपाल स्वास््य क्षेर सहयोग कायािमका सदस्यहरुको एउटा 

सवमवत बनाई यसको वनमाार् काया थावलएको वथयो । सो सवमवतको दईुवटा वैठकपश्चात् यसको खाका तयार 

पाररएको हो । पवहलो खाकाको आधारमा, MSS लाई पुनरावलोकन गररएको वथयो र सातवटै प्रदशेका 

सातवटा स्वास््य चौकीका सवेाप्रदायकहरुसाँग छलर्ल गररएको वथयो । 

प्रदशे १:   भेडटेार स्वास््य चौकी, धनकुटा 

प्रदशे २:   हनुमाननगर स्वास््य चौकी, सप्तरी 
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प्रदशे ३:   बुढावनलकण्ठ स्वास््य चौकी, काठमाडौ ाँ 

गण्डकी प्रदशे:   हमे्जा स्वास््य चौकी , कास्की 

प्रदशे ५:   पारसपुर स्वास््य चौकी , बााँके 

कर्ााली प्रदशे:   लाटीकोईली स्वास््य चौकी , सुखेत 

प्रदशे ७:   गेटा स्वास््य चौकी , कैलाली 

कोशीदखेा र खरेलथोक स्वास््य चौकीका सेवाप्रदायकहरु, HFOMC सदस्यहरु, पााँचखाल नगरपावलका, 

काभ्रेपलान्चोकका स्थानीय वशक्षकहरु र स्थानीय जनप्रवतवनवधहरुसाँग पवन थप परामशा गररएको वथयो । 

तत्कावलन व्यवस्थापन महाशाखाले स्वास््य सेवा ववभागका वववभन्न महाशाखा र शाखाहरु, ववज्ञहरु र 

प्रवतवनधीहरुको सहभावगतामा जून २९, २०१८ मा अवन्तम चरर्को कायाशाला गोष्ठी काठमाडौ ाँमा आयोजना 

गरेको वथयो । साथ ैयो स्वास््य चौकीको लावग MSS दस्तावेजलाई सुझाव तथाप्रवतकृयाको लावग  स्वास््य 

सेवा ववभाग को गुर्स्तर मापन तथा सुधारसम्बन्धीको प्रावववधक कवमरट र स्वास््य तथा जनसंख्या 

मन्रालयको गुर्स्तर मापन अनुगमन कवमरटमा समेत छलर्ल गरर तयार गररएको हो । उक्त अवन्तम 

दस्तावेजलाई स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालयका सवचवको अध्यक्षतामा गरठत उच्चस्तरीय व्यवस्थापन 

सवमवतमा पेश गररएको वथयो । सो सवमवतबाट आएका सुझाव समेरट अवन्तम रुपमा मानवनय स्वास््य तथा 

जनसंख्या मन्री ज्यु बाट स्वीकृत  गरर कायाान्वयनमा ल्याइएको हो। 

मापदण्डहरुको सरंचनाः 

स्वास््य चौकीको लावग MSS का मापदण्डहरुलाई तीन भाग र त्यसवभर यसरी रावखएको छ । (वचर १ 

स्वास््य चौकीको लावग MSS का मापदण्डहरुको संरचना) 
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 Power System 

  

 

वचर १ स्वास््य चौकीको लावग MSS का मापदण्डहरुको संरचना 

चकेवलष्टलाई कसरी प्रयोग गन े? 

स्वास््य चौकीको लावग MSS मूलतः स्वमूल्यांकन को साधन हो । हरेक मापदण्डहरुको प्रमावर्करर्का एक वा 

सोभन्दा बढी मापदण्डहरुसवहतका आ-आफ्नै क्षेरहरु छन् । यो चेकवलष्टले वतामान अवस्थालाई गवर्वतय 

वहसाबमा मापन गना सहयोग गछा र कमी कमजोरीहरु पवहचान गरी कायायोजना तयार पाना मदत गछा । यो 

एउटा चक्रिय प्रक्रिया हो र यसको ववस्ततृ जानकारी सोसम्बन्धीको वनदवेशकामा रहकेो छ । प्रमुख चरर्हरु 

यसप्रकार छन-्   

सामवूहक छलर्लः 

 तपाईको स्वास््य चौकीले वास्तवमा क्रदइएका मापदण्डहरुको पररपूर्ता गछा क्रक गदनै भनरे तपाईको 

स्वास््य चौकीमा सामूवहक छलर्ल गनुापदाछ । 

चकेवलष्ट भनःे 
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 हरेक भागहरुलाई राम्ररी पढ्ने र स्वास््य चौकील ेवास्तवमा क्रदइएका मापदण्डहरुको पररपूर्ता गछा क्रक 

गदनै हरेेर सोको हरर्मा सो मापदण्डको उच्चतम अङ्कको आधारमा ० दवेख ३ सम्मको अंक क्रदने। 

 जुन भागमा पररवशष्ट हने े वनदशेन क्रदइएको छ, त्यसमा प्रवतशत वनकालरे स्कोररङ्ग तावलकाअनुसार 

गनुाहोस् र ० दवेख ३ सम्मको अङ्क क्रदने। 

 संभव भएसम्म प्रत्येक भागको लावग र्रक प्रवतवलवपको प्रयोग गने ताक्रक मूल्यांकनमा मतभेद नहोस ्। 

 सोही प्रक्रियाले सबै मापदण्डहरुको प्राप्ताङ्क (score) गनुापदाछ। 

 

चकेवलष्टमा अकं क्रदनःे 

 प्रत्येक खण्डको कुल अंक जोड्ने र प्रवतशतमा  बदल्ने। 

 प्रत्येक खण्डको कुल अंक जोड्ने र सो भागको औषत  वनकाल्ने।  

 

भिे तरिकाको िमिूााः 

क्षेर कोड 

प्रमावर्करर् 

उपकरर् प्रशोधन 

र वनमालीकरर् 
३.१ 

उपक्षेर   मापदण्ड प्राप्ताङ्क  

उच्चतम 

अङ्क 

३.१.१ ठाऊाँ / 

स्थान 

  

३.१.१ 

उपकरर् प्रशोधन र वनमालीकरर्को लावग सर्ा 

पानीको सुववधासवहतको ठाऊाँ को व्यवस्था छ ।  १ १ 

३.१.२ कमाचारी 

पररचालन 

३.१.२ उपकरर् प्रशोधन र वनमालीकरर्को लावग र्रक 

कमाचारीको व्यवस्था गररएको छ । १ १ 

३.१.३ साधन र 

उपकरर् 

३.१.३ वनमालीकरर् गने साधन र उपकरर्हरु २४ सै 

घण्टा प्रयोगशील अवस्थामा उपलब्ध छन् । (हनेुा 

पररवशष्ट ३.१ क  वनमालीकरर् गने साधन र 

उपकरर्हरु) २ ३ 

३.१.४  

उपकरर्को 

तयारी  ३.१.४ 
 र्  यापर, गज, कटन बल र पट्टीहरु तयार गररन्छ 

।  १ १ 

मापदण्ड ३.१ कुल प्राप्ताङ्क  ५ ६ 
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प्रवतशत = कुल प्राप्ताङ्क  / ६ x १००= ५\६ x 

१०० 

 ८३.३३% 

 

 

पररवशष्ट ३.१ क  वनमालीकरर् गने साधन र उपकरर्हरु 

िम उपकरर् आवश्यक संख्या अङ्क 

१. काम गने टेबल १ १ 

२. सर्जाकल ड्रम २ ० 

३. भण्डारर् दराज १ १ 

४. बोइलर वा मःम पट १ १ 

कुल अङ्क ३ 

कुल प्रवतशत = ३/४ X १०० ७५ 

हरेक हरर्ले १ अङ्क पाउनछे यक्रद सबै आवश्यक संख्या छ भने अन्यथा ० 

 

 

    

 

स्कोररङ तावलका 

 

 

कुल प्रवतशत अङ्क  

 

 

०-४९ ० 

 

 

५०-६९ १ 

 

 

७०-८४ २ 

 

 

८५-१०० ३ 

 

 

 मापदण्ड ३.१.३ को लावग अङ्क २ 

  

प्रत्यके भागहरुको अङ्क र कुल MSS अङ्क 

मापदण्डहरुको सबै भागहरुको मूल्याङ्कनपवछ, कुल अङ्कको लावग सबै भागहरुको वहसाब गररन्छ । सुशासन 

र व्यवस्थापनको भाग (भाग १) लाई २०%, वललवनकल सेवा व्यवस्थापन (भाग २) लाई ६०% र सहयोग 

सेवा व्यवस्थापन (भाग ३) लाई २०% क्रदइन्छ । उदाहरर्ः 

यक्रद भाग १ को कुल अङ्क ८०%, भाग २ को ६०% र भाग ३ को ८०% छ भने, कुल MSS अङ्क यसरी 

वनकावलन्छः 

कुल MSS अङ्क  = (०.२x भाग १  + ०.६ x भाग २+ ०.२ x भाग ३)% 

कुल MSS अङ्क  = (०.२x ८०%  + ०.६ x ६०%+ ०.२ x ८०%) 
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कुल MSS अङ्क  = ६८% 

 

 

कुल MSS अङ्क र कलर कोवडङ्गः 

कुल MSS अङ्कको आधारमा स्वास््य संस्थाको कलर कोवडङ्ग यसरी गररन्छ । 

 

कुल MSS अङ्क (%) कलर कोवडङ्ग 

५० भन्दा कम सेतो  

५०-६९ पहेाँलो  

७०-८४ वनलो  

८५-१०० हररयो  

 

मावथको उदाहरर्मा कुल MSS अङ्क (%) ६८% छ, त्यसैल ेसो स्वास््य चौकीलाई पहेाँलो कलर कोवडङ्ग 

गररन्छ र त्यसको MSS अङ्क जनाउन त्यसलाई पहेाँलो -वस्टकर क्रदइन्छ । 
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 स्वास् चौकीमामोौलागणौन्चून  ौसेवाौ ापदण्डहरु  

खण्डौ१ौ सससाशन र व्चवस्थापन 

 

भाग १ का मापदण्डहरुको सखं्या र प्राप्ताङ्कको साराशं 

क्षरे कुल मापदण्ड 

सखं्या 

कुल अङ्क कुल प्राप्ताङ्क 

(प्रवतशतमा) 

सुसाशन २४ (२५**) २४ (२५**)  

संस्थागत व्यवस्थापन १५ १५  

 मानव श्रोत व्यवस्थापन र ववकास ११ (१३**) १३ (१५**)  

आर्थाक व्यवस्थापन  ८ (९**) ८ (९**)  

मेवडकल रेकडा र सूचना व्यवस्थापन ८ ८  

गुर्स्तर व्यवस्थापन  ७  १०   

कुल  ७५ (७६**) ७८  (८२**)  

* *बर्थाङ्ग सेन्टर भएका स्वास््य चौकीका लावग 

 

क्षरे कोड प्रमार्ीकरर्  

सशुासन 
१ .१  

उपक्षेर उपक्षेर  मापदण्डहरु प्राप्ताङ्क  उच्चतम 

अङ्क 

१.१.१ स्वास््य 

संस्था संचालन र 

व्यवस्थापन 

सवमवत(HFOMC) 

को वनमाांर्  

१.१.१ 

 

स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्रालय\ 

प्रदशे \स्थानीय सरकार को वनदवेशका 

अनुसार HFOMC को वनमाार् 

गररएको छ। 

  १ 



 

17 
 

१.१.२ HFOMC 

को क्षमता ववकास 

 

१.१.२ सबै HFOMC सदस्यहरुले HFOMC 

को काया र आधारहरु बारेमा 

अवभमुवखकरर् पाएका छन् ।  

 १ 

१.१.३ स्वास््य 

चौकी प्रमुखको 

पदपुर्ता  

१.१.३ स्वास््य चौकी प्रमुखको पद संगठवनक 

संरचना अनुसार पदपूर्ता भएको छ । 
 १ 

१.१.४ HFOMC 

को सन्चालन 

  

  

  

१.१.४.१ सदस्य सवचव वा स्वास््य चौकी 

प्रमुखले HFOMC को बैठक बोलाउने 

र त्यसको अध्यक्षता HFOMC का 

अध्यक्षले गने गरेको (कवम्तमा ३ 

मवहनामा १  पटक) र आवश्यकता 

अनुसार । 

 १ 

 १.१.४.२ HFOMC का बैठकहरुल ेकवम्तमा वनम्न एजेण्डा राखेको (पवहलेका 

बैठकहरुको माइन्युट हनेे । 

 १.१.४.२.१ स्वास््य चौकीका सेवाहरुको 

उपलब्धता  
  १ 

१.१.४.२.२ स्वास््य चौकीका सेवाहरुको 

उपभोग र उद्दशे्य जस्तैः वसमान्तकृत 

र वपछवडएका वगाले उपभोग गरेका 

सेवाहरु, पेशर् 

 १ 

 १.१.४.२.३ स्वास््य चौकीको आन्तररक 

स्रोतहरुको उपयोग 
  १ 

१.१.४.२.४ वबरामीका अवधकारका ववषयहरु 

जस्तैः वबरामीका सुववधा, पाप्त 

उजूरीहरुको मुल्याङ्कन, वबरामीको 

सुरक्षा, संक़मर् रोकथाम । 

  १ 

१.१.४.२.५ व्यवस्थापनका ववषयहरुः मानव 

स्रोत, सुरक्षा 
  १ 

१.१.४.२.६ पूवााधार \ औजारका ववषयहरु   १ 

१.१.४.२.७ स्थानीय सरकार \ गाऊाँ पावलका \ 

नगरपावलका \ पेषर् अस्पताल \ 

सङ्घ \ प्रदशे साँग समन्वय । 

  १ 

१.१.४.२.८ स्टार् वमरटङग् र गुर्स्तर सम्ववन्धका 

बैठकका वनर्ाय र सुझावहरुको 

मुल्याङ्कन । 

 १ 

१.१.५ वार्षाक काया 

योजना  

१.१.५ आर्थाक वषाको सुरुवातसंगै वार्षाक 

योजना बनाई HFOMC बाट स्वीकृत 

  १ 
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गराइएको छ।  

१.१.६ 

HFOMC 

कागजातको 

भण्डारर् 

 १.१.६ HFOMC कागजातको भण्डारर् 

गनाको लावग छुटै्ट दराजको व्यवस्था छ 

। 

  १ 

१.१.७ जवार्दहेीता 

  

  

  

  

 १.१.७.१ नागररक वडापर रावखएको छ ।   १ 

 १.१.७.२ सावाजवनक सरोकारका सूचनाहरु 

सावाजवनक गररएको । 
  १ 

 १.१.७.३ दवेखने गरर सुझाब पेरटका (उजूरी 

पेरटका) रावखएको र उजरूीहरुलाइ 

वनयवमत रुपमा सम्बोधन गररएको । 

  १ 

 १.१.७.४ उपलब्ध सेवाहरु ( सामुदावयक 

स्वास््य ईकाईका संख्याहरु र खोप 

केऩ्हरु, PHC-ORC)को वववरर् 

देखे्न गरी  रावखएको छ । 

  १ 

१.१.७.५ पररस्कृत सामावजक नलसा जसमा 

कायाक्षेर र वसमान्तकृत र वपछवडएका 

वगाको जानकारी छ, सो नलसा सबैले 

देखे्नगरी रावखएको। 

 १ 

१.१.७.६ वनशुल्क औषवधहरुको सूवच र त्यसको 

उपलब्धता सबैले देखे्नगरी 

रावखएको । 

 १ 

१.१.७.७ आमा सहुवलयत पाएका सुत्केरी  

आमाहरुको नामावली सचूना पाटीमा 

सबैले देखे्नगरी टााँस गररएको। 

 १** 

१.१.८ आचरर् र 

सामावजक पररक्षर् 

 १.१.८ पवहलेको वषाको सामावजक परीक्षर् 

गररएको छ । 

 

 १ 

१.१.९ स्वास््य 

संस्थाका पूवााधारहरु 

१.१.९.१ वनदवेशका अनुसार स्वास््य संस्था 

भएको जग्गा स्वास््य संस्थाकै नाममा 

छ । 

 १ 

१.१.९.२ स्वास््य संस्थाको आफ्नै भवन छ जुन 

वनदवेशकाअनुसार वनमाार् भएको छ । 
 १ 

१.१.१० स्वास््य 

संस्थालाई 

१.१.१० स्वास््य संस्थामा स्थानीय सरकारको 

सहयोगमा आवश्यकताअनुसार 

 १ 
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सामुदावयक सहयोग  करारनामा गरेका कमाचारीहरु 

रावखएका छन् । 

मापदण्ड १.१ कुल प्राप्ताङ्क   २५ 

प्रवतशत  = कुल पाप्ताङ्क्\ २४  (२५**) 

x १००  

 

 

क्षरे कोड प्रमार्ीकरर् 

 
ससं्थागत व्यवस्थापन 

१.२ 

उपक्षेर   मापदण्ड प्राप्ताङ्क  उच्चतम 

अङ्क 

१.२.१  

संस्थागत सरंचना 

 

१.२.१.१ अध्याववधक गररएको स्वास््य संस्थाका 

कमाचारी र HFOMC सदस्यहरुको 

नामावलीसवहतको संस्थागत संरचना 

सावाजवनक गररएको ।  

  १ 

१.२.१.२ स्वास््य चौकी अन्तगातका FCHVs1 

को अध्याववधक गररएको नामावली 

सावाजवनक गररएको । 

 

 १ 

१.२.२  

काया ववभाजन र 

वजम्मेवारी बााँडर्ाड 

 १.२.२ वजम्मेवारी बााँडर्ाडको वलवखत 

अवभलेख रावखएको छ । 

 

  १ 

१.२.३ सेवाग्राहीको 

भीड व्यवस्थापन 

१.२.३ क्रदशामूलक सूचनासाँगै उपलब्ध सेवाहरु, 

कोठा नं र अवधकारीको नामसवहतको 

जानकारीको उपलब्धता छ । 

  १ 

१.२.४   

पंवङ्त व्यवस्थापन 

१.२.४ स्वास््य चौकीले प्रथम आउनलेाई 

पवहला हनेे पद्दवतअनसुार सवेा क्रदन्छ र 

अत्यावश्यक, वृद्ध, र्रक क्षमता भएका 

व्यवक्त र गभावतीलाई ग्राह्यता क्रदन्छ । 

 १ 

१.२.५ हावजरी  १.२.५ सबै कमाचारीहरुले आफ्नो दवैनक 

हावजररको रेकडा राख्ने गछान् ।  
 १ 

१.२.६ 

सबै कमाचारीको 

पोशाक 

१.२.६.१ सबै कमाचारीले ्ुटीको समयमा 

पोशाक र एपोन लगाउाँछन् । 
  १ 

१.२.६.२ सबै कमाचारीले ्ुटीको समयमा 

आफ्नो पररचयपर लगाएका हुन्छन् । 
 १ 

                                                      
1
 Female Community Health Volunteers 
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१.२.७प्रवाभकारी 

सामूवहक काम गने 

वातावरर्को 

व्यवस्था 

 १.२.७.१ कमाचारीहरुको बैठक मावसक रुपमा 

बस्छ । 
  १ 

 १.२.७.३ कमाचारी बैठकले वनम्न एजेण्डाहरु संलग्न गछा । (बैठक माइन्यूट हनेे)  

१.२.७.३.१ कमाचारीको क्षमता ववकास र 

कमाचारीको कामको र्ााँट पररवतान गदाा 

वलवखत वजम्मेवारी क्रदईएको छ । 

 

 १ 

१.२.७.३.२ सेवाको पहुाँच र उपभोगसगै त्यसको 

अवभलेवखकरर् र ररपोर्टाङ्ग ।  
 १ 

१.२.७.३.३ FCHV को उपभोग र मूल्याङ्कन र 

त्यसको लावग आवश्यक सहयोग । 

 १ 

१.२.७.३.४ स्कुल स्वास््य, स्वास््य वशववर, आमा 

समूहजस्ता ववशेष स्वास््य सुधारात्मक 

कायाक़महरु गरेको । 

 १ 

१.२.७.४ कमाचारीहरु/सेवाग्राहीहरुको लावग 

स्तनपानको छुटै्ट स्थानको व्यवस्था 

गररएको । 

 १ 

१.२.८सडक संजाल १.२.८ स्वास््य चौकीको सडक संजालको 

लावग HFOMC ले समन्वय गने गरेको 

छ  ।  

 १ 

मापदण्ड कुल प्राप्ताङ्क   १५ 

प्रवतशत  = कुल पाप्ताङ्क् \ १५ x १००   

 

क्षरे  कोड प्रमार्ीकरर् 

मानवश्रोत व्यवस्थापन र 

ववकास 

१.३ 

उपक्षेर    मापदण्ड प्राप्ताङ्क  उच्चतम 

अङ्क 

१.३.१  

कमाचारी प्रशासन  

१.३.१ HFOMC को कमाचारी प्रशासनको 

वनदवेशका अनुसार कमाचारी वबवनयम 

(करार वनदवेशका) तयार छ । (सबै 

कमाचारीहरु- स्थानीय करारका कमाचारी 

सवहत) । 

  १ 

१.३.२ १.३.२ सबै कमाचारीहरु - स्थानीय करारका 

कमाचारीहरुसवहतको व्यवक्तगत 
  १ 
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मानव स्रोतको 

अवभलेख 

वववरर्हरु रावखएको र अध्याववधक 

गररएको । 

 

१.३.३कमाचारी 

व्यवस्थापन 

१.३.३.

१ 

स्वास््य चौकीको संरचनाअनुसार 

कमाचारीको उपलब्धता । ( ह.े पररवशष्ट 

१.३क यस मापदण्डको अन्त्यमा रहकेो 

दरबन्दी वववरर्) 

 ३ 

१.३.३.

२ 

संबवन्धत वनकायमा ररक्त दरबन्दी माग 

र्ाराम भरेर पठाएको । 
 १ 

१.३.३.

३ 

लामो वबदा जस्तै अध्ययन वबदामा 

कमाचारी जााँदा उवनहरुको ररक्त पदमा 

वैकवल्पक कमाचारीको व्यवस्था भएको । 

 १ 

१.३.३.

४ 

यक्रद स्वास््य चौकी बर्थाङ्ग सेन्टर हो 

भने, प्रजनन् सेवा क्रदनको लावग कवम्तमा 

२ जना SBA तावलम वलएको अ.न.मी 

वा स्टार् नसाको उपलब्धता छ । 

 १** 

१.३.४  

काया वववरर् 

१.३.४ सम्पूर्ा कमाचारीहरु (HFOMC 

कमाचारी सवहत) लाई उवनहरुको काया 

वववरर् क्रदईएको। 

  १ 

१.३.५  

 कामकोमुल्याङ्कन 

१.३.५.

१ 

सबै कमाचारीहरुको काया सम्पादन 

मूल्याङ्कन गने गरेको। 
  १ 

  

१.३.६  

कमाचारीलाई 

उत्पेरर्ा र 

व्यवसावयक सरुक्षा  

 

१.३.६.

१ 

काया सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा 

कमाचारीहरुको तावलम सम्बन्धीका 

आवश्यकता हरेेर स्वास््य चौकीको 

लावग तावलम योजना बनाइन्छ । 

  १ 

१.३.६.

३ 

वषामा कवम्तमा एकचोरट कमाचारीलाई 

उत्पेरर्ा क्रदने कायाक़महरु गररन्छ 

(कमाचारीलाई पुरस्कार, कायाक्षमता 

पवहचान आक्रद )। 

  १ 

१.३.६.

४ 

स्वास््य चौकीमा पेशागत खतरा 

(धाररला वस्तुको चोट) लाई समाधान 

गने र खोपको व्यवस्था छ । 

 १ 

१.३.७  

बर्थाङ्ग केऩ्मा 

कमाचारीको लावग 

क् वाटारको व्यवस्था 

१.३.७ २४ घण्टा सेवा क्रदने बर्थाङ्ग केऩ्मा 

नर्साङ्ग कमाचारीको लावग क् वाटारको 

व्यवस्था भएको । 

 १** 

१.३.८ बैठकको लावग १.३.८ स्वास््य चौकीमा बहुप्रयोगमा ल्याउन 

सक्रकने कोठा/हलको ब्यवस्था भएको। 
 १ 
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हल/कोठा 

मापदण्ड १.३ 

कुल अङ्क  

१३  

(१५**) 

प्रवतशत = कुल अङ्क / १३ (१५**) x 

१००    

** बर्थाङ्ग केऩ्को लावग 

पररवशष्ट १.३ स्वास््य चौकीको दरबन्दी वववरर् 

 

िमाङ्क कमाचारी दरबन्दी  

 

आवश्यक 

सखं्या  

 स्कोर Maximum 

स्कोर 

१. स्वास््य चौकी प्रमुख  १  १ 

२. अ.न.मी 2 २-३  १ 

३. अ.ह.ेव3 २-३  १ 

४. कायाालय सहयोगी १  १ 

कुल  स्कोर  ४ 

कुल प्रवतशत = कुल  स्कोर/ ४ x१००  

 

हरेक हरर्ले १ अङ्क पाउनछे यक्रद सबै आवश्यक संख्या छ भने अन्यथा 0 

 

 

स्कोररङ्ग तावलका 

कुल प्रवतशत स्कोर 

०-४९ ० 

५०-६९ १ 

७०-८४ २ 

८५-१०० ३ 

मापदण्डको स्कोर १.३.३.१  

 

                                                      
2
 Hills & Mountain-२, Terai- 3 

3
 Hills & Mountain-२, Terai- 3 
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क्षरे कोड प्रमार्ीकरर् 

आर्थाक व्यवस्थापन 
१.४ 

उपक्षेर   मापदण्ड प्राप्ताङ्क  उच्चतम 

अङ्क 

१.४.१  

वार्षाक 

कायायोजनाको 

वनमाार् र 

वस्वकृवत 

 

१.४.१.१ सरकारी अनुदान र कायाक़मको 

अनुदानबाट भएको आम्दानीअनुसार 

एउटा वार्षाक कायायोजनाको वनमाार् 

गररन्छ । 

  १ 

१.४.१.२ बार्षाक कायायोजनामा अन्य संस्थाबाट 

उपलब्ध स्रोत र स्बास््य संस्थाको 

आन्तररक आम्दानी समेत समावेश 

गररन्छ । 

 १ 

१.४.२ सेवा 

शुल्क 
१.४.२.१ स्वास््य चौकीबाट आधारभतू स्वास््य 

सेवा वनशुल्क प्रदान गररन्छ । 
 १ 

१.४.२.२ आधारभूत स्वास््य सेवा बाहकेका अन्य 

स्वास््य सेवाहरुको सेवा शुल्क HFOMC 

ले प्रत्येक वषा वनधाारर् गनेछ । 

 १ 

१.४.३  आमा 

सुरक्षा कायािम 

रकम र अन्य  

१.४.३ 
आमा सुरक्षा कायाक़मको सदपुयोग गने र 

अन्य अनुदानको प्रयोग गने गछा । 

 १** 

१.४.४ बै ाँक 

खाता 

१.४.४ स्वास््य चौकीको बै ाँक खाता वनदवेशका 

अनुसार सवमवतको अध्यक्ष र स्वास््य 

चौकी प्रमुखको संयुक्त हस्ताक्षरबाट 

संचालन गररन्छ ।  

  १ 

१.४.५ बेरूजु 

र्स्योट 

१.४.५.१ बेरूजु र्स्योटको बारे कारवाही ३५ 

क्रदनवभर गररन्छ । 
  १ 

१.४.५.२ बेरूजु र्स्योटको वनयमन रावश्िय लक्ष्य 

अनुसार गररन्छ । 
 १ 

१.४.६ वजन्सी 

वनरीक्षर् 

१.४.६ वजन्सी वनरीक्षर् वषामा एकपटक गररन्छ।    १ 

मापदण्ड १.४ कुल अङ्क   ९ 

प्रवतशत = कुल अङ्क/ ८ (९**) x १००  

** बर्थाङ्ग सेन्टर भएका स्वास््य चौकीका लावग 
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क्षरे कोड प्रमार्ीकरर् 

 मवेडकल रेकडा र 

सचूना व्यवस्थापन १.५ 

उपक्षेर   मापदण्ड प्राप्ताङ्क  

उच्चतम 

अङ्क 

१.५.१ मेवडकल 

रेकडा व्यवस्थापन  

१.५.१.१ रवजस्टर प्रयोग गरेर सेवाग्राहीको नाम 

दताा गररन्छ ।   १ 

१.५.१.२ पे्रषर् रेकडाहरु HMIS र्ारममा र 

रवजस्टरमा राख्ने गररन्छ ।   १ 

१.५.१.३ FCHV हरुको रेकडा र प्रवतवदेनलाई 

जम्मा गररन्छ र मावसक रुपमा 

अध्याववधक गररन्छ । 

 

१ 

१.५.२  सूचना 

व्यवस्थापन 

१.५.२.१ मावसक  प्रवतवेदनलाई (HMIS) स्थानीय 

सरकारको माध्यमबाट  केवन्रय डाटावेसमा 

(DHIS II) समावेश गररन्छ ।    १ 

१.५.२.२ सेवा सदपुयोग त्याङ्कलाई चौमावसक 

रुपमा मूल्याङ्कन गररन्छ र कमाचारीहरु 

बीचमा छलर्ल गररन्छ ।   १ 

१.५.२.३ स्वास््य चौकी र यसको आउटरीच सेवाको 

सेवा सदपुयोगका प्रमुख त्याङ्कहरुलाई 

लवक्षत त्याङ्कसाँग तुलना गद ैसावाजवनक 

गररएको छ ।  १ 

१.५.३  

सूचना 

व्यवस्थापनको 

स्रोतव्यवक्त  

१.५.३.१ मेवडकल ररपोटा राख्न र त्यसको प्रवतवेदन 

बनाउन कमाचारी  तोक्रकएको छ र उक्त 

ररपोटाको प्रमार्ीकरर् स्वास््य चौकी 

प्रमुखले गरेको छ । 
  १ 

१.५.३.२ स्वास््य चौकी प्रमुखले सेवाग्राही\वबरामी\ 

वबरामीका आर्न्त\सचंारकमी\ अन्य 

सरोकारवालाहरुसाँग  समन्वय गरेका छन् ।   १ 

मापदण्ड १.५ 
कुल अङ्क  ८ 

प्रवतशत = कुल अङ्क / ८ x १००  
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क्षरे कोड  प्रमार्ीकरर् 

गरु्स्तर 

व्यवस्थापन 

१.६ 

उपक्षेर   मापदण्ड प्राप्ताङ्क  उच्चतम 

अङ्क 

१.६.१ स्वास््य 

संस्था गुर्स्तर 

वनधाारर् सवमवत  

१.६.१.१ स्वास््य संस्था संचालन व्यवस्थापन 

सवमवतले न ैगुर्स्तर वनधाारर् सवमवतको 

काम गनेछ । 

  १ 

१.६.१.२ गुर्स्तर वनधाारर् सवमवतको वमरटङ्ग 

कवम्तमा ४ मवहनामा एक पटक हुनेछ । 
  १ 

१.६.२ 

सामावजक 

पररक्षर्को 

प्रवतवेदनका 

समस्याहरुको 

संबोधन 

१.६.२ सामावजक पररक्षर्बाट उपलब्ध पररर्ाम 

जस्तै सेवाग्राहीको अनुभवसम्बन्धीको 

अन्तवााता लाई कमाचारीको बैठकमा प्रस्तुत 

गररन्छ । 

 १ 

१.६.३ गुर्स्तर 

मापन 

१.६.३ MSS प्रकृयालाई स्वास््य चौकीले 

कवम्तमा ६  मवहनामा एक पटक प्रयोग गछा 

।  

  १ 

१.६.४ गुर्स्तर 

वृवद्धको योजना 

१.६.४ स्वास््य चौकीले MSS मूल्याङ्कनको 

आधारमा गुर्स्तर वृवद्धको लावग वववशस्ट 

योजना वनमाार् गछा । 

  १ 

१.६.५ स्वास््य 

चौकीद्वारा 

गुर्स्तर वनधाारर् 

सवमवतले  

सुचकको प्रयोग 

१.६.५ आफ्नो स्वास््य चौकीमा HP MSS 

मूल्यांकनको पवछल्लो अंक प्रवतशत  (५०% 

भन्दा कम—०, ५०-७०%--१, ७०-

८५%--२, ८५-१००—३) 

 ३ 

१.६.६ गुर्स्तर 

वनधाारर् सवमवत 

योजनाको 

कायाान्वयन 

१.६.६.१ स्वास््य चौकीले MSS योजनाअनुसार 

वनर्दास्ट कायािमहरु कायाान्वयन गरेको छ । 

  १ 

१.६.६.२ स्वास््य चौकीले QI tool सुचकको दरूी 

ववशे्लशर् (gap analysis) अनुसार 

वनर्दाष्ट कायािमहरु कायाान्वयन गरेको छ 

। 
 

 १ 

मापदण्ड १.६ कुल अङ्क  १०   

प्रवतशत = कुल अङ्क / १० x १००  
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खण्ड २: क्लिनिकि सेिा व्यिस्थापि 

 

भाग २ का मापदण्डहरुको सखं्या र प्राप्ताङ्कको साराशं 

 

 

क्षरे कुल मापदण्ड सखं्या कुल अङ्क कुल प्राप्ताङ्क 

(प्रवतशतमा) 

बवहरङ्ग सेबा (ओ. वप. वड) ३९ ५७  

खोप र वृवद्ध मुल्याङ्कन १६ १८  

पररवार वनयोजन सेवा १८ २०  

ANC र  PNC  सेवा १९ २१  

DOTS वललवनक 4 २२ २२  

औषधी सेवा (वडस्पेन्सरी) २३ (२४*) २३ (२४*)  

ड्रवेसङ्ग, ईन्जेलशन र अन्य प्रक्रियाहरु १५ २१  

प्रयोगशाला सेवा  २२ २६   

बर्थाङ्ग केन्र** ३५** ४१**  

कुल १७५ (२०५**) २०८ (२५०**)   

* औलो प्रभाववत क्षरेमा मार (Applicable only for Malaria endemic areas) 

** प्रसूवतसेवा सवहतको स्वास््य चौकीमा मार (Applicable only for health posts with birthing 

center) 

 

                                                      
4
 DOTS= Direct Observed Treatment Short-course 
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क्षरे कोड 

प्रमार्ीकरर् बवहरंग सवेा 

(ओ.वप.वड) 

२.१ 

उपक्षेर   मापदण्ड प्राप्ता

ङ्क  

उच्चतम 

अङ्क 

२.१.१  

वबरामीको 

लावग समय 

२.१.१.१ OPD वबहान १० बजेबाट बलेुका ४ बजेसम्म हुनेछ ।   १ 

२.१.१.२ स्वास््य चौकीमा आकवस्मक सेवाहरु वबहान १० 

बजेबाट बेलुका ५ बजेसम्म उपलब्ध हुन्छ।  
 १ 

२.१.२ पयााप्त 

कमाचारी 

२.१.२.१ OPD सेवाको लावग मध्यम तहका स्वास््यकमीहरु 

पररचालन गररनेछ । 

  १ 

२.१.३ 

वबरामीको 

गोपनीयता 

२.१.३ अलग कोठाहरुको व्यवस्था, पदााहरु, पालो पखाने 

व्यवस्था गरेर वबरामीको गोपनीयता रावखन्छ । 
  १ 

२.१.४ 

वबरामीको 

परामशा 

  

  

२.१.४.१ वबरामीहरुले कस्तो खालको उपचार पाईराखेका छन् र 

त्यसको पररर्ाम के हुन्छ भने्न बारेमा वबरामीलाई 

परामशा क्रदईन्छ । 

  १ 

 २.१.४.२ OPD प्रतीक्षा कक्षमा IEC कनारको व्यवस्था गरेर 

उवचत IEC सामाग्री (पोस्टर, आक्रद) उपलब्ध गराइन्छ 

।  

  १ 

२.१.५ भौवतक 

सुववधाहरु 

  

  

२.१.५.१ OPD सेवाको लावग कवम्तमा एउटा कोठा जसमा 

स्वास््यकमी र वबरामीको लावग पयााप्त ठााँऊको 

व्यवस्था छ । 

  १ 

२.१.५.२ पयााप्त उज्यालो र हावा खेल्न ेठााँऊ भएको कोठाको 

व्यवस्था छ ।  
  १ 

२.१.५.३.१ आवश्यक र्र्नाचर र साधनहरुको व्यवस्था गररएको छ 

। ( हनेुा पररवशस्ट २.१ क OPD सेवाको लावग र्र्नाचर 

र साधनहरु) 

  ३ 

२.१.६  

औजार, साधन 

र उपकरर्   

२.१.६ OPD  का कामहरुको लावग आवश्यक औजार, साधन 

र उपकरर्हरु उपलब्ध छन् र  प्रयोग योग्यछन् । (हनेुा 

पररवशष्ट २.१ख OPD  का कामहरुको लावग आवश्यक 

औजार, साधन र उपकरर्हरु)    

 ३ 

२.१.७ STP 

को उपलब्धता 

र प्रयोग 

२.१.७ OPD  मा स्तररय उपचार प्रोटोकल (STP) उपलब्ध 

छ र प्रयोगमा पवन गररन्छ ।  

 १ 
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२.१.८ ्ुटी 

तावलका 

२.१.८ कमाचारीहरुको ्ुटी तावलका हप्तैवपच्छे बनाईन्छ र 

उपयुक्त ठाऊाँ मा टावसन्छ । 
  १ 

२.१.९  

सामान्य सरुवा 

रोगको 

पवहचान, 

उपचार र पे्रषर् 

२.१.९.१ सामान्य सरुवा रोगको पवहचान, उपचार र 

आवश्यकताअनुसार पे्रषर् गनाको लावग कवम्तमा एउटा 

कमाचारी तोक्रकएको छ र उसलाई त्यस सम्बन्धी 

तावलम क्रदईएको छ । 

 १ 

२.१.९.२ स्वास््य चौकीमा पवहचान, उपचार र पे्रषर् गररएका 

सामान्य सरुवा रोगहरुको न्यनूतम सूची रहकेो छ । 

(हनेुा पररवशष्ट २.१ग सामान्य सरुवा रोगहरुको सूची) 

 ३ 

२.१.१० 

सामान्य 

प्रजननसम्बन्धी  

रोगको 

पवहचान, 

उपचार र पे्रषर्  

२.१.१०.१ सामान्य प्रजननसम्बन्धी रोगको पवहचान, उपचार र 

आवश्यकताअनुसार पे्रषर् गनाको लावग कवम्तमा एउटा 

कमाचारी तोक्रकएको छ र उसलाई त्यससम्बन्धी तावलम 

क्रदईएको छ । 

 १ 

२.१.१०.२ स्वास््य चौकीमा पवहचान, उपचार र पे्रषर् गररएका 

सामान्य प्रजननसम्बन्धी रोगहरुको न्यूनतम सूची 

रहकेो छ । (हनेुा पररवशष्ट २.१घ सामान्य 

प्रजननसम्बन्धी रोगहरुको न्यूनतम सूची) 

 ३ 

२.१.११  

यौनजन्य 

हहसंाको 

पवहचान, 

ववशे्लशर् र 

व्यवस्थापन 

२.१.११.५.

१ 

यौनजन्य हहसंाको पवहचान, ववशे्लशर् र व्यवस्थापन 

गनाको लावग कवम्तमा एउटा कमाचारी तोक्रकएको छ र 

उसलाई त्यससम्बन्धी तावलम क्रदईएको छ । 

 १ 

२.१.१२ NCD 

रोगको 

पवहचान, 

उपचार र पे्रषर् 

२.१.१२.१ नसने रोग (NCD) को  पवहचान, उपचार र 

आवश्यकता अनुसार पे्रषर् गनाको लावग कवम्तमा 

एउटा कमाचारी तोक्रकएको छ र उसलाई त्यससम्बन्धी 

तावलम क्रदईएको छ । (PEN5 प्रोटोकल) 

 १ 

२.१.१२.२ स्वास््य चौकीमा पवहचान, उपचार र पे्रषर् गररएका 

सामान्य नसने रोगहरुको न्यनूतम सूची रहकेो छ । (हनेुा 

पररवशष्ट २.१ङ सामान्य नसने रोगहरुको न्यूनतम 

सूची) 

 ३ 

२.१.१३  

नवजात वशशु र 

बालबावलकाको 

रुग्र्ता, रोगको 

पवहचान, 

उपचार र पे्रषर् 

२.१.१३.१ नवजात वशशु र बालबावलकाको रुग्र्ता, रोगको 

पवहचान, उपचार र पे्रषर् गनाको लावग कवम्तमा एउटा 

कमाचारी तोक्रकएको छ र उसलाई त्यससम्बन्धी तावलम 

क्रदईएको छ । 

 १ 

२.१.१३.२ IMNCI मागादशान अनुसार ववरामी नवजात वशशु,  १ 

                                                      
5
 PEN= Package for Essential Non-communicable Disease 



 

29 
 

बालबावलका र असामवयक (premature) वशशुहरुको 

ववशे्लशर्, वगीकरर्, उपचार र पे्रषर् गररन्छ । 

  

२.१.१४  

नाक, कान, 

घााँटी , मुख र 

आाँखासम्बन्धी 

रोगहरुको 

पवहचान, 

उपचार र पे्रषर् 

२.१.१४.१ नाक, कान, घााँटी , मुख र आाँखासम्बन्धी रोगहरुको 

पवहचान, उपचार र पे्रषर् गनाको लावग कवम्तमा एउटा 

कमाचारी तोक्रकएको छ र उसलाई त्यससम्बन्धी तावलम 

क्रदईएको छ । 

 १ 

२.१.१४.२ स्वास््य चौकीमा पवहचान, उपचार र पे्रषर् गररएका 

सामान्य नाक, कान, घााँटी , मुख र आाँखासम्बन्धी 

रोगहरुको न्यूनतम सूची रहकेो छ । (हनेुा पररवशष्ट 

२.१च सामान्य नाक, कान, घााँटी , मुख र 

आाँखासम्बन्धीका रोगहरुको न्यूनतम सूची) 

 ३ 

२.१.१५  

मानवसक 

स्वास््यसम्बन्धी

का 

समस्याहरुको 

पवहचान, 

उपचार र पे्रषर् 

२.१.१५.१ मानवसक स्वास््यसम्बन्धी समस्याहरुको पवहचान, 

उपचार र पे्रषर् गनाको लावग कवम्तमा एउटा कमाचारी 

तोक्रकएको छ र उसलाई त्यससम्बन्धी तावलम क्रदईएको 

छ । 

 १ 

२.१.१५.२ स्वास््य चौकीमा पवहचान, उपचार र पे्रषर् गररएका 

सामान्य मानवसक स्वास््यसम्बन्धी समस्याहरुको 

न्यूनतम सूची रहकेो छ । (हनेुा पररवशष्ट २.१छ सामान्य 

मानवसक स्वास््यसम्बन्धीका समस्याहरुको न्यूनतम 

सूची) 

 ३ 

२.१.१६  

वचरर्ारसम्ब

न्धीका 

समस्याहरुको 

पवहचान, 

ववशे्लशर्, 

उपचार र पे्रषर् 

२.१.१६.१ वचरर्ारसम्बन्धीका समस्याहरुको पवहचान, ववशे्लशर्, 

उपचार र आवश्यकताअनुसार पे्रषर् गनाको लावग 

कवम्तमा एउटा कमाचारी तोक्रकएको छ र उसलाई 

त्यससम्बन्धी तावलम क्रदईएको छ । 

 १ 

२.१.१६.२ स्वास््य चौकीमा पवहचान, उपचार र पे्रषर् गररएका 

सामान्य वचरर्ारसम्बन्धी समस्याहरुको न्यूनतम सूची 

रहकेो छ । (हनेुा पररवशष्ट २.१ज सामान्य 

वचरर्ारसम्बन्धी समस्याहरुको न्यूनतम सूची) 

 ३ 

२.१.१७ 

आकवस्मक 

समस्या र 

रोगहरुको 

पवहचान, 

वस्थरीकरर् र 

पे्रषर् 

२.१.१७.१ स्वास््य कमाचारीहरु CPR (कार्डायो पल्मोनरी 

ररसवसटेसन) गना सलछन्। 

 १ 

२.१.१७.२ स्वास््य चौकीमा पवहचान, वस्थरीकरर्, उपचार र 

पे्रषर् गने सामान्य आकवस्मक समस्या र रोगहरुको 

न्यूनतम सूची रहकेो छ । (हनेुा पररवशष्ट २.१झ 

पवहचान, वस्थरीकरर्, उपचार र पे्रषर् गने सामान्य 

आकवस्मक समस्या र रोगहरुको न्यूनतम सूची) 

 ३ 

२.१.१८  २.१.१८.१ कवम्तमा ५-१० जनाको लावग प्रतीक्षा गने र दताा गने 

बस्ने व्यवस्था सवहतको ठाऊाँ  उपलब्ध छ । 
  १ 
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वबरामीको 

लावग सुववधा 
२.१.१८.२ प्रतीक्षा गने र दताा गने ठाऊाँ मा शुद्ध खानेपानीको 

व्यवस्था छ । 
  १ 

२.१.१८.३ हात धनुे ठाऊाँ  सवहतको ३ वटा चपीको व्यवस्था छ । 

(एउटा पुरूषको लावग, एउटा मवहलाको लावग र एउटा 

शारीररक क्षमता र्रक भएका) 

  १ 

२.१.१८.४ वबरामीहरुको लावग हात धनु ेठाऊाँ को व्यवस्था छ ।   १ 

२.१.१९  

रेकर्डाङ्ग र 

ररपोर्टाङ्ग 

(HMIS 1.3 or 

appropriate 

tool to be 

used) 

२.१.१९ मापदण्ड र्ारम र अनूसूवचहरुमा ICD-१० को 

वगीकरर् अनुसार वनदानहरु रेकडा गररन्छ र OPD का 

कायाहरु OPD रवजस्टरमा रेकडा  गररन्छ ।  

 १ 

२.१.२० 

संिमर् 

रोकथाम 

  

  

  

  

२.१.२०.१ मास्क र पञ्जा उपलब्ध छन् र वतनको प्रयोग गररन्छ ।     १ 

२.१.२०.२ कवम्तमा पवन तीन वटा र्रक रङका र्ोहोर जम्मा गने 

बाल्टीहरु (एक-एकवटा रातो, वनलो र हररयो- 

HCWM सन् २०१४ को वनदवेशका (स्वास््य तथा 

जनसंख्या मन्रालय) अनुसार उपलब्ध छन् र प्रयोगमा 

छन् ।  

  १ 

२.१.२०.३ स्वास््यकमीको लावग सर्ा पानी र साबनु वा 

स्यावनटाईजरले हात धुन ेव्यवस्था छ ।  
  १ 

२.१.२०.४ वनवडल कटर को प्रयोग गररन्छ ।    १ 

२.१.२०.५ ववशुक्रद्दकरर् गनाको लावग ललोररनको झोल बनाईन्छ र 

प्रयोग गररन्छ । 
  १ 

मापदण्ड २.१.१ कुल अङ्क  ५७ 

प्रवतशत = कुल अङ्क / ५७ x १००  
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पररवशस्ट २.१ क OPD सवेाको लावग र्र्नाचर र साधनहरु  

िमाङ्क 
नाम आवश्यक सखं्या स्कोर 

       १ काम गने टेबल १ 
 

२ कुसी/टुल ३ 
 

३ कुरुवाको लावग बेन्च/कुसी कवम्तमा ५ जनाको लावग 
 

४ पररक्षर् बेड र डसना  १ 
 

५ वसरानी १ 
 

६ बेडमा चढ्ने वसढी ाँ  १ 
 

७ तन्ना २  
 

८ म्याक्रकन्टोश  २ 
 

९ पदाा १ 
 

१० दराज  १ 
 

कुल अङ्क  

प्रवतशत = कुल अङ्क/ १०x १००  

हरेक हरर्ले १ अङ्क पाउनछे यक्रद सबै आवश्यक संख्या छ भने अन्यथा ० 

 स्कोररङ्ग तावलका  

 कुल प्रवतशत स्कोर  

 ०-४९ ०  

 ५०-६९ १  

 ७०-८४ २  

 ८५-१०० ३  

 मापदण्डको स्कोर 

२.१.५.३.१ 
 

 

 

पररवशष्ट २.१ख  ओ.वप.वड सेवाको लावग उपकरर् र औजारहरु 

िमाङ्क 
नाम आवश्यक संख्या स्कोर 

       १ स्टेथेस्कोप १ 
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२ पे्रसर मापन यन्र (मका री मुक्त)  १ 
 

३ वडवजटल थमोवमटर (मका री मुक्त) १ 
 

४ वन जका  ह्याम्मर  १ 
 

५ ENT सेट १ 
 

६ टचा लाइट/फ्ल्यासलाइट  १ 
 

७ स्टप वाच/टाइमर १ 
 

८ ट्यूवनङ्ग र्का  १ 
 

९ डलस इस्पेकुलम १ 
 

१० प्रोलटोस्कोप १ 
 

११ हात धनुे स्यावनटाइजर १ 
 

१२ जााँच पञ्जा १ बाकस 
 

१३ वनमालीकृत जााँच पञ्जा  २ प्रत्येक र्रक साईजका 
 

१४ पररक्षर् गने विी १ 
 

१५ वडस्पोजेबल काठको टङ्ग वडपे्रसर आवश्यकतानुसार 
 

१६ उच्च क्षेमता मास्क  आवश्यकतानुसार 
 

१७ तौलन ेस्केल- वयस्क  १ 
 

१८ तौलन ेस्केल- नवजात वशशु  १ 
 

१९ तौलन े स्केल- ५ वषा मुवनका बच्चा 

(Salter or Secca scale) 

१ 

 

२० लंवाई\ऊचाई बोडा  १ 
 

२१ स्नेलेन चाटा १ 
 

२२ MUAC टेप ३ 
 

२३ खकार जम्मा गने भााँडो आवश्यकतानुसार 
 

२४ खकारको नमूनाको लागी स्लाइड आवश्यकतानुसार 
 

२५ खकारको नमूना राख्न े वससाको 

वनमालीकृत बट्टा 

आवश्यकतानुसार 
 

२६ ल्याब रेकडा र्ाराम आवश्यकतानुसार  

२७ वललवनकल रेकडा र्ाराम आवश्यकतानुसार  

कुल अङ्क  

प्रवतशत = कुल अङ्क/ २७ x १००  

हरेक हरर्ले १ अङ्क पाउनछे यक्रद सबै आवश्यक संख्या छ भने अन्यथा ० 
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 स्कोररङ्ग तावलका  

 कुल प्रवतशत स्कोर  

 ०-४९ ०  

 ५०-६९ १  

 ७०-८४ २  

 ८५-१०० ३  

 मापदण्डको स्कोर २.१.६   

 

 

पररवशष्ट २.१ ग सरुवा रोगहरु तथा सिंमर्को सचूी 

िमाङ्क सरुवा रोगहरुको सूची पवहचान गररएको,वनदान गररएको र पे्रषर् 

गररएको 

स्कोर 

       १ कुष्टरोग  

२ औाँलो   

३ वशघ्र पखाला  

४ आाँऊ र अन्य प्रोटोजुवल रोगहरु  

५ टाइर्ाइड र प्याराटाइर्ाइड  

६ प्यारासाइरटक संिमर्  

७ कालाअजार  

८ क्रर्लाररयावसस  

९ लुतो  

१० जुम्रा  

११ ढुसीको संिमर्  

१२ हाड े  

१३ दादरुा  

१४ ठेऊला  

१५ रुबेला  
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१६ वसजनल रुघाखोकी  

१७ वपनास  

१८ फ्याररन्जाइरटस   

१९ टवन्सलाइरटस  

२० ब्रोन्काइरटस  

२१ वनमोवनया  

कुल अङ्क  

कुल प्रवतशत= कुल अङ्क/२१ x १००  

हरेक हरर्ले १ अङ्क पाउनछे यक्रद सबै आवश्यक संख्या छ भने अन्यथा ० 

 स्कोररङ्ग तावलका  

 कुल प्रवतशत स्कोर  

 ०-४९ ०  

 ५०-६९ १  

 ७०-८४ २  

 ८५-१०० ३  

 मापदण्डको स्कोर २.१.९.२   

 

 

 

पररवशष्ट २.१ घ प्रजनन स्वास््य सम्ववन्ध रोगहरुको सचूी  

िमाङ्क रोगहरुको सूची पवहचान गररएको,वनदान गररएको र पे्रषर् 

गररएको  

स्कोर 

       १ एच्.आई. भी/एड्स  

२ वभररङ्गी  

३ 
अप्थालवमया वनयोन्याटोरम  

४ यूरेथ्रल वडस्चाजा वसन्ड्रोम  

५ 
आङ खस्नु (Grade I, GradeII, Grade III)  
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६ भजाइनल वडस्चाजा वसन्ड्रोम  

७ जेनाइटल अल्सर वसन्ड्रोम  

८ तल्लो पेट दखु्ने वसन्ड्रोम  

९ स्िोटल सुवन्नने वसन्ड्रोम  

१० ईन्गुइनल बुबो वसन्ड्रोम  

११ 
प्रोल्याप्स वसन्ड्रोम (Grade IV)  

१२ अव्स्टस्िेरटक क्रर्स्टुला  

१३ सभााइकल लयान्सर  

१४ सुरवक्षत गभापतन सेवा (१२ हप्तासम्मको)  

कुल अङ्क  

कुल प्रवतशत= कुल अङ्क/१४ x १००  

हरेक हरर्ले १ अङ्क पाउनछे यक्रद सबै आवश्यक संख्या छ भने अन्यथा ० 

 स्कोररङ्ग तावलका  

 कुल प्रवतशत स्कोर  

 ०-४९ ०  

 ५०-६९ १  

 ७०-८४ २  

 ८५-१०० ३  

 मापदण्डको स्कोर २.१.१०.२   

 

पररवशष्ट २.१ ङ नसन ेरोगहरुको सचूी 

िमाङ्क नसन ेरोगहरुको न्यूनतम सचूी पवहचान गररएको,वनदान गररएको 

र पे्रषर् गररएको  

स्कोर 

       १ 
मुटुरोग (उच्च रक्तचाप, हृदयघात)  

२ 
मवततस्क पक्षघात  

३ 
मधुमेह  

४ 
दम  
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५ 
पाठेघरको मुखको लयान्सर  

कुल अङ्क  

कुल प्रवतशत= कुल अङ्क/५ x १००  

हरेक हरर्ले १ अङ्क पाउनछे यक्रद सबै आवश्यक संख्या छ भने अन्यथा ० 

 स्कोररङ्ग तावलका  

 कुल प्रवतशत स्कोर  

 ०-४९ ०  

 ५०-६९ १  

 ७०-८४ २  

 ८५-१०० ३  

 मापदण्डको स्कोर २.१.१२.२   

 

 

पररवशष्ट २.१ च नाक,कान, घााँटी, मुख तथा आाँखाका रोगहरुको सचूी 

िमाङ्क  नाक,कान, घााँटी, मुख तथा आाँखाका रोगहरुको सूची 

पवहचान गररएको,वनदान गररएको र पे्रषर् गररएको 

स्कोर 

       १ 
रू्रनकुलोवसस  

२ ओटाइरटस इलसटनाा  

३ 
ओटोमाइकोवसस  

४ एलयूट ओटाइरटस वमवडया  

५ 
बवहरोपना  

६ भेवस्टबुलाईरटस    

७ 
कानेगुजी  

८ वगजा सुवनने्न   

९ 
ग्लोसाइरटस  

१० मुखको अल्सर  

११ स्टोमाटाइरटस  
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१२ वपलो  

१३ दााँतमा क्रकरा लाग्न े  

१४ कन्जवङ्टभाइरटस  

१५ आनो  

१६ ब्लेर्राइरटस   

कुल अङ्क  

कुल प्रवतशत= कुल अङ्क/१६ x १००  

हरेक हरर्ले १ अङ्क पाउनछे यक्रद सबै आवश्यक संख्या छ भने अन्यथा ० 

 स्कोररङ्ग तावलका  

 कुल प्रवतशत स्कोर  

 ०-४९ ०  

 ५०-६९ १  

 ७०-८४ २  

 ८५-१०० ३  

 मापदण्डको स्कोर २.१.१४.२   

 

पररवशष्ट २.१ छ सामान्य मानवसक रोगहरुको सचूी  

िमाङ्क सामान्य मानवसक रोगहरुको सूची पवहचान गररएको,वनदान 

गररएको र पे्रषर् गररएको ( BHS प्याकेजअनुसार) 

स्कोर 

       १ 
वडपे्रशन  

२ 
एङ्जाइरट  

३ 
साइकोवसस(र्लो अप र पूर्ता औषवधहरु)   

४ 
लागूपदाथा दवू्यासन  

५ 
ज्ाहापना  

६ 
छारेरोग (र्लो अप र पूर्ता औषवधहरु)  

कुल अङ्क  

कुल प्रवतशत= कुल अङ्क/६x १००  
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हरेक हरर्ले १ अङ्क पाउनछे यक्रद सबै आवश्यक संख्या छ भने अन्यथा ० 

 स्कोररङ्ग तावलका  

 कुल प्रवतशत स्कोर  

 ०-४९ ०  

 ५०-६९ १  

 ७०-८४ २  

 ८५-१०० ३  

 मापदण्डको स्कोर २.१.१५.२   

 

पररवशष्ट २.१ ज सामान्य वचरर्ारसम्बन्धीका रोगहरुको सचूी 

िमाङ्क  सामान्य वचरर्ारसम्बन्धीका रोगहरुको सूची पवहचान 

गररएको र पे्रषर् गररएको ( BHS प्याकेजअनुसार) 

स्कोर 

       १ 
हर्नाया  

२ 
हाइड्रोवसल  

३ 
सेलुलाइरटस  

४ 
वपलो  

कुल अङ्क  

कुल प्रवतशत= कुल अङ्क/४x १००  

हरेक हरर्ले १ अङ्क पाउनछे यक्रद सबै आवश्यक संख्या छ भने अन्यथा ० 

 स्कोररङ्ग तावलका  

 कुल प्रवतशत स्कोर  

 ०-४९ ०  

 ५०-६९ १  

 ७०-८४ २  

 ८५-१०० ३  

 मापदण्डको स्कोर २.१.१६.२   
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पररवशष्ट २.१ झ सामान्यतया भरेटन ेआकवस्मक अवस्थाहरु 

िमाङ्क  सामान्यतया भेरटन े आकवस्मक अवस्थाहरु पवहचान 

गररएको,वनदान गररएको र पे्रषर् गररएको  

स्कोर 

       १ 
शीघ्र दखुाई  

२ 
बेहोस  

३ 
कामे्न रोग  

४ 
सडक दघुाटना  

५ 
फ्रयालचर, जोनी रु्त्कन\ेखस्कन े  

६ 
जरटलता रवहत पवहलो चरर्को पोलाई  

७ 
ववष सेवन  

८ 
पानीमा डुब्नु  

९ 
र्रेन बडी  

१० 
नाकवाट रगत बग्न ु  

कुल अङ्क  

कुल प्रवतशत= कुल अङ्क/१० x १००  

हरेक हरर्ले १ अङ्क पाउनछे यक्रद सबै आवश्यक संख्या छ भने अन्यथा ० 

 स्कोररङ्ग तावलका  

 कुल प्रवतशत स्कोर  

 ०-४९ ०  

 ५०-६९ १  

 ७०-८४ २  

 ८५-१०० ३  

 मापदण्डको स्कोर २.१.१७.२   
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क्षेर कोड प्रमार्ीकरर् 

खोप र ववृद्ध 

अनगुमन 

२.२.१ 

उपक्षेर   मापदण्ड प्राप्ता

ङ्क  

उच्चतम 

अङ्क 

२.२.१.१ 

वबरामीको लावग 

समय 

२.२.१.१ खोप र वृवद्ध अनुगमन सेवा प्रत्येक कायाक्रदनको ववहान 

१० बजेदवेख बेलुका ४ बजेसम्म हुनेछ । 
  १ 

२.२.१.२ 

कमाचारी 

पररचालन 

२.२.१.२ कमाचारीहरुमध्ये एक कमाचारी खोप र वृवद्ध अनुगमन 

सेवामा खरटनेछ । 
  १ 

२.२.१.३ 

वबरामीको 

गोपनीयता 

२.२.१.३ वबरामीको गोपनीयताको लावग उपयुक्त उपायहरु 

अपनाईन्छ (र्रक कोठा, पदााको प्रयोग, पंवक्तबद्दता) । 
  १ 

२.२.१.४ 

वबरामीलाई 

परामशा 

  

  

२.२.१.४.१ वबरामीको आर्न्तलाई खोपको प्रकार, खोप क्रदने 

तररका, बच्चाको पोषर्को अवस्थाको बारेमा परामशा 

क्रदइन्छ । 

  १ 

२.२.१.४.२ खोपको प्रकार, खोप क्रदने तररका, बच्चाको पोषर्को 

बारेका उवचत IEC सामाग्रीहरु (पोस्टर, आक्रद) खोप र 

वृवद्ध अनुगमन सेवा क्रदइने ठाऊाँ मा उपलब्ध गराइन्छ । 

  १ 

 

२.२.१.५ औजार, 

साधन र 

उपकरर्को 

उपलब्धता 

२.२.१.५ खोप र वृवद्ध अनुगमन सम्बन्धीका औजार, साधन र 

उपकरर्हरु उपलब्ध छन् । (हनेुा पररवशष्ट २.२.१क खोप 

र वृवद्ध अनुगमन सम्बन्धीका औजार, साधन र 

उपकरर्हरु)  

 ३ 

२.२.१.६ STP 

को उपलब्धता र 

प्रयोग 

२.२.१.६ खोप सेवाको लावग मापदण्ड उपचार प्रोटोकल (STP) 

उपलब्ध छ र प्रयोगमा पवन छ । 

 १ 

२.२.१.७ भौवतक 

सुववधा 

  

  

२.२.१.७.१ स्वास््यकमी र वबरामीको लावग कवम्तमा एउटा टेबल, 

स्वास््यकमीको लावग कुसी र वबरामीको लावग दईुवटा 

कुसीसवहतको पयााप्त ठाऊाँ  छ । 

  १ 

२.२.१.७.२ पयााप्त उज्यालो र हावा खेल्न ेठााँऊ भएको कोठाको 

व्यवस्था छ । 
 १ 

२.२.१.८ 

रेकर्डाङ्ग र 

२.२.१.८.१ वबरामी काडा (स्वास््य काडा, वृवद्ध तावलका) र खोप 

रवजस्टर उपलब्ध छन् र वतनमा सेवाहरु रेकडा गररएको 

छ । 

 १ 
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ररपोर्टाङ्ग २.२.१.८.२ खोपसम्बन्धीका हावनहरु, जरटलता र अवत शीघ़ 

कुपोषर् र अन्यर पे्रषर्हरु सबै रेकडा गररएको छ र 

वतनको ररपोटा गररएको छ । 

 १ 

२.२.१.९ संक़मर् 

रोकथाम  

  

  

  

  

२.२.१.९.१ मास्क र पञ्जा उपलब्ध छन् र वतनको प्रयोग गररन्छ ।     १ 

२.२.१.९.२ कवम्तमा पवन तीन वटा र्रक रङका र्ोहोर जम्मा गने 

बाल्टीहरु (एक-एकवटा रातो, वनलो र हररयो- 

HCWM सन् २०१४ को वनदवेशका (स्वास््य तथा 

जनसंख्या मन्रालय) अनुसार उपलब्ध छन् र प्रयोगमा 

छन् ।  

  १ 

२.२.१.९.३ स्वास््यकमीको लावग सर्ा पानी र साबनु वा 

स्यावनटाईजरले हात धुन ेव्यवस्था छ ।  
  १ 

२.२.१.९.४ वनवडल कटर र सेफ्टी बाकसको प्रयोग गररन्छ ।    १ 

२.२.१.९.५ ववशुक्रद्दकरर् गनाको लावग ललोररनको झोल बनाईन्छ र 

प्रयोग गररन्छ । 
  १ 

मापदण्ड २.२.१ कुल प्राप्ताङ्क   १८ 

कुल प्रवतशत (कुल प्राप्ताङ्क / १८ x१००)  

 

पररवशष्ट २.२.१क खोप र ववृद्ध अनगुमन सम्बवन्धका औजार, साधन र उपकरर्हरु  

िमाङ्क 
नाम आवश्यक संख्या स्कोर 

      १ जोख्ने यन्र (इन्फ्यान्टोवमटर र सेक्का 

स्केल) तौल मेवसन 

कवम्तमा एउटा प्रत्येकमा 
  

२ स्टेवडयोवमटर (उचाइ नापे्न यन्र) कवम्तमा एउटा  

३ MUAC टेप २   

४ कोल्ड चेन बाकस\खोप बोके्न आइस 

प्याकसवहतको सेट 
कवम्तमा एउटा set 

  

५ खोपको लावग वववभन्न साईजका सूईहरु 

(१,२,३,५,१० वम.वल) 

कवम्तमा १० प्रत्येकमा 

 
६ कटन स्वाब राख्ने भााँडो आवश्यकतानुसार 

 
७ सर्ा पावन राख्न ेभााँडो आवश्यकतानुसार  

राविय खोप कायािमअनुसारका खोपहरु वषाभरर उपलब्ध रहकेो 

८ Bacillus Calmatte Guerin 

(BCG) 

वषाभरर नै स्टक नसक्रकएको 
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९ Pentavalent (DPT, HiB, Hep 

B)  

वषाभरर नै स्टक नसक्रकएको 
 

१० FIPV   

११ Oral polio vaccine वषाभरर नै स्टक नसक्रकएको  

१२  Pneumococcal conjugated 

vaccine 

वषाभरर नै स्टक नसक्रकएको 
 

१३  Measles/ rubella वषाभरर नै स्टक नसक्रकएको  

१४  Japanese encephalitis  वषाभरर नै स्टक नसक्रकएको  

१५  Vitamin A वषाभरर नै स्टक नसक्रकएको  

कुल अङ्क  

प्रवतशत = कुल अङ्क/ १५ x १००  

हरेक हरर्ले १ अङ्क पाउनछे यक्रद सबै आवश्यक संख्या छ भने अन्यथा ० 

 स्कोररङ्ग तावलका  

 कुल प्रवतशत स्कोर  

 ०-४९ ०  

 ५०-६९ १  

 ७०-८४ २  

 ८५-१०० ३  

 मापदण्डको स्कोर २.२.१.५   

 

क्षेर कोड प्रमार्ीकरर् 

 
पररवार वनयोजन 

सवेा 

२.२.२ 

उपक्षेर   मापदण्ड प्राप्ता

ङ्क  

उच्चतम 

अङ्क 

२.२.२.१ 

वबरामीको लावग 

समय 

२.२.२.१ पररवार वनयोजन सेवा प्रत्यके कायाक्रदनको ववहान १० 

बजेदवेख बेलुका ४ बजेसम्म हुनेछ । 
  १ 

२.२.२.२ ठाऊाँ  २.२.२.२ पररवार वनयोजन सेवा र परामशाको लावग छुटै्ट ठाऊाँ को 

व्यवस्था गररएको छ । 
 १ 



 

43 
 

२.२.२.३ 

कमाचारी 

पररचालन 

२.२.२.३ कमाचारीहरुमध्य एक कमाचारी पररवार वनयोजन सेवा 

र परामशाको सेवामा खरटनछे । 
  १ 

२.२.२.४ 

वबरामीको 

गोपनीयता 

२.२.२.४ वबरामीको गोपनीयताको लावग उपयुक्त उपायहरु 

अपनाईन्छ (र्रक कोठा, पदााको प्रयोग, पंवक्तबद्दता) । 
  १ 

२.२.२.५ परामशा 

  

  

२.२.२.५.१ पररवार वनयोजनका साधनको प्रयोगकताालाई पररवार 

वनयोजनका साधनसम्बन्धी परामशा क्रदइन्छ । 
  १ 

२.२.२.५.२ पररवार वनयोजन सम्बन्धीका उपयुक्त IEC/BCC 

सामाग्रीहरु परामशामा प्रयोग गररन्छ । 

  १ 

 

२.२.२.६ उपलब्ध 

साधनहरु 

२.२.२.६ पररवार वनयोजन सेवाको लावग साधनहरु उपलब्ध 

छन् । (हनेुा पररवशष्ट २.२.२क पररवार वनयोजन 

सेवाको लावग साधनहरु) 

 ३ 

२.२.२.७ 

उपकरर् र 

स्रोतहरु 

२.२.२.७ काम गरररहकेो BP मापन यन्र, स्तेथोस्कोप, 

थमोवमटर र वजन मापन यन्रहरु पररवार वनयोजन 

सेवाको लावग उपलब्ध छन् ।  

  १ 

२.२.२.८ स्तररय 

उपचार 

प्रोटोकल(STP) 

उपलब्धता र 

प्रयोग 

२.२.२.८ पररवार वनयोजन सेवाको लावग स्तररय उपचार 

प्रोटोकल (STP- NMS Vol. I)  उपलब्ध छ र 

प्रयोगमा पवन छ । 

 १ 

२.२.२.९ भौवतक 

सुववधा 

  

  

२.२.२.९.१ स्वास््यकमी र वबरामीको लावग कवम्तमा एउटा टेबल, 

एउटा पररक्षर् गने खाट, स्वास््यकमीको लावग कुसी र 

वबरामीको लावग दईुवटा कुसीसवहतको पयााप्त ठाऊाँ  छ 

। 

  १ 

२.२.२.९.२ पयााप्त उज्यालो र हावा खेल्न ेठााँऊ भएको कोठाको 

व्यवस्था छ । 
 १ 

२.२.२.१० 

रेकर्डाङ्ग र 

ररपोर्टाङ्ग 

२.२.२.१०.

१ 

वबरामी काडा/स्वास््य काडा र पररवार वनयोजन 

रवजस्टर उपलब्ध छन् र वतनमा सेवाहरु रेकडा गररएको 

छ । 

 १ 

२.२.२.१०.

२ 

पररवार वनयोजन सम्बन्धीका जरटलता, साधनहरुको 

असर्लता र वबरामीको अवनयवमतताहरु सबै 

रेकर्डाङ्ग र ररपोर्टाङ्ग गररन्छ । 

 १ 

२.२.२.११ 

संिमर् रोकथाम  

  

२.२.२.११.

१ 

मास्क र पञ्जा उपलब्ध छन् र वतनको प्रयोग गररन्छ ।     १ 

२.२.२.११. कवम्तमा पवन तीन वटा र्रक रङका र्ोहोर जम्मा गने   १ 
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२ बाल्टीहरु (एक-एकवटा रातो, वनलो र हररयो- 

HCWM सन् २०१४ को वनदवेशका (स्वास््य तथा 

जनसंख्या मन्रालय) अनुसार) उपलब्ध छन् र प्रयोगमा 

छन् ।  

२.२.२.११.

३ 

स्वास््यकमीको लावग सर्ा पानी र साबनु वा 

स्यावनटाईजरले हात धुन ेव्यवस्था छ ।  
  १ 

२.२.२.११.

४ 

वनवडल कटर र सेफ्टी बाकसको प्रयोग गररन्छ ।    १ 

२.२.२.११.

५ 

ववशुक्रद्दकरर् गनाको लावग ललोररनको झोल बनाईन्छ र 

प्रयोग गररन्छ । 
  १ 

मापदण्ड २.२.२ 
कुल प्राप्ताङ्क   २० 

कुल प्रवतशत (कुल प्राप्ताङ्क / २० x१००)  

 

पररवशष्ट २.२.२ क  पररवार वनयोजनका उपकरर्  

िमाङ्क नाम आवश्यक संख्या स्कोर  

       १ कण्डम आवश्यकतानुसार    

२ पररवार वनयोजनको चक्की आवश्यकतानुसार    

३ आइ.यू.डी आवश्यकतानुसार    

४ आइ.यू.डी राख्ने र वनकाल्ने सटे कवम्तमा २   

५ ईम्प्लान्ट  आवश्यकतानुसार    

६ ईम्प्लान्ट राख्ने र वनकाल्ने सटे  कवम्तमा २   

७ वडपो प्रोभेरा सूई आवश्यकतानुसार    

८ आकवस्मक गभावनरोधक चक्की  आवश्यकतानुसार    

९ सर्जाकल ग्लोभ्स (र्रक साईजको) २-३ जोर   

कुल अङ्क   

प्रवतशत = कुल अङ्क/ ९ x १००   

हरेक हरर्ले १ अङ्क पाउनछे यक्रद सबै आवश्यक संख्या छ भने अन्यथा ० 
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  स्कोररङ्ग तावलका  

  कुल प्रवतशत स्कोर  

  ०-४९ ०  

  ५०-६९ १  

  ७०-८४ २  

  ८५-१०० ३  

  मापदण्डको स्कोर २.२.२.६   

 

क्षेर कोड प्रमार्ीकरर् 

  

 
ANC6 र  PNC7  

सवेाहरु 

२.२.३ 

उपक्षेर   मापदण्ड प्राप्ता

ङ्क  

उच्चत

म 

अङ्क 

२.२.३.१ 

वबरामीको लावग 

समय 

२.२.३.१ ANC र PNC सेवा प्रत्येक कायाक्रदनको ववहान १० 

बजेदवेख बेलुका ४ बजेसम्म हुनेछ । 

  १ 

२.२.३.२ इमजेन्सी सेवा प्रत्येक कायाक्रदनको ववहान १० 

बजेदवेख बेलुका ५ बजेसम्म हुनेछ । 
 १ 

२.२.३.२ ठाऊाँ  २.२.३.२ ANC and PNC सेवा, जााँच र परामशाको लावग छुटै्ट 

क्षेरको व्यवस्था गररएको छ । 

 १ 

२.२.३.३ 

कमाचारी 

पररचालन 

२.२.३.३ कमाचारीहरुमध्ये एक कमाचारी ANC and PNC 

सेवा, जााँच र परामशा सेवामा खरटनेछ ।   

  १ 

२.२.३.४ 

वबरामीको 

गोपनीयता 

२.२.३.४ वबरामीको गोपनीयताको लावग उपयुक्त उपायहरु 

अपनाईन्छ (र्रक कोठा, पदााको प्रयोग, पंवक्तबद्दता) । 
  १ 

२.२.३.५ वबरामी 

परामशा 

२.२.३.५.१ मवहला र उसको पररवारलाई गभावती हुाँदा 

अपनाउनुपने सावधानी, खतराका वचन्हहरु, प्रसूवतको 

तयारर, प्रसूवतपश्चात अपनाउनुपने सावधानी, 

  १ 

                                                      
6
 ANC= Antenatal Checkupौ(पसविौप्रशसन ौजााँक) 

7
 PNC= Postnatal Checkupौ(उत्तरौप्रशसन ौजााँक) 
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स्तनपान र खोपको  बारेमा परामशा क्रदइन्छ । 

२.२.३.५.२ गभावती हुाँदा अपनाउनुपने सावधानी, खतराका 

वचन्हहरु, प्रसूवतको तयारर, प्रसूवतपश्चात अपनाउनुपने 

सावधानी, स्तनपान र खोपको  बारेमा उवचत IEC 

सामाग्रीहरु (पोस्टर, आक्रद) ANC and PNC सेवा, 

जााँच र परामशा सेवा क्रदइन ेठाऊाँ मा उपलब्ध गराइन्छ 

। 

  १ 

२.२.३.५.३ गभाावस्थासाँगै आउनसके्न अन्य रोगहरु जस्त ैटी.बी, 

एच.आई.भी एड्स, वभररङ्गी, हर्पास, हपेाटाईरटस 

को बारेमा पवन परामशा गररन्छ र पे्रषर् गररन्छ । 

 १ 

२.२.३.६ औजार, 

साधन र 

उपकरर्को 

उपलब्धता 

२.२.३.६ ANC and PNC सेवा, जााँच र परामशासम्बन्धीका 

औजार, साधन र उपकरर्हरु उपलब्ध छन् । (हनेुा 

पररवशष्ट २.२.३क ANC and PNC सेवा, जााँच र 

परामशासम्बन्धीका औजार, साधन र उपकरर्हरु) 

 ३ 

२.२.३.७ STP 

उपलब्धता र 

प्रयोग 

२.२.३.७ ANC and PNC सेवा, जााँच र परामशाको मापदण्ड 

उपचार प्रोटोकल (STP-NMS Vol. III) उपलब्ध छ 

र प्रयोगमा पवन छ । 

 १ 

२.२.३.८ भौवतक 

सुववधा 

  

  

२.२.३.८.१ स्वास््यकमी र वबरामीको लावग कवम्तमा एउटा 

टेबल, स्वास््यकमीको लावग कुसी र वबरामीको लावग 

दईुवटा कुसी सवहतको पयााप्त ठाऊाँ  छ । 

  १ 

२.२.३.८.२ पयााप्त उज्यालो र हावा खेल्न ेठााँऊ भएको कोठाको 

व्यवस्था छ । 
 १ 

२.२.३.९ 

रेकर्डाङ्ग र 

ररपोर्टाङ्ग 

२.२.३.९.१ वबरामी काडा (स्वास््य काडा, वृवद्ध अनुगमन काडा) र 

सोहीअनुसारका रवजस्टर उपलब्ध छन् र वतनमा 

सेवाहरु रेकडा गररएको छ । 

 १ 

२.२.३.९.२ ANC and PNC सेवा, जााँच र परामशाको रेकर्डाङ्ग 

र ररपोर्टाङ्ग गररन्छ ।  

 १ 

२.२.३.१० 

संक़मर् रोकथाम  

  

  

  

  

२.२.३.१०.१ मास्क र पञ्जा उपलब्ध छन् र वतनको प्रयोग गररन्छ ।     १ 

२.२.३.१०.२ कवम्तमा पवन तीन वटा र्रक रङका र्ोहोर जम्मा 

गने बाल्टीहरु (एक-एकवटा रातो, वनलो र हररयो- 

HCWM सन् २०१४ को वनदवेशका (स्वास््य तथा 

जनसंख्या मन्रालय) अनुसार) उपलब्ध छन् र 

प्रयोगमा छन् ।  

  १ 

२.२.३.१०.३ स्वास््यकमीको लावग सर्ा पानी र साबनु वा 

स्यावनटाईजरले हात धुन ेव्यवस्था छ ।  
  १ 

२.२.३.१०.४ वनवडल कटर र सेफ्टी बाकसको प्रयोग गररन्छ ।    १ 
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२.२.३.१०.५ ववशुक्रद्दकरर् गनाको लावग ललोररनको झोल बनाईन्छ 

र प्रयोग गररन्छ । 
  १ 

मापदण्ड २.२.३ 
कुल प्राप्ताङ्क   २१ 

कुल प्रवतशत (कुल प्राप्ताङ्क / २१ x१००)  

 

 

पररवशष्ट २.२.३ क ANC सवेाको लावग सामाग्रीहरु  

िमाङ्क नाम आवश्यक संख्या स्कोर  

       १ डसनासवहतको परीक्षर् 

बेड 

कवम्तमा १ 
  

२ तौल मापन यन्र कवम्तमा १    

३ रु्टस्टेप कवम्तमा १   

४ कुसी/टुल  कवम्तमा ३   

५ वसरानी कवम्तमा १   

६ वसरानीको खोल  कवम्तमा १   

७ तन्ना कवम्तमा २   

८ म्याक्रकनटोश कवम्तमा २   

९ MUAC टेप- वयस्क कवम्तमा २    

१० ऊचाई बोडा (वयस्क) कवम्तमा १    

११ क्रर्टोस्कोप कवम्तमा २   

१२ पाठेघरको ऊचाई नाप्ने 

टेप 

कवम्तमा २ 
   

१३ पे्रसर मापन यन्र कवम्तमा १   

१४ स्टेथोस्कोप कवम्तमा १   

१५ थमोवमटर कवम्तमा  १   

१६ स्पेकुलम कवम्तमा २   

१७ आईरन\र्ोवलक एवसड वषाभरर नै स्टक नसक्रकएको   

१८ Td खोप वषाभरर नै स्टक नसक्रकएको   
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१९ वभटावमन A  वषाभरर नै स्टक नसक्रकएको   

२० परीक्षर् पञ्जा  कवम्तमा १ बाकस   

२१ लयालेण्डर कवम्तमा एउटा   

कुल अङ्क   

प्रवतशत = कुल अङ्क/ २१ x १००   

हरेक हरर्ले १ अङ्क पाउनछे यक्रद सबै आवश्यक संख्या छ भने अन्यथा ०  

  स्कोररङ्ग तावलका  

  कुल प्रवतशत स्कोर  

  ०-४९ ०  

  ५०-६९ १  

  ७०-८४ २  

  ८५-१०० ३  

  मापदण्डको स्कोर २.२.२.६   

 

 

क्षेर कोड प्रमार्ीकरर् 

 
DOTS8 वललवनक 

२.२.४ 

उपक्षेर   मापदण्ड प्राप्ता

ङ्क  

उच्चतम 

अङ्क 

२.२.४.१ 

वबरामीको लावग 

समय 

२.२.४.१ DOTS सेवा प्रत्येक कायाक्रदनको ववहान १० बजेदवेख 

बेलुका ४ बजेसम्म हुनेछ । 

  १ 

२.२.३.२ 

कमाचारी 

पररचालन 

२.२.४.२ कमाचारीहरुमध्ये एक कमाचारी DOTS सेवामा खरटनेछ 

। 

  १ 

२.२.३.३ 

वबरामीको 

गोपनीयता 

२.२.४.३ वबरामीको गोपनीयताको लावग उपयुक्त उपायहरु 

अपनाईन्छ (र्रक कोठा, पदााको प्रयोग, पंवक्तबद्दता) । 
  १ 

                                                      
8
 DOTS= Direct Observed Treatment Shortcourse 
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२.२.३.४ वबरामी 

परामशा 

   

  

२.२.४.४.१ वबरामीलाई आरु्ले के उपचार पाएको हो र त्यसको 

प्रवतर्ल के हुन्छ भने्न कुराको परामशा क्रदईन्छ । 
 १ 

२.२.४.४.२ रट.बी रHIV/AIDS को सहसंिमर्बारेका उवचत IEC 

सामाग्रीहरु (पोस्टर, आक्रद) रट.बीको उपचार गररन े

ठाऊाँ मा उपलब्ध गराइन्छ । 

  १ 

२.२.४.४.३ शंका लागेका वबरामीहरुको रोगको बारेमा सोध्ने र 

खकारको नमूना वलने गररएको छ । 
  १ 

२.२.४.४.४ संकवलत नमूनालाई यक्रकन वनदान पिा लगाउन 

मावथल्लो स्तरको स्वास््य ससं्थामा पठाइन्छ वा 

वबरामीलाई नै पे्रषर् गररन्छ । 

 १ 

२.२.३.५ 

औषधीको 

उपलब्धता र 

पे्रषर् 

२.२.४.५ नेपाल सरकारको वनदवेशका अनुसार रट.बी का 

औषधीहरु लयाटगोरी १ र २ गरर खुवाईन्छ । 
 १ 

२.२.३.६ स्रोत र 

साधनको 

उपलब्धता 

२.२.४.६.१ DOTS कनार वा कोठामा काम गने (नवबगे्रको)BP 

मापन यन्र, स्टेथेस्कोप, थमोवमटर र वजन मापन 

यन्रहरु उपलब्ध छन् । 

  १ 

२.२.४.७ STP 

उपलब्धता र 

प्रयोग 

२.२.४.७ रट.बी उपचार सेवाको लावग स्तररय उपचार 

प्रोटोकल(STP) उपलब्ध छ र प्रयोगमा पवन छ । 

 १ 

२.२.४.७ भौवतक 

सुववधा 

  

  

२.२.४.८.१ स्वास््यकमी र वबरामीको लावग कवम्तमा एउटा टेबल, 

एउटा पररक्षर् गने खाट, स्वास््यकमीको लावग कुसी र 

वबरामीको लावग दईुवटा कुसीसवहतको पयााप्त ठाऊाँ  छ । 

  १ 

२.२.४.८.२ पयााप्त उज्यालो र हावा खेल्न ेठााँऊ भएको कोठाको 

व्यवस्था छ । 
 १ 

२.२.४.८ 

वबरामीका लावग 

सुववधा 

२.२.४.९.१ औषधी सेवनको लावग मग वा वगलाससवहतको सर्ा 

वपऊने पानीको व्यवस्था छ । 
  १ 

२.२.४.९.२ वबरामीको लावग हात धुन ेसवुवधा छ ।   १ 

२.२.४.९ 

रेकर्डाङ्ग र 

ररपोर्टाङ्ग 

२.२.४.१०.१ वबरामी काडा र रवजस्टरमा सेबाहरु रेकडा गररन्छ ।  १ 

२.२.४.१०.२ औषधीको अप्रभाबकाररता, जरटलता, वबरामीको 

अवनयवमतता र पे्रषर्हरु सब ैरेकर्डाङ्ग र ररपोर्टाङ्ग 

गररन्छ ।  

 १ 

२.२.४.१० 

संक़मर् रोकथाम  

  

२.२.४.११.१ सबै बहु-औषधी प्रभावहीन भएको रट.बीको शंका लागेका 

वबरामीहरुलाई  एम्.वड. आर. केन्रमा प्रेसर् गररन्छ ।  
 १ 

२.२.४.११.२ मास्क र पञ्जा उपलब्ध छन् र वतनको प्रयोग गररन्छ ।     १ 

२.२.४.११.३ कवम्तमा पवन तीन वटा र्रक रङका र्ोहोर जम्मा गने   १ 
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बाल्टीहरु (एक-एकवटा रातो, वनलो र हररयो- HCWM 

सन् २०१४ को वनदवेशका (स्वास््य तथा जनसंख्या 

मन्रालय) अनुसार) उपलब्ध छन् र प्रयोगमा छन् ।  

२.२.४.११.४ स्वास््यकमीको लावग सर्ा पानी र साबनु वा 

स्यावनटाईजरले हात धुन ेव्यवस्था छ ।  
  १ 

२.२.४.११.५ वनवडल कटर र सेफ्टी बाकसको प्रयोग गररन्छ ।    १ 

२.२.४.११.६ ववशुक्रद्दकरर् गनाको लावग ललोररनको झोल बनाईन्छ र 

प्रयोग गररन्छ । 
  १ 

मापदण्ड २.२.४ 

कुल स्कोर  २२ 

कुल प्रवतशत (कुल स्कोर/ २२ x१००)  

 

क्षेर कोड  

प्रमार्ीकरर् ड्रवेसङ्ग, ईन्जलेशन र 

दवैनक प्रक्रियाहरु 

(DIRP) २.३ 

उपक्षेर   मापदण्ड 

प्राप्ता

ङ्क  

उच्चतम 

अङ्क 

२.३.१ काम गने ठाऊाँ  
२.३.१ ड्रवेसङ्ग र ईन्जेलसन लगाउन ेवभन्न ठाऊाँ को व्यवस्था छ ।   १ 

२.३.२ र्र्नाचर र 

सामान्य उपकरर् 
२.३.२ 

पयााप्त र्र्नाचर र सामान्य उपकरर्को व्यवस्था छ । (हनेुा 

पररवशष्ट २.३क DIRP को लावग र्र्नाचर र सामान्य 

उपकरर्)   ३ 

२.३.३ उपलब्ध 

सेवाहरु 

 

२.३.३ न्यूनतम ड्रवेसङ्ग र ईन्जेलसन सेवा र दवैनक प्रक्रियाहरु 

उपलब्ध छन् । (हनेुा पररवशष्ट २.३ख DIRPका न्यूनतम 

सेवाहहरुको सूवच )   ३ 

२.३.४ वडस्पोजेबल 

उपकरर् 

२.३.४ 

DIRP को लावग औषधीहरु र उपकरर्हरु उपलब्ध छन् 

।(हनेुा पररवशष्ट २.३ग DIRP को लावग औषधीहरु र 

उपकरर्हरु)  

   ३ 

२.३.५ वनमालीकरर्का 

उपकरर् 
२.३.५.१ 

पयााप्त मारामा वनमालीकरर् गररएका उपकरर्हरु 

उपलब्ध छन् । (हनेुा पररवशष्ट २.३घ DIRP का लावग 

वनमालीकरर् गररएका उपकरर्हरु)    ३ 
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२.३.५.२ 
वनमालीकृत गज र कटन बल्सको लावग र्रक भााँडाहरु 

प्रयोग गररन्छ ।   १ 

२.३.६ मापदण्ड 

उपचार वनदवेशकाको 

प्रयोग र उपलब्धता 

 हले्थ पोस्टमा स्तररय उपचार पद्धवत उपलब्ध छ र  

प्रयोग गररन्छ ।  

 

१ 

२.३.७ संिमर् 

रोकथाम र र्ोहोर 

व्यवस्थापन 

  

  

  

  

२.३.७.१ मास्क, पञ्जा, प्लावस्टकको एप्रोन, बुट र चस्माहरु 

उपलब्ध छन् र आवश्यकताअनुसार प्रयोग गररन्छ ।   १ 

२.३.७.२ कवम्तमा पवन तीन वटा र्रक रङका र्ोहोर जम्मा गने 

बाल्टीहरु (एक-एकवटा रातो, वनलो र हररयो- HCWM 

सन् २०१४ को वनदवेशका (स्वास््य तथा जनसंख्या 

मन्रालय) अनुसार) उपलब्ध छन् र प्रयोगमा छन् ।   १ 

२.३.७.३ वनडल कटरसवहतको िलीको व्यवस्था छ ।   १ 

२.३.७.४ स्वास््यकमीको लावग सर्ा पानी र साबनु वा 

स्यावनटाईजरले हात धुन ेव्यवस्था छ ।   १ 

२.३.७.५ ववशुक्रद्दकरर् गनाको लावग ललोररनको झोल बनाईन्छ र 

प्रयोग गररन्छ ।   १ 

२.३.८ कागजात २.३.८ 
सबै कायाहरुको रेकडा गररन्छ र ररपोटा गररन्छ ।   १ 

मापदण्ड २.३ कुल प्राप्ताङ्क   २१ 

कुल प्रवतशत (कुल प्राप्ताङ्क / २१ x१००)  

 

पररवशष्ट २.३क DIRP का लावग र्र्नाचर र साधारर् उपकरर् 

िमाङ्क 
वववरर् आवश्यक संख्या स्कोर 

       १ उपचारको लावग बेड (डसना\वसरानी) १   

२ कुसी १   

३ साबुन पानीसवहतको बाल्टी १   

४ वनवडल कटर १   

५ फ्ल्यास लाइट १   

६ पोटेबल ल्याम्प १   

७ वभिे घडी १   

कुल अङ्क 
 

कुल प्रवतशत = कुल अङ्क/७ X १०० 
 

हरेक हरर्ले १ अङ्क पाउनछे यक्रद सबै आवश्यक संख्या छ भने अन्यथा ० 



 

52 
 

 स्कोररङ्ग तावलका  

 कुल प्रवतशत स्कोर  

 ०-४९ ०  

 ५०-६९ १  

 ७०-८४ २  

 ८५-१०० ३  

 मापदण्डको स्कोर २.३.२   

    

पररवशष्ट २.३ख  DIRP का लावग न्यनूतम सवेा  

िमाङ्क 
उपलब्ध सेवा र प्रक्रियाहरु 

स्कोर  

       १ साधारर् ड्रवेसङ्ग पररवतान   

२ छालाको टााँका वनकाल्न े   

३ वस्पवल्न्टङ्ग   

४ घाऊको ड्रवेसङ्ग   

५ लोकल एनेस्थेवसयामा 

ड्रवेसङ्ग पररवतान 
  

६ घाऊ वचरर्ार   

७ लयाथेटर (राख्ने र वनकाल्ने)   

कुल अङ्क   

कुल प्रवतशत = कुल अङ्क/७ x१००   

हरेक हरर्ले १ अङ्क पाउनछे यक्रद सबै आवश्यक संख्या छ भने अन्यथा ० 

 स्कोररङ्ग तावलका   

 कुल प्रवतशत स्कोर   

 ०-४९ ०   

 ५०-६९ १   

 ७०-८४ २   

 ८५-१०० ३   

 मापदण्डको स्कोर २.३.३    
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पररवशष्ट २.३ग DIRP का लावग औषवध र उपकरर् 

िमाङ्क 
सामानहरु आवश्यक संख्या स्कोर 

       १ Lignocaine Hydrochloride १% २   

२ Lignocaine Hydrochloride २% २   

३ Povidine Iodine Solution (५००ml) २   

४ Hydrogen Peroxide Solution १   

५ कटन ब्याण्डजे आवश्यकतानुसार   

६ वसल्क २-० आवश्यकतानुसार  

७ प्रोवलन २-०, ३-०, ४-० आवश्यकतानुसार 

(२-३) 
 

८ वववभन्न साइजका लयाथेटर प्रत्येक साईजका २ 

वटा 
 

९ वस्पररट (५००वम.वल) १   

१० एकल प्रयोग सूई १ वम.वल, ३ वम.वल, ५ वम.वल, 

१० वम.वल 

आवश्यकतानुसार 
 

११ वववभन्न साइजका वनमालीकृत पञ्जा आवश्यकतानुसार  

१२ एकल प्रयोग पञ्जा आवश्यकतानुसार  

१३ मास्क आवश्यकतानुसार  

कुल अङ्क 
 

कुल प्रवतशत = कुल अङ्क/१३ X १०० 
 

हरेक हरर्ले १ अङ्क पाउनछे यक्रद सबै आवश्यक संख्या छ भने अन्यथा ० 

 

  स्कोररङ्ग तावलका  

  कुल प्रवतशत स्कोर  

  ०-४९ ०  

  ५०-६९ १  

  ७०-८४ २  

  ८५-१०० ३  

  मापदण्डको स्कोर २.३.४   
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पररवशष्ट २.३घ DIRP का लावग वनमालीकृत उपकरर् 

िमाङ्क 
वववरर् आवश्यक संख्या स्कोर 

      १ वनमालीकृत ड्रवेसङ्ग सेट (याापरमा राखेको) २-३  

२ वनमालीकृत सुचर सेट (याापरमा राखेको) २  

३ वनमालीकृत सुचर हटाउने सेट (याापरमा राखेको) १  

४ वनमालीकृत लयाथेटर सेट (याापरमा राखेको) २  

५ वनमालीकृत वचटल र्ोरसेप (जारसवहत) २  

६ वनमालीकृत कटन बल्स ड्रममा रावखएको १ ड्रम  

७ वनमालीकृत गज वपस र गज प्याड ड्रममा रावखएको १ ड्रम  

कुल अङ्क  

कुल प्रवतशत = कुल अङ्क/७ X १००  

हरेक हरर्ले १ अङ्क पाउनछे यक्रद सबै आवश्यक संख्या छ भने अन्यथा ० 

 

  स्कोररङ्ग तावलका  

  कुल प्रवतशत स्कोर  

  ०-४९ ०  

  ५०-६९ १  

  ७०-८४ २  

  ८५-१०० ३  

  मापदण्डको स्कोर २.३.५.१   

 

 

क्षरे कोड प्रमार्ीकरर् 

  

 
औषवध ववतरर् सवेा 

(वडस्पने्सरर) 

२.४ 

उपक्षेर   मापदण्ड प्राप्ताङ्क  उच्चतम 

अङ्क 

२.४.१ औषधी 

ववतरर् सेवा 

२.४.१ स्वास््य चौकीमा औषधी सवेाको वनवश्चत क्षेर 

)वडस्पेन्सरर( ौछ । 
  १ 

२.४.२ नेशनल 

ड्रग र्मुालरी 

२.४.२ स्वास््य चौकीको औषधी कक्षमा नेपाली नेशनल 

ड्रग र्मुालरी (NNF) को प्रवतवलवप छ । 

 १ 
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२.४.३ औषधी 

सेवा समय 

२.४.३ औषधी कोठा OPD समयभरर खुला रहन्छ ।  १ 

२.४.४ कमाचारी 

पररचालन  

२.४.४ औषधी सेवाको लावग मध्यम तहका 

स्वास््यकमीहरुलाई तावलम क्रदइन्छ र  पररचालन 

गररन्छ । 

 १ 

 

२.४.५ आवश्यक 

वनशुल्क 

औषधीहरुको 

उपलब्धता 

२.४.५.१ दवेखने ठाऊाँ मा आवश्यक वनशुल्क औषधीहरुको 

सूची रहकेो छ । 
 १ 

२.४.५.२ स्वास््य चौकीमा आवश्यक आधारभुत सेवाका 

औषधीहरु वषाभरर उपलब्ध छन् र स्टक आउट 

भएको छैन । 

 १ 

२.४.६  

कायािमको लावग 

औषधी र 

उपकरर्को 

उपलब्धता 

२.४.६ वषाभरर नै वनदवेशकाअनुसार कायािमको लावग औषधी र उपकरर् उपलब्ध 

छन् 

२.४.६.१ कुष्ठरोग   १ 

२.४.६.२ मलेररया (वनवश्चत वजल्लाहरुमा)  १* 

२.४.६.३ कालाजार  १ 

२.४.६.४ हािीपाईल े

 

 १ 

२.४.६.५ एच.आइ.भी\एड्स  १ 

२.४.६.६ नसने रोगहरु (आधारभतू स्वास््य प्याकेज अनसुार)  १ 

२.४.६.७ मानवसक स्वास््यसम्बन्धी समस्याहरु (आधारभूत 

स्वास््य प्याकेज अनुसार) 
 १ 

२.४.७  

औषधीहरुको 

भण्डारर्  

२.४.७.१ सबै औषधीहरु र उपकरर्हरु सर्ा र् याकमा 

वर्ाानुिमानुसार वा समूहअनुसार रावखन्छ । 
 १ 

२.४.७.२ औषधीहरुको तापिमलाइ(२५+/-२°C) वनगरानी र 

रेकडा गररन्छ । 

 १ 

२.४.७.३ तापिम वमलाउनुपने औषधीहरु र खोपहरु भण्डारर् 

गना क्रफ्रजको(+/-४°C) व्यवस्था छ ।  

 १ 

२.४.८  

पे्रस्कृप्सनअनुसार

को औषधी 

ववतरर् 

  

  

२.४.८.१ वबरामीहरुलाई औषधीसम्बन्धीको जानकारी औषधी 

ववतरर्को समयमा क्रदइन्छ ।  
 १ 

२.४.८.२ औषधीसेवन कसरी गने भन्नबेारे वलवखत वनदशेन 

क्रदइन्छ । 
 १ 

२.४.८.३ औषधी ववतरर् क्षेरमा औषधीको सही प्रयोग बारेमा 

IEC उपकरर्हरु (पोस्टर, NNF) उपलब्ध छन् । 

 १ 

२.४.८.४ पे्रस्कृप्सनमा औषधीको जनेेररक नाम प्रयोग गररन्छ ।  १ 

२.४.९ STP २.४.९ हले्थ पोस्टमा मापदण्ड स्तरीय उपचार पद्धवत  १ 
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उपलब्धता र 

प्रयोग 

वनदवेशका उपलब्ध छ र  प्रयोग गररन्छ । 

२.४.१० पवहले 

म्याद सक्रकने 

औषवधलाई पवहले 

प्रयोग गने 

(FEFO) 

२.४.१० पवहले म्याद सक्रकने औषवधलाई पवहले प्रयोग गने 

(FEFO) प्रक्रियाको व्यवस्था गररन्छ । 

 १ 

२.४.११  

औषधीहरुको 

जााँचबुझ 

२.४.११ सबै औषधीहरु र उपकरर्हरु वगवन्त गररन्छ, म्याद 

नाघेका औषधीहरु सही व्यवस्थापन भएको छ ।  
 १ 

२.४.१२  

औषधीजन्य 

र्ोहोरको 

व्यवस्थापन 

२.४.१२ औषधीजन्य र्ोहोरको व्यवस्थापन औषधी 

व्यवस्थापन ववभागको वनदवेशका अनुसार गररन्छ । 
 १ 

मापदण्ड २.४ कुल प्राप्ताङ्क   २३ 

(२४*) 

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

* Malaria endemic districts 

 

पररवशष्ट २.६क साधारर् जााँचहरुको सचूी 

िमाङ्क साधारर् जााँचहरुको न्यूनतम सूची (BHS प्याकेजअनुसार) उपलब्ध 

       १ रक्त समूह र आर्.एच ्टाईवपङ्ग  

२ ब्लड सुगर  

३ हमेोग्लोवबन (%)   

४  वपसाबको रुरटन जााँच   

५ वपसाबद्वारा गभा जााँच  

६ क्रदसाको रुरटन जााँच  
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७ क्रकटोन बवडज  

८ प्रोरटनको लावग वडपवस्टक   

९ खकारको AFB जााँच  

१० VIA (Visual Inspection with Acetic Acid) (वभ.आई.ए)  

११ गभा जााँच  

१२ VDRL (वभ.वड.आर.एल)  

१३ K-३९ RDT   

१४ औाँलोको लावग RDT  

१५ डङे्गूको लावग  RDT   

१६ औाँलोको लावग माइिोस्कोपी  

कुल अङ्क   

कुल प्रवतशत = कुल अङ्क / १६ x १००  

 

हरेक हरर्ले १ अङ्क पाउनछे यक्रद सबै आवश्यक संख्या छ भने अन्यथा ० 

  

स्कोररङ्ग तावलका 

   कुल प्रवतशत स्कोर  

  ०-४९ ०  

  ५०-६९ १  

  ७०-८४ २  

  ८५-१०० ३  

  स्कोर मापदण्ड २.६.१.२   
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पररवशष्ट २.६ख ल्याबरेटोरीको लावग र्र्नाचर र उपकरर् 

िमाङ्क ल्याबरेटोरीको लावग र्र्नाचर र उपकरर् आवश्यक संख्या स्को

र 

       १ काम गनाको लावग टेबल  कवम्तमा ३  

२ बेन्च कवम्तमा १  

३ कुसीहरु कवम्तमा २  

४ दराज  कवम्तमा १  

५ ल्याबरेटोरीको लावग फ्रीज कवम्तमा १  

६ वडटजेन्ट आवश्यकतानुसार  

७ ह्याण्ड स्यावनटाइजर आवश्यकतानुसार  

८ हात धनुे साबुन आवश्यकतानुसार  

९ एप्रोन कवम्तमा २  

१० तौवलया आवश्यकतानुसार  

११ स्टेशनरी सामान (कलम, वससाकलम, माका र, 

A४ कागज) 

आवश्यकतानुसार  

१२ वबरामी रवजष्टर कवम्तमा १  

१३ टेष्ट अनुसारका पे्रषर् र्ारम र ररपोर्टाङ्ग 

र्ारम 

आवश्यकतानुसार  

कुल अङ्क   

कुल प्रवतशत = कुल अङ्क / १३ x १००  

हरेक हरर्ले १ अङ्क पाउनछे यक्रद सबै आवश्यक संख्या छ भने अन्यथा ० 

 

स्कोररङ्ग तावलका  

  कुल प्रवतशत स्कोर   

 ०-४९ ०   

 ५०-६९ १   

 ७०-८४ २   

 ८५-१०० ३   
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 स्कोर Standard २.६.३.१    

 

 

पररवशष्ट २.६ ग ल्याबरेटोरीको लावग औजार, उपकरर् र सामावग्रको सचूी 

िमाङ्क ल्याबरेटोरीको लावग औजार, उपकरर् र सामावग्र आवश्यक संख्या स्कोर 

       १ सेवन्िफ्यूज कवम्तमा १  

२ माइिोस्कोप कवम्तमा १  

३ कलररवमटर कवम्तमा १  

४ वाटर बाथ कवम्तमा १  

५ हट एयर ओभन कवम्तमा १  

६ DC काउन्टर कवम्तमा १  

७ ESR स्ट्याण्ड कवम्तमा १  

८ ESR ट्यूब आवश्यकतानुसार  

९ नेउबर च्याम्बर कवम्तमा १  

१० स्टप वाच\टाइमर कवम्तमा १  

११ माइिोवपपेट आवश्यकतानुसार  

१२ माइिोवपपेट स्ट्याण्ड कवम्तमा १  

१३ रेक्रफ्रवजरेटर १  

१४ रेक्रफ्रवजरेटरको तापिम मापन यन्र १  

१५ अटोललेभ १  

१६ स्टेवनङ्ग यााक १  

१७ HCWM वनदशेीका अनुसार र्ोहोर राख्ने कन्टेनर १ सेट  

१८ ग्लासवेयरहरु (खानन ट्यूब, टेष्ट ट्यूब) आवश्यकतानुसार  

१९ वनर्दाष्ट जााँचहरुको लावग RDT क्रकट  आवश्यकतानुसार  
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२० वनर्दाष्ट जााँचहरुको लावग ररयाजेन्ट आवश्यकतानुसार  

२१ ड्राईड ब्लड स्पट (DBS) आवश्यकतानुसार  

२२ वजपलक ब्याग आवश्यकतानुसार  

२३ खाम आवश्यकतानुसार  

२४ वसवलका जेल आवश्यकतानुसार  

२५ माइिोस्कोपको लावग स्लाईड आवश्यकतानुसार  

२६ ग्लास स्लाईड आवश्यकतानुसार  

२७ कटन स्वाब आवश्यकतानुसार  

२८ वववभन्न साईजका रटपहरु आवश्यकतानुसार  

२९ वववभन्न साईजका एकल प्रयोग सूईहरु आवश्यकतानुसार  

३० भ्याकूटेनर आवश्यकतानुसार  

३१ अल्कोहोल स्वाब आवश्यकतानुसार  

३२ लानसेट आवश्यकतानुसार  

३३ ब्लरटङ्ग पेपर आवश्यकतानुसार  

३४ जााँच गने पञ्जा  आवश्यकतानुसार  

३५ वववभन्न साईजका वनमालीकृत पञ्जा आवश्यकतानुसार  

३६ मास्कहरु आवश्यकतानुसार  

३७ कोल्ड चेन बाकस कवम्तमा १  

३८ आइस प्याक कवम्तमा ३  

३९ वस्पररट ल्याम्प कवम्तमा १  

४० टर्नाकेट  कवम्तमा २  

४१ हात अ्ाउने प्याड कवम्तमा १  

४२ वपसाब र क्रदसाको लावग कन्टेनर आवश्यकतानुसार  
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४३ मापन वसवलन्डर (१००,१००० वम.वल) कवम्तमा १ 

प्रत्येकमा 
 

४४ ववकर (२००, ५०० वम.वल) कवम्तमा १ 

प्रत्येकमा 
 

४५ बााँसको वस्टक आवश्यकतानुसार  

४६ वडवस्टल पानी आवश्यकतानुसार  

४७ Sodium hypochloride आवश्यकतानुसार  

४८ ल्याब ररयाजेन्ट आवश्यकतानुसार  

४९ रक्त संकलनको ट्युब आवश्यकतानुसार  

५० रक्त नमूनाको लावग स्लाईड आवश्यकतानुसार  

कुल अङ्क   

कुल प्रवतशत = कुल अङ्क / ५० x १००  

हरेक हरर्ले १ अङ्क पाउनछे यक्रद सबै आवश्यक संख्या छ भने अन्यथा ० 

 

  

स्कोररङ्ग तावलका 

   कुल प्रवतशत स्कोर  

  ०-४९ ०  

  ५०-६९ १  

  ७०-८४ २  

  ८५-१०० ३  

  स्कोर Standard २.६.४.४   

 

क्षरे कोड प्रमार्ीकरर् (**बर्थाङ्ग केन्र भएका स्वास््य चौकीको लावग) 

बर्थाङ्ग केन्र** 
२.५ 

उपक्षेर  मापदण्ड प्राप्ताङ्क  उच्चतम 

अङ्क 

२.५.१  

प्रसूवत सेवाको 

उपलब्धता 

२.५.१.१ गोपनीयता सवहतको अलग पूवा प्रसूवत र प्रसूवत कोठाको 

व्यवस्था गररएको छ । 

 १ 

२.५.१.२ २४ सै घण्टा प्रसूवत सेवा उपलब्ध छ ।  १ 
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२.५.१.३ इमजेन्सी सेवाको लावग सबै स्वास््यकमीहरु अट्ने प्रसूवत 

कोठाको व्यवस्था छ । 

 १ 

 २.५.२.१ चौवबसै घन्टा सेवाको लावग २ वटा SBA तावलमप्राप्त अ.न.मी 

वा स्टार् नसाको व्यवस्था छ ।  

 १ 

२.५.२ कमाचारी 

पररचालन 

२.५.२.२ धेरै प्रसूवत हुने ठाऊाँ मा अवतररक्त सहयोगी कमाचारीको 

व्यवस्था छ । (>=१० प्रसूवत प्रवत मवहना) 

 १ 

 २.५.२.३ २४ सै घण्टा सिंमर् रोकथामबारेमा कवम्तमा तावलम प्राप्त 

कायाालय सहयोगी उपलब्ध छ । 

 १ 

२.५.३ ्ुटी 

तावलका 

२.५.३ २४ घण्टे वसफ्ट ्ुटी तावलका बनाएर दवेखन ेगरर रावखन्छ ।  १ 

२.५.४ उवचत 

तररकाल े

पाटोग्रार्को प्रयोग र 

वनर्ाय प्रक्रिया 

२.५.४.१ उवचत तररकाले पाटोग्रार्को प्रयोग गररन्छ ।  १ 

२.५.४.२ जरटल समस्याहरुको सही पवहचान र सही समयमा प्रेषर् 

गररन्छ । 

 १ 

२.५.५  

कम तौल भएका 

बच्चाहरुको लावग 

KMC (Kangaroo 

Mother Care) 

२.५.५ कम तौल भएका बच्चाहरुको लावग KMC सेवा क्रदनलाई 

कवम्तमा एउटा KMC टेबलको व्यवस्था छ । 

 १ 

२.५.६  

जन्मदताा प्रमार्पर 

२.५.६ जन्मदताा प्रमार्पर क्रदईन्छ ।  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 पवन छ । 

 १ 

२.५.८  वबरामी 

परामशा 

२.५.८.१ पूवा प्रसूवत र प्रसूवतको बारेमा, सम्भाववत जरटलताको ववरामी 

र उसका आर्न्तहरुलाई परामशा गररन्छ र वलवखत अनुमवत 

समेत वलईन्छ । 

 १ 

२.५.८.२ प्रसूवतपश्चात्का आमा र बच्चामा दवेखने खतराका वचन्हहरु, 

खोपसम्बन्धीका कामहरु, पोषर्, सरसर्ाई र पररवार 

वनयोजन सम्बन्धी स्वास््य वशक्षा क्रदईन्छ ।  

 १ 
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२.५.८.३ वडस्चाजा हुनुपूवा पररवार वनयोजन र स्तनपान सम्बन्धी 

परामशा क्रदइन्छ । 

 १ 

 २.५.९ IEC/BCC9 

सामवग्रहरु 

२.५.९ प्रसूवतपश्चात्को स्याहार, स्तनपान, पोषर्, खोपसम्बन्धीका 

उपयुक्त IEC/BCC10 सामवग्रहरु  उपलब्ध छन् ।  

 १ 

२.५.१०  

प्रसूवत कोठाको लावग 

र्र्नाचर, उपकरर् र 

औषधीहरुको 

व्यवस्था 

 २.५.१०.१ प्रसूवत सेवा सम्बन्धी उपकरर्हरु भण्डारर्को लावग छुटै्ट दराज 

छ । 

 १ 

२.५.१०.२ प्रसूवत सेवा सम्बन्धी उपकरर्हरु र सामान्य साधनहरु पयााप्त 

छन् । (हनेुा पररवशष्ट २.५क प्रसूवत कोठाको लावग र्र्नाचर, 

उपकरर् र औषधीहरु) 

 ३ 

२.५.१०.३ प्रसूवत कोठाको लावग उपकरर् र औषधीहरुको व्यवस्था छ 

।(हनेुा पररवशष्ट २.५ख प्रसूवत कोठाको लावग उपकरर् र 

औषधीहरु) 

 ३ 

२.५.१०.४ प्रसूवत कोठाको लावग उपकरर् र औषधीहरुको इमजेन्सी 

िलीको व्यवस्था छ ।(हनेुा पररवशष्ट २.५ग प्रसूवत कोठाको 

लावग उपकरर् र औषधीहरु राख्ने इमजेन्सी िली) 

 ३ 

२.५.११ वबरामीका 

लावग सुववधा  

२.५.११.१ २४ सै घण्टा सर्ा खानेपानीको व्यवस्था छ ।  १ 

२.५.११.२ पूवा प्रसूवत कोठामा वबरामीको लावग र्रक चपीको व्यवस्था छ 

।  

 १ 

२.५.१२  

HIV संिमर्को 

शंका भएका वा 

वनदान भएका 

वबरामीहरुको 

व्यवस्थापन र पे्रषर्  

२.५.१२.१ सुकेका रगत का टाटा (Dried Blood Spot) लाई ART11 

केन्रमा पठाइन्छ ।  

 १ 

२.५.१२.२ एलसपोजर पश्चात प्रोर्ाइलावलससको लावग नवजातलाई 

क्रदनको लावग नेवभरावपन उपलब्ध छ र वनदवेशकाअनसुार 

क्रदईन्छ । 

 १ 

२.५.१२.३ पे्रषर् परामशा गरेर ART केन्रमा प्रेषर् गररन्छ ।  १ 

२.५.१३ संक़मर् 

रोकथाम  

  

  

  

२.५.१३.१ व्यवक्तगत सुरक्षाका उपकरर्, साधनहरु उपलब्ध छन् र 

आवश्यकताअनुसार प्रयोग गररन्छ  । 

  १ 

२.५.१३.२ प्रसूवत कोठा धुनवमल्ने छ ।।  १ 

२.५.१३.३ प्रसूवत कोठामा प्रयोगको लावग र्रक चप्पल र हात धुने 

साबुनको व्यवस्था छ । 

 १ 

२.५.१३.४ कवम्तमा पवन तीन वटा र्रक रङका र्ोहोर जम्मा गने  १ 

                                                      
9 IEC/BCC= Information Education and Communication/ Behavior Change Communication 
10 IEC/BCC= Information Education and Communication/ Behavior Change Communication 
11

 ART= Antiretroviral treatment 
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बाल्टीहरु (एक-एकवटा रातो, वनलो र हररयो- HCWM सन् 

२०१४ को वनदवेशका (स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालय) 

अनुसार) उपलब्ध छन् र प्रयोगमा छन् ।  

२.५.१३.५ स्वास््यकमीको लावग सर्ा पानी र साबनु वा स्यावनटाईजरले 

हात धनुे व्यवस्था छ ।  
 १ 

२.५.१३.६ वनवडल कटर र सेफ्टी बाकसको प्रयोग गररन्छ ।   १ 

२.५.१३.७ ववशुक्रद्दकरर् गनाको लावग sodium hypochlorite  (०.५% 

ललोररन झोल) बनाईन्छ र प्रयोग गररन्छ । 

 १ 

२.५.१३.८ सर्ा भाडामा सुख्खा गज र कटनहरु र्रक ठाऊाँ मा रावखन्छ ।  १ 

२.५.१३.९ प्लावस्टक र सालको लावग र्रक कचौराको प्रयोग गररन्छ ।   १ 

२.५.१३.१

० 

साललाई खाल्टोमा पुररन्छ वा placenta pit छ।  १ 

मापदण्ड २.५ कुल प्राप्ताङ्क   ४१**   

कुल प्रवतशत = कुल प्राप्ताङ्क / ४१**  x१००  

 

पररवशष्ट २.५क प्रसवूत कोठाको लावग र्र्नाचर, उपकरर् र औषधीहरु  

 िमाङ्क वववरर् आवश्यक संख्या स्कोर 

        १ प्रसूवत बेड कवम्तमा १  १  

 २ सर्ा तन्ना प्रत्येक बेडमा १  

 ३ पदाा आवश्यकतानुसार १  

 ४ सर्ा ठााँऊ (अको प्रसूवतको लावग) Available १  

 ५ नवजात वशशुको पुनजीवन टेबल १ १  

 ६ बिी १ १  

 ७ कोठाको वहटर १ १  

 ८ बच्चाको वहटर १ per delivery 

bed 

१  

 ९ अवलसटोवसन भण्डारर्को लावग फ्रीज १ १  
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 उपकरर् र सामानहरु 

        १ पे्रसर मापन सेट र स्टेथेस्कोप  १ १ 

 २ थमोवमटर (मका री रवहत)  १ १ 

 ३ कोठाको लावग थमोवमटर १ १  

 ४ क्रर्टोस्कोप २ १  

 ५ भ्रुर् स्टेथेस्कोप १  १  

 ६ बच्चा जोख्ने यन्र १ १  

 ७ नवजातको साईजको सेल्र् ईन्फ्लेरटङ्ग 

ब्याग र मास्क 

१ १  

 ८ सलसन सवहतको म्यकूस ईलसिालटर 

(पेनगुईन) 

२ १  

 ९ डप्लर १ १  

 १० भजाईनल स्पेकुलम (वसम्स) २ १  

 ११ नवजात वशशुको पुनजीवन क्रकट १ १  

 १२ वयस्क पुनजीवन क्रकट (adult CPR kit) १ १  

 १३ वनमालीकृत प्रसूवत उपकरर् (हरेक सेटलाई 

हनेुाहोस)् 

२ सेट डवेलभरी 

बेडको लावग 

१  

 १३.१ स्पोन्ज र्ोरसेप  २  

 आटारी र्ोरसेप  २ 

 S/S बाउल (Galli pot)   १ 

 S/S बाउल (receive placenta) (१-२ 

वल) 

१ 

 कडा करटङ्ग कैची (blunt खालको) १ 

 कडा टाई/कडा लल्याम्प २ 

 प्लावष्टक/रबर को पाता १ 

 गज स्वाब ४ 
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 चारपाटे कपडा ३ 

 क्रकड्नी िे १ 

 पेररप्याड/ठूलो ड्रवेसङ्ग प्याड २ 

 लेवगङ्ग  २ 

 पेररवनयल वसट १ 

 बच्चा ररवसभ गने टावेल १ 

 वनमालीकृत गाउन १ 

 १४ टााँका लगाउने सेट (हरेक सेटलाई हनेुाहोस)् २सेट १ 

 १४.१ वनवडल होल्डर १  

 स्पोन्ज होल्डर १ 

 टााँका काट्ने कैाँची १ 

 वडसेवलटङ्ग र्ोरसेप (टुथ र प्लेन) २ 

 आटारी र्ोरसेप १ 

 ग्यावलपट  २ 

 १५ ईवपवसयोटोमी सेट (हरेक सटेलाई हनेुाहोस)् २ सेट १ 

 १५.१ ईवपवसयोटोमी कैची १  

 वनवडल होल्डर १ 

 टााँका काट्ने कैाँची १ 

 वडसेवलटङ्ग र्ोरसेप (टुथ र प्लेन)  २ 

 आटारी र्ोरसेप १ 

        १६ भ्याकुम सेट   

 १७ प्रसूवतको लावग र्ोरसेप सेट   

 कुल अङ्क २४   

 कुल प्रवतशत= कुल अङ्क/२४ x१००  

 हरेक हरर्ले १ अङ्क पाउनछे यक्रद सबै आवश्यक संख्या छ भने अन्यथा ०  
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  स्कोररङ्ग तावलका  

  कुल प्रवतशत स्कोर  

  ०-४९ ०  

  ५०-६९ १  

  ७०-८४ २  

  ८५-१०० ३  

  मापदण्डको स्कोर २.५.१०.२   

  

 

पररवशष्ट २.५ ख प्रसवूत कोठाको लावग औषवध र सामानहरु 

 

 िमाङ्क औषवध र उपकरर् आवश्यक संख्या स्कोर 

 औषवध 

        १ Oxytocin injection (keep in २-८oC) २० एम्पूल १  

 २ Tranexamic acetate injection १० एम्पूल १  

 ३ Ergometrine injection १० एम्पूल १  

 ४ Magnesium sulphate injection ५० एम्पूल १  

 ५ Calcium gluconate injection ३ एम्पूल १  

 ६ Diazepam injection १० १  

 ७ Labetolol injection १० १  

 ८ Ampicillin injection १० १  

 ९ Gentamycin injection ५ १  

 १० Metronidazole injection ५ १  

 ११ Lignocaine injection २ १  

 १२ Adrenaline injection ५ १  

 १३ Ringers’ lactate injection १० १  
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 १४ Normal saline injection १० १  

 १५ Dextrose 5% injection १० १  

 १६ Water for injection  ५ १  

 १७ Eye antimicrobial (1% silver 

nitrate or  Tetracycline 1% eye 

ointment) 

 २ १  

 १८ Povidone iodine  ५ १  

 १९ Tetracycline 1% eye ointment  २ १  

 २० Paracetamol Tablet २० १  

 २१ Nefidipine SL Tablet 5 mg ४  ट्याब १  

 २२ Misoprostol Tablet ५ ट्याब १  

 उपकरर् 

        १ सूई र वनवडल २० १  

 २ IV  सेट १० १  

 ३ वस्पररट (७०% अल्कोहोल) १ बोतल १  

 ४ कटन सवहतको स्टील ड्रम १  १  

 ५ लयाथेटर (प्लेन र र्ोवलज)  ५ प्रत्येकमा १  

 ६ रटयर वा इवपवजयोटोमीको वसलाउन टााँका 

(२.० िोवमक लयाटगट)  

 ५ वपस १  

 ७ वब्लच (ललोररनमा आधाररत रसायन) २ प्याकेट १  

 ८ आमाको तल राक्नको लावग सर्ा (प्लावष्टक) 

वसट 

४ १  

 ९ स्यावनटरी प्याड १ बाकस १  

 १० पेरर-प्याड आवश्यकतानुसा

र 

१  

 ११ वशशुलाई सुख्खा राख्न र रयाप गनालाई 

सर्ा कपडा 

५ १  
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 १२ कडा टाई- वनमालीकृत १० १  

 १३ बच्चाको लावग ब्ल्याङ्केट ५ १  

 १४ बच्चालाई खुवाउने कप ३ १  

 १५ औषवध वमवसएको झुल २ १  

 १६ सरसर्ाईको पञ्जा २ जोर १  

 १७ वनमालीकरर् गररएको पञ्जा २  जोर प्रत्येकको 

र्रक साईज 

१  

 १८ लामो प्लावष्टकको एप्रोन  २  १  

 १९ गगल्स २ १  

 २० धाररला वस्तुको लावग कन्टेनर १ १  

 २१ वनवडल कटर १ १  

 २२ र्ोहोर कपडा राख्ने कन्टेनर १ १  

 २३ र्ोहोर प्याड र स्वाबको लावग बाल्टी २ १  

 २४ सालको लावग बाल्टी (५ वल.) २ १  

 २५ HCWM वनदवेशकाअनुसार कलर कोड 

गररएका बाल्टी 

१ सेट १  

 २६ वभिे घडी १ १  

 २७ ब्यािी र चीमसवहतको टचा १-२  १  

 २८ मातृवशशु रवजष्टर १-२ १  

 २९ जन्म दताा प्रमार्पर आवश्यकतानुसा

र 

१  

 ३० पाटोग्रार् आवश्यकतानुसा

र 

१  

 कुल अङ्क  ५२  

 कुल प्रवतशत= कुल अङ्क/५२ x १००  

 हरेक हरर्ले १ अङ्क पाउनछे यक्रद सबै आवश्यक संख्या छ भने अन्यथा ०  
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  स्कोररङ्ग तावलका  

  कुल प्रवतशत स्कोर  

  ०-४९ ०  

  ५०-६९ १  

  ७०-८४ २  

  ८५-१०० ३  

  मापदण्डको स्कोर २.५.१०.३   

 

 

 

 

पररवशष्ट २.५ग प्रसवूत कोठाको ER िलीका औषवध र साधनहरु 

िमाङ्क नाम आवश्यक संख्या स्कोर 

       १ Atropine Injection १० एम्पूल १ 

२ Adrenaline Injection  ३भाएल १ 

३ Xylocaine 1% and 2% Injections with 

Adrenaline 
२भाएल 

१ 

४ Xylocaine 1% and 2% Injections without 

Adrenaline 
२भाएल 

१ 

५ Xylocaine Gel २ ट्यूब १ 

६ Diclofenac Injection ५ एम्पूल १ 

७ Hyoscine Butylbromide Injection ५एम्पूल १ 

८ Diazepam injection २ एम्पूल १ 

९ Morphine Injection / Pethidine Injection २ एम्पूल १ 

१० Hydrocortisone Injection ४भाएल १ 

११ Chlorpheniramine meliate Injection  ४एम्पूल १ 

१२ Dexamethasone Injection ४भाएल १ 
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१३ Ranitidine/Omeperazole Injection  ४ एम्पूल १ 

१४ Frusemide Injection ५ एम्पूल १ 

१५ Dopamine injection २ एम्पूल १ 

१६ Noradrenaline injection २ एम्पूल १ 

१७ Digoxin injection २ एम्पूल १ 

१८ Verapamil injection २ एम्पूल १ 

१९ Amidarone injection २ एम्पूल १ 

२० Glyceryl trinitrate/nitroglycerine injection १० ट्याब/ 

५एम्पूल 

१ 

२१ Labetolol injection ५ एम्पूल १ 

२२ Magnesium sulphate injection ३० एम्पूल १ 

२३ Calcium gluconate injection २ एम्पूल १ 

२४ Sodium bicarbonate injection २ एम्पूल १ 

२५ Ceftriaxone Injection ४ भाएलs १ 

२६ Metronidazole Injection ४ बोतल १ 

२७ Dextrose 25%/ 50% Injection  २ एम्पूल 

प्रत्येकमा 

१ 

२८ IV Infusion set (Adult/Pediatric)  २ १ 

२९ IV Canula (16, 18, 20, 24, 26 Gz)  २ प्रत्येकमा १ 

३० Disposable syringes 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 

ml, 50 ml 
 ५ प्रत्येकमा 

१ 

३१ Disposable Gloves 6, 6.5, 7, 7.5  ३ प्रत्येकमा १ 

३२  Water for injection 10 ml १० एम्पूल १ 

३३ Sodium chloride-15%w/v and Glycerin-15% w/v 

(for enema)  
५ 

१ 

३४ PPH व्यवस्थापन सेट 

 (IV canula: 16/18 G, IV fluids as per 

treatment protocol, IV set, Foley’s 

catheter, Urobag) 

 Condom tamponade set- Sponge holder:2, 

Sim’s speculum:1, Foley’s catheter:1, 

कवम्तमा १ 

१ 
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Condom:2, IV fluids: NS1, IV set, Thread, 

Cord Clamp), 

 Inj Oxytocin, Tab Misoprostol,  

 

३५ Eclampsia व्यवस्थापन सटे 

(Knee hammer, IV canula: 16/18 G, IV fluids, IV 

set, Foley’s catheter, Urobag, ambu bag, 

Oxygen, Inj MgSO4: 46 एम्पूल, Inj lignocaine 

2%, Inj Calcium gluconate, Distilled water, 

Disposable syringe 20ml-1, 10ml-8, Cap 

Nifedipin- 5mg 4 Cap) 

कवम्तमा १ 

१ 

कुल अङ्क 

 ३५ 

कुल प्रवतशत =कुल अङ्क/३५X१०० 

  

हरेक हरर्ले १ अङ्क पाउनछे यक्रद सबै आवश्यक संख्या छ भने अन्यथा ० 

  

स्कोररङ्ग तावलका 

   कुल प्रवतशत स्कोर  

  ०-४९ ०  

  ५०-६९ १  

  ७०-८४ २  

  ८५-१०० ३  

  

स्कोर Standard 

२.५.१०.४ 
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क्षरे  कोड 

प्रमार्ीकरर् 

प्रयोगशाला सवेा 

(प्रयोगशाला भएका 

ससं्थाको लावग) २.६ 

उपक्षेर   मापदण्ड 

प्राप्ता

ङ्क  

उच्चतम 

अङ्क 

२.६.१वबरामीको 

लावग समय 
२.६.१ 

प्रयोगशाला सेवा वबहान १० बजेबाट बेलुका ४ 

बजेसम्म क्रदइन्छ ।   १ 

 २.६.१.२ 
आधारभूत जााँचहरु गररन्छ । (हनेुा पररवशष्ट २.६क 

आधारभूत जााँचहरुको सूची)   ३ 

२.६.२ कमाचारी 

पररचालन 

२.६.२ प्रयोगशाला सेवाको लावग कवम्तमा एकजना 

तावलमप्राप्त ल्याब अवसस्टेन्ट् वा टेक्रक्नवसयनको व्यवस्था 

छ ।   १ 

२.६.३  

साधन र उपकरर् 

२.६.३.१ प्रयोगशाला सेवाको लावग प्रयोग गना सक्रकने साधन र 

उपकरर्हरु उपलब्ध छन् । (हनेुा पररवशष्ट २.६ख 

प्रयोगशाला सेवाको लावग साधन र उपकरर्हरु )  ३ 

२.६.३.२ उत्पादकको मापदण्डअनुसार साधनहरु उपलब्ध छन् ।   १ 

२.६.४ भौवतक 

सुववधा 

  

  

२.६.४.१ स्वास््य चौकीमा प्रयोगशाला सेवाको लावग र्रक ठाऊाँ  

छ ।    १ 

२.६.४.२ स्वास््यकमी र कवम्तमा २ जना वबरामीको लावग 

आरामदायी बस्ने व्यवस्था छ । 

 

१ 

२.६.४.३ 
पयााप्त उज्यालो र हावा खेल्न ेठाऊाँ  छ।    १ 

२.६.४.४ आवश्यक र्र्नाचर र उपकरर्हरु उपलब्ध छन् । (हनेुा 

पररवशष्ट २.६ग प्रयोगशाला सेवाको लावग आवश्यक 

र्र्नाचर र उपकरर्हरु)  १ 

२.६.५ ्ुटी 

तावलका 

२.६.५ ल्यावका कमाचारीको ्ुटी तावलका वनयवमत रुपमा 

बनाईन्छ र दवेखने गरर रावखन्छ ।     १ 

२.६.६ रेकर्डाङ्ग 

र ररपोर्टाङ्ग 

२.६.६.१ ववरामीको पूर्ा वववरर्सवहतको र्ारममा नमूनाहरुको 

रेकडा रावखन्छ ।  १ 

२.६.६.२ सबै ररपोटाहरु मापदण्ड रवजस्टरमा रेकडा गररन्छ र 

मापदण्ड ररपोर्टाङ्ग र्ारमहरुको प्रयोग गररन्छ ।   १ 

२.६.६.३ ररपोटा क्रदनुपूवा ररपोटामा पयााप्त जानकारर छ क्रक छैन 

भनेर वजम्मेवार व्यवक्तले जााँच गछा ।  १ 

२.६.७ उपकरर् २.६.७.१ कवम्तमा ३ मवहनाको प्रयोगशाला उपकरर्को बर्र 

स्टक रावखएको छ ।  १ 
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भण्डारर् र स्टक २.६.७.२ 
ररएजेन्टहरुलाई उवचत तापिममा भण्डारर् गररन्छ ।  १ 

२.६.८ संक़मर् 

रोकथाम 

२.६.८.१ दवेखने गरर जैववक हावनका वचन्हहरु रावखएको छ ।  १ 

२.६.८.२ रसायन पोवखदा वा अरु घटनाहरु हुाँदा के गने भन्ने सबै 

कमाचारीलाई जानकारी छ ।  १ 

२.६.८.३ मास्क र पञ्जा उपलब्ध छन् र वतनको प्रयोग गररन्छ ।    १ 

२.६.८.४ कवम्तमा पवन तीन वटा र्रक रङका र्ोहोर जम्मा गने 

बाल्टीहरु (एक-एकवटा रातो, वनलो र हररयो- 

HCWM सन् २०१४ को वनदवेशका (स्वास््य तथा 

जनसंख्या मन्रालय) अनुसार) उपलब्ध छन् र प्रयोगमा 

छन् ।    १ 

२.६.८.५ स्वास््यकमीको लावग सर्ा पानी र साबनु वा 

स्यावनटाईजरले हात धुन ेव्यवस्था छ ।    १ 

२.६.८.६ वनवडल कटर र सेफ्टी बाकसको प्रयोग गररन्छ ।  
  १ 

२.६.८.७ ववशुक्रद्दकरर् गनाको लावग ललोररनको झोल बनाईन्छ र 

प्रयोग गररन्छ ।   १ 

मापदण्ड २.६  

कुल स्कोर  २६ 

कुल प्रवतशत (कुल स्कोर/ २६x१००)  

 

खण्डौ३ौ स्वास् चौकीमा सहचोणौसेवा व्चवस्थापनौ 

खण्ड ३ का मापदण्डहरुको साराशं 

क्षरे कुल मापदण्ड सखं्या कुल अङ्क कुल प्राप्ताङ्क 

(प्रवतशतमा) 

औजार प्रशोधन र वनमालीकरर् १५ १७  

लुगा धुने ठाऊाँ  १४ १७   

सरसर्ाई ११ १३  

उजाा व्यवस्थापन ३ ३  
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 पानी व्यवस्थापन ४ ४  

स्वास््य सम्बन्धी र्ोहोर व्यवस्थापन १४ १४  

सुरक्षा र सरंक्षर् १० १२  

यातायात र संचार ५ ५  

भण्डारर् (मेवडकल र मसलन्द) १० १०  

कुल ८६ ९५   

 

 

क्षरे कोड 

प्रमार्ीकरर् 

उपकरर् प्रशोधन र 

वनमालीकरर् ३.१ 

उपक्षेर   मापदण्ड प्राप्ताङ्क  

उच्चतम 

अङ्क 

३.१.१ ठाऊाँ  

  

३.१.१ 
उपकरर् प्रशोधन र वनमालीकरर्को लावग सर्ा पानीको 

सुववधासवहतको ठाऊाँ को व्यवस्था छ ।   १ 

३.१.२ कमाचारी 

पररचालन 

३.१.२ उपकरर् प्रशोधन र वनमालीकरर्को लावग र्रक 

कमाचारीको व्यवस्था गररएको छ ।  १ 

३.१.३ साधन र 

उपकरर् 

३.१.३ वनमालीकरर् गने साधन र उपकरर्हरु २४ सै घण्टा 

प्रयोगयोग्य अवस्थामा उपलब्ध छन् । (हनेुा पररवशष्ट 

३.१ क  वनमालीकरर् गन ेसाधन र उपकरर्हरु)  ३ 

३.१.४  

उपकरर्को 

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

३.१.५ 

वनमावलकरर्को 

तयारी 

३.१.५.१ रसायन र वडटजेन्टको प्रोग गरेर र्रक कोठामा सबै 

प्रयोग गररएको उपकरर्हरु सर्ा गररन्छ ।  १ 

३.१.५.२ र्रक ठाऊाँ मा सबै उपकरर् र साधनहरु सकाईन्छ ।   १ 

३.१.५.३ सबै उपकरर्हरु दोहोरो याापरमा रावखन्छ ।     १ 

३.१.६ 

वनमावलकरर् 

३.१.६ सबै यााप गररएका उपकरर्हरुलाई तापिमको 

ईवन्डकेटर राखेर अटोललेभ गररन्छ ।   १ 
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३.१.७ भण्डारर् ३.१.७ वनमावलकरर् गररएका प्याकेटहहरुलाई वनमावलकरर्को 

वमवत हालेर दराजमा रावखन्छ ।   १ 

३.१.८ वनररक्षर् 

र लग बुक 

३.१.८.१ सबै उपकरर्हरुको वनररक्षर् गरेर रेकडा गररन्छ ।   १ 

३.१.८.२ लग बुकमा उपकरर्को प्रशोधन र अटोललेभ गरेको 

वमवत, उपकरर्को प्रकारवारेमा सबै जानकारी रावखन्छ 

।  

 

१ 

३.१.९ संक़मर् 

रोकथाम  

  

  

  

  

३.१.९.१ मास्क, पञ्जा, प्लावस्टकको एप्रोन, बुट र चस्माहरु 

उपलब्ध छन् र आवश्यकता अनुसार प्रयोग गररन्छ ।   १ 

३.१.९.२ कवम्तमा पवन तीन वटा र्रक रङका र्ोहोर जम्मा गने 

बाल्टीहरु (एक-एकवटा रातो, वनलो र हररयो- HCWM 

सन् २०१४ को वनदवेशका (स्वास््य तथा जनसंख्या 

मन्रालय) अनुसार उपलब्ध छन् र प्रयोगमा छन् ।  १ 

३.१.९.३ स्वास््यकमीको लावग सर्ा पानी र साबनु वा 

स्यावनटाईजरले हात धुन ेव्यवस्था छ ।   १ 

३.१.९.४  ववशुक्रद्दकरर् गनाको लावग ललोररनको झोल बनाईन्छ र 

प्रयोग गररन्छ ।  १ 

मापदण्ड ३.१ कुल प्राप्ताङ्क   १७ 

प्रवतशत = कुल प्राप्ताङ्क  / १७ x १००  

 

 

पररवशष्ट ३.१ क  वनमालीकरर् गन ेसाधन र उपकरर्हरु  

िमाङ्क 
वववरर् आवश्यक संख्या स्कोर 

       १ काम गने टेबल १  

२ ओसार पसारको लावग बास्केट २   

३ सर्जाकल ड्रम २  

४ भण्डारर् दराज १  

५ बोइलर वा मःम पट १  

६ अटोललेभ मेवसन १ 
 

७ डबल याापर आवश्यकतानुसार   

८ टाईमर १   

९ थमाल सूचक टेप आवश्यकतानुसार  

१० लयाप, मास्क, गाउन, एप्रोन आवश्यकतानुसार   

११ पञ्जाहरु १ बाकस   
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१२ कटन रोल आवश्यकतानुसार   

१३ कटन गज  आवश्यकतानुसार   

१४ कैं ची २   

१५ बाल्टीहरु ३  

१६ स्कबा ब्रस आवश्यकतानुसार  

कुल अङ्क 
 

कुल प्रवतशत = कुल अङ्क/१६ X १०० 
 

हरेक हरर्ले १ अङ्क पाउनछे यक्रद सबै आवश्यक संख्या छ भने अन्यथा ० 

 

    

 

स्कोररङ्ग तावलका 

 

 

कुल प्रवतशत स्कोर 

 

 

०-४९ ० 

 

 

५०-६९ १ 

 

 

७०-८४ २ 

 

 

८५-१०० ३ 

 

 

 मापदण्डको स्कोर ३.१.३ 
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क्षरे कोड 

प्रमार्ीकरर् 

  

लन्ड्री सवेा (लगुा 

धनु ेब्यवस्था) ३.२ 

उपक्षेर   मापदण्ड प्राप्ताङ्क  

उच्चतम 

अङ्क 

३.२.१ ठाऊाँ  

  

३.२.१.१ 
उपकरर् प्रशोधन र वनमालीकरर्को लावग सर्ा 

पानीको सुवबधा सवहतको ठाउाँको व्यवस्थापन छ l    १ 

३.२.१.१ लन्ड्रीको लावग र्रक ठाऊाँ को व्यवस्था छ ।  १  

३.२.१.२ सर्ा कपडाको लावग र्रक दराजको व्यवस्था छ ।   १ 

३.२.२ कमाचारी 

पररचालन ३.२.२ 
संक़मर् रोकथामको तावलम वलएको कमाचारील े

लन्ड्री सेवा क्रदन्छ ।  १ 

३.२.३ साधन र 

उपकरर् 

 ३.२.३ 

लन्ड्री सेवाको लावग साधन र उपकरर्हरु उपलब्ध 

छन् । (हनेुा पररवशष्ट ३.२ क लन्ड्री सेवाको लावग 

साधन र उपकरर्हरु)   ३ 

३.२.४ 

कपडाहरुको 

वगामा ववभाजन र 

क्रकटारु्रवहत 

बनाइन े

३.२.४.१ 
धुनुभन्दा पवहले कपडाहरुलाई रगत लागेको वा 

नलागेको जस्ता वगामा ववभाजन गररन्छ ।     १ 

३.२.४.२ ववभावजत कपडाहारुलाई क्रकटारु्रवहत बनाईन्छ ।  १ 

३.२.५ धुलाई ३.२.५ वावसङ्ग मेवशनमामार सवै कपडाहरु धोइन्छ ।    १ 

३.२.६ सुकाई ३.२.६.१ सवै कपडाहरु घाममा सुकाईन्छ ।  १ 

३.२.७ भण्डारर् 

  ३.२.७ सवै कपडाहरुलाई र्रक दराजमा रावखन्छ ।   १ 

३.२.८ वनरीक्षर् ३.२.८ सवै कपडाहरुलाई वनरीक्षर् र रेकडा गररन्छ ।    १ 

३.२.९ संक़मर् 

रोकथाम  

३.२.९.१ 
मास्क, पञ्जा, प्लावस्टकको एप्रोन, बुट र चस्माहरु 

उपलब्ध छन् र आवश्यकता अनुसार प्रयोग गररन्छ ।   १ 

३.२.९.२ 

कवम्तमा पवन तीन वटा र्रक रङका र्ोहोर जम्मा 

गने बाल्टीहरु (एक-एकवटा रातो, वनलो र हररयो- 

HCWM सन् २०१४ को वनदवेशका (स्वास््य तथा 

जनसंख्या मन्रालय) अनुसार उपलब्ध छन् र 

प्रयोगमा छन् ।  १ 

३.२.९.३ 
 स्वास््यकमीको लावग सर्ा पानी र साबनु वा 

स्यावनटाईजरले हात धुन ेव्यवस्था छ ।  १ 

३.२.९.४ ववशुक्रद्दकरर् गनाको लावग ललोररनको झोल बनाईन्छ  १ 
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र प्रयोग गररन्छ । 

मापदण्ड ३.२ कुल प्राप्ताङ्क   १७  

प्रवतशत = कुल प्राप्ताङ्क / १७  x १००  

 

पररवशष्ट ३.२ क लन्ड्री सवेाको लावग साधन र उपकरर्हरु 

िमाङ्क 
लन्ड्री सेवाको लावग साधन र उपकरर्हरु  आवश्यक संख्या स्कोर 

       १ भण्डारर् दराज १  

२ बाल्टी/बेवसन ३   

३ काठको वस्टरररर २   

४ बुट २ जोर   

५ लयाप, मास्क, गाउन आवश्यकतानुसार   

६ सुकाउने डोरी आवश्यकतानुसार   

७ स्िब ब्रस आवश्यकतानुसार   

८ सरसर्ाई पञ्जा आवश्यकतानुसार   

९ धुलाई पाउडर आवश्यकतानुसार   

१० ललोररनको झोल/पाउडर आवश्यकतानुसार   

कुल  स्कोर  

कुल प्रवतशत = कुल  स्कोर/१० X १००  

हरेक हरर्ले १ अङ्क पाउनछे यक्रद सबै आवश्यक संख्या छ भने अन्यथा ० 

 

 

 

स्कोररङ्ग तावलका 

 

 

कुल प्रवतशत स्कोर 

 

 

०-४९ ० 

 

 

५०-६९ १ 

 

 

७०-८४ २ 

 

 

८५-१०० ३ 

 

 

मापदण्डको स्कोर ३.२.३  
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क्षरे कोड 

प्रमार्ीकरर् सरसर्ाई ३.३ 

उपक्षेर   मापदण्ड प्राप्ताङ्क  

उच्चतम 

अङ्क 

३.३.१ 

भण्डारर्को ठाऊाँ   ३.३.१ 
सरसर्ाईका आधारभतू उपकरर्हरु र्रक दराजमा 

भण्डारर् गररन्छ ।  १ 

३.३.२ कमाचारी 

पररचालन ३.३.२.१ 
सरसर्ाई गन ेकमाचारीलाई संक़मर् रोकथामको 

तावलम क्रदइन्छ ।   १ 

३.३.३ आधारभूत 

उपकरर्हरु ३.३.३ 
आधारभूत उपकरर्हरु उपलब्ध छन् ।(हनेुा पररवशष्ट 

३.३क सरसर्ाईका आधारभतू उपकरर्हरु)   ३ 

३.३.४ सरसर्ाई 

  
३.३.४.१ स्वास््य चौकी पररसर सर्ा र धूलोमुक्त छ ।   १ 

३.३.४.२ सवै चपीहरु दगुान्धरवहत र सर्ा छन् ।   १ 

३.३.४.३ सवै चपीहरु कवम्तमा क्रदनको ३ पटक सर्ा गररन्छ ।  १ 

३.३.४.४ 
सबै ढोका र झ्यालहरु सर्ा र धूलोमुक्त छन् र क्रदनमा 

कवम्तमा एकपटक सर्ा गररन्छ ।   १ 

३.३.४.५ स्वास््य चौकीका सवै भुई ाँहरु सर्ा छन् ।   १ 

३.३.४.६ 

स्वास््य चौकीका सवै वभिाहरु सर्ा छन ्र वतनमा 

टाईल लगाईएको छ वा ईनामेलले ४ क्रर्टसम्म 

रङ्गाईएको छ ।   १ 

३.३.५ ललोररन 

झोलको 

व्यवस्थापन 

३.३.५ ललोररन झोललाई छुटै्ट नालीबाट बगाईन्छ वा छुटै्ट 

र्ाल्डोमा पुररन्छ। 

 १ 

३.३.६ हररयाली र 

खुला ठाऊाँ  ३.३.६ 
स्वास््य चौकीमा हररयाली र खुला ठाऊाँ को व्यवस्था 

छ ।   

 

१ 

मापदण्ड ३.३ कुल प्राप्ताङ्क   १३ 

प्रवतशत = कुल प्राप्ताङ्क  / १३ x १००  

 

पररवशष्ट ३.३क सरसर्ाईका आधारभतू उपकरर्हरु 

िमाङ्क 
वववरर् आवश्यक संख्या स्कोर 

       १ दराज १   

२ रेकडाको लग बुक १  

३ हवसया आवश्यकतानुसार   
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४ कोदालो आवश्यकतानुसार   

५ बेल्चा  आवश्यकतानुसार   

६ डोरी आवश्यकतानुसार   

७ स्िब ब्रस आवश्यकतानुसार   

८ कुचो आवश्यकतानुसार   

९ बाल्टी आवश्यकतानुसार   

१० जार आवश्यकतानुसार   

११ पावन छका ने पाईप आवश्यकतानुसार   

१२ साबुन आवश्यकतानुसार   

१३ धुलाई पाउडर आवश्यकतानुसार   

१४ रे्रबदलका तन्ना आवश्यकतानुसार  

१५ रे्रबदलका वसरानी आवश्यकतानुसार  

१६ वसरावनको खोल आवश्यकतानुसार  

१७ ब्ल्याङ्केट आवश्यकतानुसार  

१८ व्यवक्तगत सुरक्षाका साधन आवश्यकतानुसार  

१९ झ्यालको जाली सबै झ्यालहरुमा  

२० मच्छड दानी आवश्यकतानुसार  

२१ गमला आवश्यकतानुसार  

कुल अङ्क   

कुल प्रवतशत = कुल अङ्क/२१ X १००   

हरेक हरर्ले १ अङ्क पाउनछे यक्रद सबै आवश्यक संख्या छ भने अन्यथा ० 

 

स्कोररङ्ग तावलका 

 

 

कुल प्रवतशत स्कोर 

 

 

०-४९ ० 

 

 

५०-६९ १ 

 

 

७०-८४ २ 

 

 

८५-१०० ३ 

 

 

स्कोर ३.३.३  
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क्षरे कोड 

 

प्रमार्ीकरर् 

   

ववध्यतु तथा 

अन्य उजााको 

प्रर्ाली  ३.४ 

उपक्षेर   मापदण्ड प्राप्ताङ्क  

उच्चतम 

अङ्क 

३.४.३ उजाा 

प्रर्ालीको 

व्यवस्था 

  

  

३.४.३.१ स्वास््य चौकीमा ३-रे्ज लाईनको ववध्युत संचार छ ।   १ 

३.४.३.२ 

स्वास््य चौकीमा वैकवल्पक ऊजााको स्रोतहरु (जेनरेेटर, 

सोलार वा इन्भटार) छन् जसले उपकरर्हरु चलाउन 

सक्रकन्छ ।   १ 

३.४.३.३ आवश्यक वडजेल वा पेिोलको व्यवस्था छ ।   १ 

  

मापदण्ड ३.४ 

कुल प्राप्ताङ्क    ३ 

प्रवतशत = कुल प्राप्ताङ्क  / ३ x १००  

 

क्षरे कोड प्रमार्ीकरर् 

पानीको स्रोत 
३.५ 

उपक्षेर   मापदण्ड प्राप्ताङ्क  उच्चतम 

अङ्क 

३.५.१ पानीको 

स्रोत 

३.५.१ स्वास््य चौकीको लावग खानपेानी र अन्य पानीको 

(बोररङ्ग वा ईनार) लगातार उपलव्स्टधता छ ।  

 १ 

३.५.२ पानीको 

भण्डारर् 

  

  

 ३.५.२.१ पानीको भण्डारर् गना टैङ्कीको प्रयोग गररन्छ र 

संिमर् रोक्न छोपेर रावखन्छ र वनयवमत सर्ा गररन्छ । 

   १ 

 ३.५.२.२ पानीको आपूर्ता रोक्रकएको खण्डमा कवम्तमा २ क्रदनको 

लावग पुग्ने पानीको भण्डारर् गने टैङ्की छ । 

   १ 

३.५.३ पानीको 

गुर्स्तर  

 ३.५.३ नेपाल खानेपानी गुर्स्तर मापदण्ड २००५ अनुसार 

प्रत्येक वषा पानीको गुर्स्तर जााँच गररन्छ । 

   १ 

  

मापदण्ड ३.५ 

कुल प्राप्ताङ्क   ४ 

प्रवतशत = कुल प्राप्ताङ्क  / ४ x १००  
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क्षरे कोड प्रमार्ीकरर् 

  

  

स्वास््यसवेाजन्य 

र्ोहोर व्यवस्थापन ३.६ 

उपक्षेर   मापदण्ड प्राप्ताङ्क  

उच्चतम 

अङ्क 

३.६.१ कमाचारी 

पररचालन 

३.६.१.१ स्वास््यसेवाजन्य र्ोहोर व्यवस्थापनको लावग 

कमाचारीको व्यवस्था गररएको छ ।   १ 

३.६.१.२ स्वास््यसेवाजन्य र्ोहोर व्यवस्थापन सम्ववन्धको 

तावलम वा अवभमुवखकरर् गररएको छ ।  १ 

३.६.२ ठाऊाँ  ३.६.२ र्ोहोर जम्मा गना र जोवखमयुक्त र्ोहोरको 

अटोललेभ गनालाई र्रक ठाऊाँ को व्यवस्था छ ।  १ 

३.६.३ र्ोहोरलाई 

सुरुदवेख अवन्तमसम्म 

छुट्याउने 

३.६.३ कवम्तमा पवन तीन वटा र्रक रङका र्ोहोर जम्मा 

गने बाल्टीहरु (एक-एकवटा रातो, वनलो र हररयो- 

HCWM सन् २०१४ को वनदवेशका (स्वास््य तथा 

जनसंख्या मन्रालय) अनुसार उपलब्ध छन् र 

प्रयोगमा छन् ।     १ 

३.६.४ व्यवक्तगत 

सुरक्षा 

३.६.४ मास्क, पञ्जा, प्लावस्टकको एप्रोन, बुट र चस्माहरु 

उपलब्ध छन् र आवश्यकताअनुसार र्ोहोर जम्मा 

गना प्रयोग गररन्छ ।   १ 

३.६.५ सावाजवनक 

जानकारी 

३.६.५. 

 

स्वास््य सम्बन्धी र्ोहोर व्यवस्थापनको आधारभूत 

जानकारी र र्ोहोर र्ाल्ने बाल्टीको प्रयोगबारेमा 

सावाजवनक जानकारी क्रदईन्छ ।   १ 

३.६.६ र्ोहोरको 

पुनः प्रयोग र 

व्यवस्थापन 

 ३.६.६.१ 
संिवमत र्ोहोरहरुलाई वनमालीकरर् गरेर मार 

ववसजान गररन्छ ।   १ 

 ३.६.६.२ 
पुनः प्रयोग गना वमल्ने र्ोहोरहरुलाई जम्मा गररन्छ 

।   १ 

 ३.६.६.३ 
जैववक र्ोहोरलाई कम्पोस्ट बनाईन्छ वा 

वायोग्यााँस प्लान्ट बनाईन्छ ।   १ 

 ३.६.६.४ 
नगरपावलका वा गाऊाँ पावलकाले हावन नगने र्ोहोर 

र अटोललेभ गररएको र्ोहोर लैजान्छ ।   १ 

 ३.६.६.५ 
सालजस्ता मानवीय र्ोहोरहरुलाई प्लासेन्टा वपट 

मार्ा त सही तररकाले ववसजान गररन्छ ।   १ 

३.६.७ औषधीजन्य 

र्ोहोर व्यवस्थापन 

३.६.७ औषधीजन्य र्ोहोर व्यवस्थापन औषधी 

व्यवस्थापन ववभागको वनदवेशकाअनुसार गररन्छ । 
 १ 

३.६.८ झोलजन्य 

र्ोहोर व्यवस्थापन 

३.६.८.१ झोलजन्य र्ोहोरको व्यवस्थापन गररन्छ ।   १ 

३.६.८.२ वषाातको पानीमा स्वास््य सम्बन्धी र्ोहोर 

वमवसएर नजाने व्यवस्था गररएको छ ।  
 १ 
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मापदण्ड ३.६ 

कुल प्राप्ताङ्क   १४ 

प्रवतशत = कुल प्राप्ताङ्क  / १४ x १००  

 

क्षरे कोड 

प्रमार्ीकरर् सरुक्षा र सरंक्षर् ३.७ 

उपक्षेर   मापदण्ड प्राप्ताङ्क  

उच्चतम 

अङ्क 

३.७.१ 

सुरक्षाकमीसाँग 

सहयोग 

३.७.१ स्वास््य चौकीले नवजकको प्रहरी कायाालयसाँग 

समन्वय गछा । 

 

१ 

३.७.२ सुववधाहरु  ३.७.२ सुरक्षा र सरंक्षर्को लावग आधारभूत सुववधाहरुको 

व्यवस्था छ । (हनेुा पररवशष्ट ३.७क सरुक्षा र 

संरक्षर्को लावग आधारभूत सुववधाहरु)   ३ 

३.७.३ वबरामीको 

सुरक्षा ३.७.३ 
स्वास््य चौकीले सबै पारोयकु्त उपकरर्हरु रे्रेर 

उपयुक्त प्रववध प्रयोग भएको छ ।   १ 

३.७.४ प्रकोप 

न्यूवनकरर् व्यवस्था 

  

  

  

  

३.७.४.१ स्वास््य चौकीमा आगो वनभाउने यन्र र स्याण्ड 

ब्याग पहुाँचयुक्त ठाऊाँ मा छ ।   १ 

३.७.४.३ 
स्वास््य चौकीमा चट्याङ्गबाट बच्न अर्थाङ्ग 

व्यवस्था छ ।   १ 

३.७.४.४ 

प्रत्येक कमाचारीलाई कवम्तमा ६ मवहनामा 

एकपटक प्रकोप न्यूवनकरर्को अवभमुवखकरर् 

गररएको छ ।   १ 

३.७.४.५ 
प्रकोपको बेलामा उम्कनको लावग बावहर वनस्कने 

वचन्हहरु सबै ववभागमा रावखएको छ ।   १ 

३.७.४.६ 
प्रकोपको बेलामा जम्मा हुन ेठााँउ (Assembly 

Zone) तोक्रकएको छ।   १ 

३.७.४.७ 
स्वास््य चौकी याावपड रेस्पोन्स टोली बनाइएको छ 

।  १ 

३.७.४.८ 
प्रकोप पश्चातको रेस्पोन्स व्यवस्थापनको लावग 

औषधीहरु उपलब्ध छ ।  १ 

  

  

मापदण्ड ३.७ 

कुल प्राप्ताङ्क     १२ 

प्रवतशत = कुल प्राप्ताङ्क  /१२  x १००  
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पररवशष्ट ३.७ क सरुक्षा र सरंक्षर्को लावग आधारभतू सवुवधाहरु   

िमाङ्क वववरर् आवश्यक संख्या स्कोर 

१ फ्ल्यास लाईट  कवम्तमा १  

२ वसट्टी  कवम्तमा १  

३ महत्वपूर्ा टेवलर्ोन नंबर दवेखने गरर  

४ इमजेन्सी क्रकट /बाकस  कवम्तमा १  

५ आगो वनयन्रर्को उपकरर्  कवम्तमा १  

 स्कोर   

कुल प्रवतशत = कुल अङ्क/५ X १००   

हरेक हरर्ले १ अङ्क पाउनछे यक्रद सबै आवश्यक संख्या छ भने अन्यथा ०  

 स्कोररङ्ग तावलका   

 कुल प्रवतशत स्कोर   

 ०-४९ ०   

 ५०-६९ १   

 ७०-८४ २   

 ८५-१०० ३   

 मापदण्डको स्कोर ३.७.४    
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क्षरे कोड प्रमार्ीकरर् 

 
यातायात साधन र 

सचंार 

३.८ 

उपक्षेर 

 

 मापदण्ड प्राप्ताङ्क  उच्चतम 

अङ्क 

३.८.१ यातायात 

साधन 

  

३.८.१.१ ववरामीलाई ल्याउन र लजैानको लावग कवम्तमा एउटा 

स्िेचरको व्यवस्था छ । 
  १ 

३.८.१.२ ववरामीलाई स्वास््य चौकीमा हहाँडाउनकालावग 

कवम्तमा एउटा व्स्टहीलवचयरको व्यवस्था छ । 
 १ 

३.८.२ संचार  

  

  

  

३.८.२.१ स्वास््य चौकीमा काम गने टेवलर्ोन वा मोबाईल छ ।   १ 

३.८.२.३ सूचना पाटीको व्यवस्था छ र प्रयोग पवन गररन्छ ।   १ 

३.८.२.४ जरुरी र्ोन नम्बरहरु (अत्यावश्यक र्ोन नम्बर, 

एम्बुलेन्स, वारुर्यन्र, ब्लड बै ाँक, प्रशाशन, HFOMC 

सदस्यहरु, FCHV हरु) OPD, ईमजेन्सी र प्रशासनमा 

रावखएका छन् ।   

  १ 

 

मापदण्ड ३.८ 

कुल प्राप्ताङ्क     ५ 

प्रवतशत = कुल प्राप्ताङ्क  /  ५ x १००   

 

 

क्षरे कोड  प्रमार्ीकरर्  

  

  

भण्डार (मवेडकल र 

उपकरर्) ३.९ 

उपक्षेर   मापदण्ड प्राप्ताङ्क  

उच्चतम 

अङ्क 

३.९.१ ठाऊाँ  ३.९.१ भण्डार )मेवडकल र उपकरर्( को लावग र्रक ठाऊाँ को 

व्यवस्था छ ।  १ 

३.९.२ मेवडकल 

स्टोर  

३.९.२.१ आवश्यक औषधी र उपकरर्हरुको कवम्तमा २ 

मवहनाको स्टक र १ मवहनाको ईमजेन्सी अडारको 

भण्डारर् गररन्छ ।   १ 

 ३.९.२.२ स्टकहरुको न्यूनतम र उच्चतम पररमार्हरु वहसाब 

गररन्छ र रे्रर अडार गदाा सोवह आधारमा गररन्छ । 
  १ 
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३.९.३ वनशुल्क 

आवश्यक 

औषधीहरुको 

व्यवस्था 

३.९.३ वनशुल्क आधारभतु औषधीहरुको व्यवस्था बषाभररनै 

उपलब्ध गररएको छ । 

 

१ 

३.९.४ वनररक्षर् र  

स्टक रेकर्डाङ्ग 

  

३.९.४.१ स्टक बुकमा आम्दानी, खचा, औषधी, खोपहरु र 

उपकरर्हरु रेकडा गररन्छ । 

 

१ 

 ३.९.४.२ स्वास््य चौकीले चौमावसक ररपोटा बनाएर स्थानीय 

सरकारको माध्यमबाट LMIS लाई क्रदन्छ । (कागजी 

ररपोटा बा ववद्युतीय प्रर्ालीबाट)    १ 

३.९.५ औषधी र 

उपकरर्को 

भण्डारर् 

३.९.५.१ औषधी र उपकरर्को भण्डारर् चीसो र घामबाट 

जोवगने ठाऊाँ  दराजमा गररन्छ ।  १ 

३.९.५.२ भण्डरर् गररएको ठाऊाँ मा हावा खेल्ने ठाऊाँ  छ ।  १ 

३.९.६ म्याद 

नाघेका 

औषधीहरुको 

व्यवस्थापन 

३.९.६ म्याद नाघेका औषधीहरुको व्यवस्थापन स्वास््य 

मन्रालयको HCWM वनदवेशका २०१४ अनुसार 

प्रत्येक ६ मवहनामा गररन्छ । 
 १ 

३.९.७ 

उपकरर्को 

वललामी 

३.९.७ वार्षाक रुपमा पुराना उपकरर्हरुको वललामी गररन्छ 

। 

 १ 

मापदण्ड ३.९ 
कुल प्राप्ताङ्क   १० 

प्रवतशत = कुल प्राप्ताङ्क  / १० x १००  
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पररमशष्ट १: 

 

सुझाव सवमवत 

िमाङ्क नाम  संस्था 

       १ केदार बहादरु अवधकारी तत्कावलन सवचव, स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालय 

२ डा गुर् राज लोहनी  महावनदशेक, DoHS 

३ नारायर् ढकाल महावनदशेक, DoA 

४ डा क्रदपेन्र रमन हसंह प्रमुख, QSRD 

५ महने्र प्रसाद शे्रष्ठ प्रमुख, HCD 

६ डा ववकास दवेकोटा प्रमुख, नीवत योजना तथा व्यवस्थापन महाशाखा, MOHP 

७ डा रमेश खरेल  व. जनस्वास््य प्रशासक, स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालय  

८ डा मवनषा रावल वनदशेक, उपचारात्मक सेवा शाखा, DoHS 

९ डा मदन कुमार उपाध्याय प्रमुख मेवडकल सुपररटेण्डणे्ट, स्वास््य तथा जनसंख्या 

मन्रालय 

१० रोशवन लक्षमी टुईटुई वनदशेक, नर्साङ तथा सामावजक सरुक्षा शाखा, DoHS 

११ मधुसुदन बुलााकोटी सहसवचव, स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालय 

१२ वसजाना शे्रष्ठ प्रमुख जनस्वास््य प्रशासक, व्यवस्थापन महाशाखा 

१३ संगीता शाह व. औषवध व्यवस्थापक, QARD 

१४ ववजय िावन्त शालय व. जनस्वास््य अवधकृत, QARD 

१५ डा. क्रकशोरी महत सल्लाहकार, गुर्स्तर मापन तथा वनयमन, NHSSP 

१६ डा अजुान सापकोटा उपचारात्मक सेवा शाखा; तत्कावलन व्यवस्थापन शाखा, 

स्रोतव्यवक्त 
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पनुरावलोकानकताा र योगदान 

िमाङ्क नाम संस्था 

       १ परशुराम शे्रष्ठ तत्कावलन बाल स्वास््य शाखा 

२ मुवक्त नाथ खनाल  तत्कावलन व्यवस्थापन शाखा 

३ रमेश कुमार खरी DPHO, लवलतपुर 

४ क्रदपक झा तत्कावलन बाल स्वास््य शाखा 

५ ललन प्रसाद साह तत्कावलन लोवजवस्टक व्यवस्थापन शाखा 

६ रेखा साह ईचङ्गुनारायर् स्वास््य चौकीs 

७ डा राजेन्र भरा ASRH ववज्ञ 

८ क्रदपक पौडले स्वास््यको लावग सक्षम प्रर्ाली 

९ ढोल बहादरु हसंजाली चपालीभरकाली स्वास््य चौकी 

१० बाल कुमार ओझा दवक्षर्काली नगरपावलका 

११ भोकन ढकाल वचठुववहार स्वास््य चौकी 

१२ ग्यानेन्र चन्द चल्नाखेल प्राथवमक उपचार केन्र 

१३ रोमा बलामी SIFPO-२/ FPAN 

१४ वहमाल हसंह ठकुरी गोदामचौर स्वास््य चौकी 

१५ सुदशान बजगाई गोदावरी नगरपावलका 

१६ डा वशल ुअवधकारी USAID 

१७ डा माउररन डार लाङ DFID/NHSSP 

१८ डा क्रकशोरी महत DFID/NHSSP 

१९ डा रोसनी अमात्य Jhpiego 

२० कृतर् कुमार खरी  

२१ डा वबना गुरुङ SIFPO-२/ MSI 

२२ डा सुमन पन्त SIFPO-२/ MSI 

२३ मदनराज भट्ट SIFPO-२/ FPN 
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२४ क्रकमत अवधकारी WHO 

२५ अन्जना राई Consultant MSS, MD, DoHS 

२६ अवम्बका थापा पाच्या  MSS का लावग प्रावववधक संयोजक, WHO 

नेपाल /NSI / NHSSP 

 

यो HP MSS Tool प्रथम प्रदशे स्तरीय अवभमुखीकरर् कायािम वमवत २०७६/०९/ २० दवेख २१ मा सम्पन्न 

गरर सो कायािमबाट प्राप्त सुझावहरुलाई ध्यानमा राखी केवह बुंदाहरुमा संशोधन गररएको छ र सो कायामा 

योगदान क्रदनुहुन ेयोगदानकतााहरुको नामावली यसप्रकार रहकेो छ l   

१  डा.तारानाथ पोखे्रल  उपचारात्मक सेवा महाशाखा  

२   डा.पोमावती थापा  उपचारात्मक सेवा महाशाखा  

३ डा.नरेन्र खनाल  उपचारात्मक सेवा महाशाखा  

४ डा.प्रकाश बुडाथोकी उपचारात्मक सेवा महाशाखा  

५  डा.अमतृ पोखे्रल  उपचारात्मक सेवा महाशाखा  

६  वनलम कुमारी हसंह  उपचारात्मक सेवा महाशाखा  

७  कमलेश वमश्र  उपचारात्मक सेवा महाशाखा  

८   कमला श्रषे्ठ  DFID-NHSSP 

 


