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सन्देश
नदेपाल सरकार समपपूर्ण नदेपाली जनतालाई न्पूनतम आधारभपूत स्ास्थ् सदे्ा ननःशुलक उपलबध गराउन प्रनतबद्ध छ । 
नदेपालको संन्धान २०७२ लदे स्ास्थ्लाई  मौनलक हकको रूपमा  स्ानपत गरदेको छ । रान्रि् स्ास्थ् नीनत २०१४, 
नदेपाल स्ास्थ् क्देत्र ररनीनत २०१५-२०२० र जनस्ास्थ् सदे्ा ऐन २०१८ लदे सदे्ाग्ाहीलाई  गुरसतरर् स्ास्थ् 
सदे्ामा जोड द्एका छन् । 

स्ास्थ् त्ा जनसंख्ा मनत्राल्को प्रमुख  लक्् गुरसतरी् स्ास्थ् सदे्ा उपलबध गराउनु हो । सदे्ाको गुरसतर 
बढाउन न्गतमा न्नभन्न का््णहरु गररएका छन् । स्ास्थ् चौकीका लानग त्ार गररएको ्स न्पूनतम सदे्ा माप्णड 
(MSS), स्ास्थ् सदे्ाहरूको उपलबधता र गुरसतर सुधारका लानग प्रभा्कारी माध्म सानबत हुनदेछ । ्सलदे - 
एदककृत रुपमा सदे्ा सुधारको लानग सुशासन र व्य्स्ापनमा  सुधारका सा्ै नचदकतसकी् सदे्ाको व्य्स्ापन गन्ण 
सह्ोग गननेछ । स्ास्थ् त्ा जनसंख्ा मनत्राल्लदे प्र्देश र स्ानी् तहसंग समन्् गरदेर ्स -माप्णडलाई सबै - 
समबननधत स्ास्थ् संस्ाहरुमा लागपू गरदेर समपपूर्ण नदेपाली जनतालाई गुरसतरी् स्ास्थ् सदे्ा  सुनननचित गनने का््णलाई 
अगानड बढाउनदे छ ।       

म ्स ‘स्ास्थ् चौकीको लानग न्पूनतम सदे्ा माप्णड (MSS)’ को न्कासमा रचनातमक भपूनमका खदेलदेकोमा स्ास्थ् 
सदे्ा न्भाग, उपचारातमक सदे्ा महाशाखा, गुरसतर मापन त्ा नन्मन  महाशाखा त्ा न्ज्ञ र साझदे्ारहरुप्रनत 
धन््ा् प्रकट ग््णछु । स्ास्थ् त्ा जनसंख्ा मनत्राल् ्स  माप्णडको सफलतापपू््णक का्ा्णन््न गन्ण प्रनतबद्द 
रहनदेछ । 

 

……………………………………….
उपदेनद्र ्ा््
माननी् उपप्रधानमनत्री -  ए्ं स्ास्थ् त्ा जनसंख्ा मनत्री





सन्देश
नदेपालको स्ास्थ् क्देत्रको लानग नदेपाल स्ास्थ् क्देत्र ररनीनत २०१५-२०२० प्रमुख ्सता्देज हो, र ् सलदे गुरसतरलाई 
स्ास्थ् सदे्ाप्र्ाहको अनभन्न अंगको रुपमा नलएको छ । जनस्ास्थ् सदे्ा ऐन २०१८ लदे पनन समपपूर्ण नदेपाली 
जनतालाई न्पूनतम आधारभपूत स्ास्थ् सदे्ा  ननःशुलक हुनुपनने व्य्स्ा गरदेको छ । तस््ण समपपूर्ण नदेपाली जनतालाई 
गुरसतरी् स्ास्थ् सदे्ा प्र्ान गन्णको लानग स्ास्थ् चौकीको  सु्ढृीकरर स्ास्थ् त्ा जनसंख्ा मनत्राल्को प्रमुख 
प्रा्नमकतामा प््णछ ।

न्पूनतम सदे्ा माप्णड (MSS) असपताल तहमा सन् २०१४ ्देनख नै लागपू हुु्ँ  ैआएको छ । नजलला असपतालमा MSS 
का्ा्णन््नका क्रममा आज्णन गररएको नसकाई र ्सबाट भएका सकारातमक परर्त्णनहरुका आधारमा स्ास्थ् त्ा 
जनसंख्ा मनत्राल्-स्ास्थ् मनत्राल्लदे सबै तहका स्ास्थ् संस्ाहरुमा MSS लागपू गनने का््णलाई प्रा्नमकता द्एको 
हो । -स्ानी् तहमा प्र्ाह गररनदे  स्ास्थ् सदे्ाको गुरसतर सुधारका लानग ‘स्ास्थ् चौकीको  MSS’ का््णक्रम 
सह्ोगी हुनदेछ । ्ो माप्णड स्ानी् तहमा स्ास्थ् सदे्ाको गुरसतरको अनुगमन गन्णका लानग समदेत  प्रमुख साधन 
पनन हुनदेछ भन्नदे अपदेक्ा नलएकोछु ।  

स्ास्थ् चौकीको लानग न्पूनतम सदे्ा माप्णड त्ार गन्ण ्ोग्ान द्नुहुनदे समपपूर्ण न्ज्ञ र साझदे्ारहरुप्रनत म धन््ा् 
ज्ञापन गन्ण चाहनछु । ्ो माप्णड का्ा्णन््नका लानग - स्ास्थ् चौकी प्रमुखको  प्रमुख भपूनमका रहनदेछ सा्ै -संघ 
प्र्देश र स्ानी् तहद्ारा स्ोत-साधनको व्य्स्ा र MSS लदे पनहचान गरदेका समस्ाहरुको समबोधनमा ननरनतर 
सह्ोग जरुरी हुनदेछ । अनत्मा, म ्स MSS को सफल का्ा्णन््नको लानग स्ै तहबाट ननरनतर प्रनतबद्धता र 
सह्ोगको आशा ग््णछु ।

……………………………………….

डा सुरदेनद्र कुमार ्ा््
माननी् राज्मनत्री स्ास्थ् त्ा जनसंख्ा मनत्राल्





भपूनमका
रान्रि् स्ास्थ् नीनत २०१४, नदेपाल स्ास्थ् क्देत्र ररनीनत २०१५-२०२० र जनस्ास्थ् सदे्ा ऐन २०१८ लदे 
गुरसतरर् स्ास्थ् सदे्ा प्र्ाहमा न्शदेष जोड द्एका छन् । स्ास्थ् त्ा जनसंख्ा मनत्राल्लदे स्ास्थ् सदे्ाको 
उपलबधता त्ा गुरसतर सुधारका लानग न्पूनतम सदे्ा माप्णड (MSS)  नजलला तहका असपतालमा सन् २०१४ 
्देनख नै लागपू ग्दै आएको छ । न्पूनतम सदे्ा माप्णडको (MSS) का्ा्णन््नबाट प्राप्त उपलनबध - उतसाहजनक  रहदेका 
कारर स्ास्थ् त्ा जनसंख्ा मनत्राल्लदे ्ो न्पूनतम सदे्ा माप्णड सबै तहका स्ास्थ् संस्ामा - का्ा्णन््न गन्ण 
लागदेको हो ।   

न्नभन्न न्ज्ञहरु र स्ास्थ् सदे्ा प्र्ा्कसुँग ्ृहत् छलफलपनछ ्ो ‘स्ास्थ् चौकीको लानग MSS’ को -ननमा्णर 
गररएको हो । ्सको का्ा्णन््नलदे स्ास्थ् चौकीहरुको व्य्स्ापनमा सुधार आउनुका सा्ै त्हाुँबाट प्र्ाहहुनदे 
सदे्ाको गुरसतरमा सुधार ल्ाउन न्शदेष भपूनमका खदेलनदेछ । स्ास्थ् सदे्ाको मपूल्ांकन गन्णका लनग समदेत ्ो एउटा 
प्रभा्कारी साधनको रुपमा प्र्ोग हुनदे मदेरो आशा छ । ‘स्ास्थ् चौकीको MSS प्र्ोग  गरी,  नन्नमत स्मपूल्ांकन 
गरी पनहचान गररएका समस्ाहरुको समाधान गन्ण सदकनदे छ । ् स माप्णडको का्ा्णन््नका लानग आ्श्क सह्ोग 
प्र्ान गन्ण स्ास्थ् त्ा जनसंख्ा मनत्राल् करटबद्ध छ  र ्सलदे पनहचान गरदेका समस्ाहरुको समाधानका लानग सबै 
तहहरुको सह्ोग हुनदे अपदेक्ा ग््णछु ।      

्ो ्सता्देज त्ार पान्णका लानग  सह्ोग गनु्णहुनदे स्ास्थ् सदे्ा न्भाग र ्स मनत्राल् अनतग्णतका महाशाखाहरूलाई 
म धन््ा् द्न चाहनछु । सा्ै ्ो माप्णड न्कासमा ्ोग्ान द्नुहुनदे समपपूर्ण न्ज्ञ र साझदे्ारहरुप्रनत म धन््ा् 
ज्ञापन गन्ण चाहनछु, ए्ं ्ो माप्णडको सफल का्ा्णन््न गन्णको लानग ननरनतर सह्ोगको आशा राख्छु । 

……………………………………….
डा. पुषपा-चौधरी
सनच् 
स्ास्थ् त्ा जनसंख्ा मनत्राल् 





्ईु  शब्
स्ास्थ् संस्ाहरुलदे प्र्ान गनने सदे्ाहरुको गुरसतर सुधारका लानग आ्श्क त्ारी त्ा सो को सुनननचितताका 
लानग ्ो ‘स्ास्थ् चौकीको लानग न्पूनतम सदे्ा माप्णड, MSS’ एउटा कोशदेढुङगा हुनदेछ । जनस्ास्थ् सदे्ा ऐन 
२०१८ लदे पनन समपपूर्ण नदेपाली जनतालाई न्पूनतम आधारभपूत स्ास्थ् सदे्ा ननःशुलक हुनुपनने व्य्स्ा गरदेअनुसारको 
गुरसतरी् सदे्ा प्रत्ाभपूत गराउन स्ास्थ् त्ा जनसंख्ा मनत्राल् प्रनतबद्ध रहदेको छ । स्ास्थ् संस्ाहरुलदे प्र्ान गनने 
सदे्ाहरुकालानग आ्श्क पनने उपकरर र नतनको भणडारर र ्क् जनशनति लगा्तका न्पूनतम आ्श्कता पररपपूरत्ण 
गनने उ्देश्लदे ्ो माप्णड त्ार गररएको छ। नदेपाल स्ास्थ् क्देत्र ररनीनत २०१५-२०२० लदे गुरसतरलाई एक प्रमुख 
आ्ामको रुपमा ननर््णष्ट गरदेअनुसार ्स  माप्णडलाई समबननधत सबै स्ास्थ् संस्ाहरूमा  लागपू  गन्ण आ्श्क छ । 

MSS एउटा -स्मपूल्ांकन साधन हो जसलदे गुरसतरी् स्ास्थ् सदे्ा प्र्ान गन्णमा ्देनखएका कमी कमजोरीहरूको  
पनहचान गछ्ण । पत्ा लागदेका कमी कमजोरीलाई समबोधन गरी सदे्ामा सुधारको लानग समबनधीत स्ास्थ् संस्ालदे 
का््ण्ोजना ननमा्णर गरी त्सलाई का्ा्णन््न ग््णछ ।  स्ास्थ् चौकीका लानग त्ार गररएको ्स ्सता्देजलाई तीन 
भागमा न्भाजन गररएको छ- सुशासन र व्य्स्ापन, न्लननकल सदे्ा व्य्स्ापन, र सह्ोग सदे्ा जसका लानग  
क्रमानुसार २०%, ६०%, र २०% अंकभार छुट्ट्ाइएको छ ।

्ो महत्पपूर्ण ्सता्देज त्ार गरदेकोमा स्ास्थ् सदे्ा न्भाग, उपचारातमक सदे्ामहाशाखा,  त्ा साझदे्ारहरुलाई 
म  बधाई द्न चाहनछु । ्स MSS को सबै स्ास्थ् चौकीहरुमा सफल का्ा्णन््नको आशा ग््णछु र ्सबाट आरज्णत 
ज्ञानको अनभलदेख राख् ैसम् अनतरालमा MSS को पुनरा्लोकन गररनदेछ भन्नदे आशा ग््णछु । 

……………………………………….
डा सुशीलना् प्ाकुरदेल
प्रमुख न्शदेषज्ञ 
स्ास्थ् त्ा जनसंख्ा मनत्राल्





आभार
 असपतालको लानग न्पूनतम सदे्ा माप्णड सन् २०१४ मा स्ास्थ् त्ा जनसंख्ा मनत्राल्को असपताल व्य्स्ापन 
सुधार का््णक्रम अनतग्णत शुरू गररएको न््ो। सोनह का््णक्रमको नसकाईको आधारमा  हामी न्पूनतम सदे्ा माप्णड तफ्ण  
अग्सर भएका छौुँ  ।   

न्पूनतम सदे्ा माप्णडको सुरु्ाती चरर्देनख नै संलग्न रहदेको हुनालदे, न्पूनतम सदे्ा माप्णडको काररलदे ग्ा्ण आएका 
सकारातमक परर्त्णनहरु ्ो का््णक्रम लागपू भएका स्ास्थ् संस्ाहरुमा मैलदे ्देख् ै आएको छु । मैलदे ्स स्ास्थ् 
चौकीको लानग न्पूनतम सदे्ा माप्णड ्सता्देज स्ास्थ् चौकीलदे प्र्ान गनने गुरसतरी् स्ास्थ् सदे्ाको पपूर्ण त्ारीको 
लानग महत्पपूर्ण ्सता्देज सानबत हुनदे न्श्ास नलएको छु ।

्ो ्सता्देज त्ार गन्णमा प्रमुख भनमका नन्ा्णह गनने स्ास्थ् सदे्ा न्भाग अनतग्णतका उपचारातमक सदे्ा महाशाखाको 
म प्रशंसा ग््णछु। ्स महत्पपूर्ण का््णमा सह्ोग गनु्णहुनदे साझदे्ारहरु न्शदेषतः ननक साइमनस ईननटच्पूट, DFID/
नदेपाल स्ास्थ् क्देत्र सह्ोग का््णक्रम र WHO -प्रनत पनन आभार व्यति ग््णछु, र भन्ष्मा ्स का््णक्रमको सफल 
का्ा्णन््नमा समदेत सह्ोगको आशा ग््णछु । 

……………………………………….
डा गुर राज लोहनी
महानन्नेशक
स्ास्थ् सदे्ा न्भाग
टदेकु, काठमाणडौ ।
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औषनध सदे्ा (नडसपदेनसरर) 58
बर््णङग कदे नद्र** 66
प्र्ोगशाला सदे्ा (प्र्ोगशाला भएका संस्ाको लानग) 79

खणड ३  स्ास्थ् चौकी सह्ोग सदे्ा व्य्स्ापन 81
खणड ३ का माप्णडहरुको सारांश 81
उपकरर प्रशोधन र ननम्णलीकरर 82
लनड्ी सदे्ा (लुगा धुनदे ब््स्ा) 85
सरसफाई 87

न्ष्सपूची



न्ध्ुत त्ा अन् उजा्णको प्रराली 89
पानीको स्ोत 89
स्ास्थ्सदे्ाजन् फोहोर व्य्स्ापन 90
सुरक्ा र संरक्र 91
्ाता्ात साधन र संचार 94
भणडार (मदेनडकल र उपकरर) 94
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स्ास्थ्  चौकीको  न््रर

हदेल् पोसटको नाम, ठदेगाना

मपूल्ाङकन नमनत

मपूल्ाङकनकता्ण १.

२.

३.

पररचछदे् १ को अङकः सुशाशन र व्य्स्ापन 

पररचछदे् २ को अङकः न्लननकल सदे्ा व्य्स्ापन 
माप्णड

पररचछदे् ३ को अङकः सह्ोग सदे्ा  
(Support Services) व्य्स्ापन

न्पूनतम सदे्ा माप्णड (MSS)को कपू ल अंक 

न्पूनतम सदे्ा माप्णड (MSS)को अङकको रङ 
समपूह
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 पृष्ठभपूनम

पररच्

नदेपालको संन्धान २०७२ लदे समपपूर्ण नागररकको लानग आधारभपूत स्ास्थ्लाई मौनलक अनधकारको रुपमा प्रत्ाभपूत 
गरदेको छ । जनस्ास्थ् सदे्ा ऐन २०७५ लदे आधारभपूत स्ास्थ् सदे्ालाई ननःशुलक हुनुपनने व्य्स्ा गरदेको छ । 
आधारभपूत स्ास्थ् सदे्ा प्र्ान गनने एकल अनधकार मपूलतः अनभभारा स्ानी् सरकारलाई छ भनदे उपकररको न्कास, 
माप्णडहरु र नन्नेनशका ननमा्णर गरदेर आधारभपूत स्ास्थ् सदे्ा प्रत्ाभपूत गराउनदे नजम्दे्ारी स्ास्थ् त्ा जनसंख्ा 
मनत्राल्को रहदेको छ ।  

नदेपालको स्ास्थ् प्रराली अनुसार स्ास्थ् चौकी पनहलो सदे्ा प्र्ा्क संस्ा हो । स्ास्थ् सदे्ा प्र्ान गनु्णको सा्ै 
स्ास्थ् चौकीलदे मनहला स्ास्थ् स्ं्सदेन्काहरुको गनतन्नधको नन्मन गनने र समु्ा्मा आधाररत दक्र्ाकलापहरु 
जसतै ORC, खोप का््णक्रम समदेत संचालन ग््णछ । हाल ३८०८ ्टा  स्ास्थ् चौकीहरु रहदेका छन् । ररति ्डाहरूमा 
न्ाुँ स्ास्थ् चौकी खोलनदे नीनत रहदेको छ।

स्ास्थ् त्ा जनसंख्ा मनत्राल् लदे असपतालको लानग न्पूनतम सदे्ा माप्णड लागपू गररसकदे को अ्स्ामा ्सबाट 
नसकदे को अनुभ्को आधारमा  स्ास्थ् चौकीको लानग न्पूनतम सदे्ा माप्णड न्कास गररएको हो । स्ास्थ् चौकीको 
लानग न्पूनतम सदे्ा माप्णड एऊटा त्ारी स्मुल्ाङकन साधन हो जसलदे गुरसतरी् स्ास्थ् सदे्ा प्र्ान गन्ण स्ास्थ् 
चौकीलदे पररपरत्ण गनु्णपनने न्पूनतम माप्णडहरु तोकदे को छ । स्ास्थ् चौकीलदे MSS का माप्णडहरु भन्ा बढी सदे्ा 
द्नदेतफ्ण  उनमुख हुनका लानग MSS को माप्णड पपूरा गरदेकै हुनुपनने छ । हाल भईआएका गुरसतर सुधार साधनको 
पररपपूरकको रुपमा MSS लाई नलन सदकनछ दकनदक ् सलदे सदे्ा त्ारीलाई पररपपूर्णता द्नछ । ् सलदे कसरी सदे्ा प्र्ान 
गररनुपछ्ण भन्नदे कुरामा ध्ान द््नै जुन प्रमुख रुपमा माप्णड उपचार प्रोटोकलअनतग्णत प््णछ ।    

MSS को न्कास ग्ा्ण, तीन्टा आधारभपूत न्ष्हरुको आधारमा ्सको खाका त्ार पाररएको छ- सुशासन र 
व्य्स्ापन, न्लनकल सदे्ा व्य्स्ापन र सह्ोग सदे्ा व्य्स्ापन । MSS को न्कास मपूलतः आधारभपूत स्ास्थ् 
सदे्ा प्ाकदे ज २०७५ र नदेपाल स्ास्थ् पपू्ा्णधार न्कास माप्णड २०७४ मा आधाररत छ । MSS को न्कासमा 
आधार माननएका अन् ्सता्देजहरु ननम्ानुसार छन्- 

• रानसरि् स्ास्थ् नीनत २०७१ 

• जनस्ास्थ् सदे्ा ऐन २०७५ 

• सुशासन (व्य्स्ापन र संचालन) २०६४

• न्नत्् प्रराली नन्मा्ली २०६४

• नदेपाल स्ास्थ् सदे्ा नन्मा्ली २०५५

• लोक सदे्ा नन्मा्ली २०५०



Go"gtd ;]jf dfkb08 (Minimum Service Standard)4

• नदेपाल स्ास्थ् क्देत्र ररनीनत २०१५-२०२०, स्ास्थ् त्ा जनसंख्ा मनत्राल्, नदेपाल सरकार

• नदेपाल एदककृत स्ास्थ् पपू्ा्णधार न्कास माप्णड २०७३|७४

• स्ास्थ् संस्ाको लानग गुरसतर सुधार उपकरर २०७४

• स्ास्थ् क्देत्रमा सामानजक लदेखापररक्र नन्नेनशका २०७० पुनरा्लोकन २०७३

• अत्ा्श्क औषधीहरुको रान्रि् सपूची २०६६\६७ पुनरा्लोकन २०७२\७३

• नजलला असपतालहरुको गुरसतर सुधारका कमजोरी पनहचान गनने न्पूनतम सदे्ा माप्णड चदेकनलसट, उपचारातमक 
सदे्ा न्भाग, स्ास्थ् त्ा जनसंख्ा मनत्राल्, नदेपाल सरकार , २०७१\२०७२

• स्ास्थ् व्य्स्ापन र सपूचना प्रराली, रदेकरड्णङ र ररपोरट्णङ, २०७०

• रानसरि् सुरनक्त मात्ृत् त्ा न्जात नशशु स्ास्थ् का््णक्रम, नजलला मात्ृत् त्ा न्जात नशशु स्ास्थ् 
आ्श्कता मपूल्ांकन उपकरर भाग ०१, असपताल, २०६३\२०६४

• स्ास्थ् सदे्ा फोहोर व्य्स्ापन नन्नेनशका २०१४, स्ास्थ् त्ा जनसंख्ा मनत्राल्, नदेपाल सरकार 

स्ास्थ् चौकीको लानग MSS को  औनचत्ः

स्ास्थ् चौकीको लानग MSS को न्कासको प्रमुख कारर नै आधारभपूत स्ास्थ् सदे्ा प्र्ान गन्णको लानग स्ास्थ् 
चौकीलदे गनु्णपनने औपचाररक त्ारीको आ्श्कता हो  र ्सलदे प्रमुख रुपमा स्ास्थ् चौकीको ्त्णमान अ्स्ा र 
कमजोरीहरुको मपूल्ांकन, सपूधारको लानग का््ण्ोजनाको न्कास र - लगानीको लानग प्रमार संकलनको भपूनमका 
नन्ा्णह ग््णछ । स्ास्थ् त्ा जनसंख्ा मनत्राल्को लानग स्ास्थ् चौकीको मपूल्ांकन गनने अनुगमनको साधनको रुपमा 
पनन ्ो प्र्ोग हुनदेछ । 

न्पूनतम सदे्ा माप्णडको ननमा्णर प्रदक्र्ाः 

न्पूनतम सदे्ा माप्णडको ननमा्णर ततकानलन व्य्स्ापन स्ास्थ् सदे्ा न्भागलदे सुरु्ात गरदेको न््ो र ्ो न्नभन्न 
न्भाग\कदे नद्र र साझदे्ारहरुको संलग्नतामा त्ार गररएको हो । जी्नको लानग स्ास्थ्, ननक साइमनस ईननटच्पूट, 
न्चि स्ास्थ् संगठन र नदेपाल स्ास्थ् क्देत्र सह्ोग का््णक्रमका स्स्हरुको एउटा सनमनत बनाई ्सको ननमा्णर का््ण 
्ानलएको न््ो । सो सनमनतको ्ईु्टा ्ैठकपचिात् ्सको खाका त्ार पाररएको हो । पनहलो खाकाको आधारमा, 
MSS लाई पुनरा्लोकन गररएको न््ो र सात्टै प्र्देशका सात्टा स्ास्थ् चौकीका सदे्ाप्र्ा्कहरुसुँग छलफल 
गररएको न््ो ।

प्र्देश १:   भदेडदेटार स्ास्थ् चौकी, धनकुटा

प्र्देश २:   हनुमाननगर स्ास्थ् चौकी, सप्तरी

प्र्देश ३:   बुढाननलकणठ स्ास्थ् चौकी, काठमाडौुँ

गणडकी प्र्देश:   हदेमजा स्ास्थ् चौकी, कासकी

प्र्देश ५:   पारसपुर स्ास्थ् चौकी, बाुँकदे

करा्णली प्र्देश:   लाटीकोईली स्ास्थ् चौकी, सुखनेत

प्र्देश ७:   गदेटा स्ास्थ् चौकी, कैलाली
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कोशी्देखा र खरदेल्ोक स्ास्थ् चौकीका सदे्ाप्र्ा्कहरु, HFOMC स्स्हरु, पाुँचखाल नगरपानलका, 
काभ्देपलानचोकका स्ानी् नशक्कहरु र स्ानी् जनप्रनतनननधहरुसुँग पनन ्प परामश्ण गररएको न््ो ।

ततकानलन व्य्स्ापन महाशाखालदे स्ास्थ् सदे्ा न्भागका न्नभन्न महाशाखा र शाखाहरु, न्ज्ञहरु र प्रनतननधीहरुको 
सहभानगतामा जपून २९, २०१८ मा अननतम चररको का््णशाला गोष्ठी काठमाडौुँ मा आ्ोजना गरदेको न््ो । सा्ै ्ो 
स्ास्थ् चौकीको लानग MSS ्सता्देजलाई सुझा् त्ा प्रनतदक्ाको लानग  स्ास्थ् सदे्ा न्भाग को गुरसतर मापन 
त्ा सुधारसमबनधीको प्रान्नधक कनमरट र स्ास्थ् त्ा जनसंख्ा मनत्राल्को गुरसतर मापन अनुगमन कनमरटमा 
समदेत छलफल गरर त्ार गररएको हो । उति अननतम ्सता्देजलाई स्ास्थ् त्ा जनसंख्ा मनत्राल्का सनच्को 
अध्क्तामा गरठत उच्चसतरी् व्य्स्ापन सनमनतमा पदेश गररएको न््ो । सो सनमनतबाट आएका सुझा् समदेरट 
अननतम रुपमा माननन् स्ास्थ् त्ा जनसंख्ा मनत्री ज्ु बाट स्ीकृत  गरर का्ा्णन््नमा ल्ाइएको हो ।

माप्णडहरुको संरचनाः

स्ास्थ् चौकीको लानग MSS का माप्णडहरुलाई तीन भाग र त्सनभत्र ्सरी रानखएको छ । (नचत्र १ स्ास्थ् 
चौकीको लानग MSS का माप्णडहरुको संरचना)

 
 

 
 

Governance & 
Management 

Clinical Services 

Support Services 

 Safety and 
Security 

 

Instrument processing and 
sterilization 

Water Supply 
   

Healthcare Waste 
Management 

 Transportation and 
Communication  

Store (Medical and 
Logistics) 

Laundry 
 Housekeeping 

 Power System 
  

नचत्र १ स्ास्थ् चौकीको लानग MSS का माप्णडहरुको संरचना

चदेकनलष्टलाई कसरी प्र्ोग गनने ?

स्ास्थ् चौकीको लानग MSS मपूलतः स्मपूल्ांकन को साधन हो । हरदेक माप्णडहरुको प्रमानरकररका एक ्ा 
सोभन्ा बढी माप्णडहरुसनहतका आ-आफनै क्देत्रहरु छन् । ्ो चदेकनलष्टलदे ्त्णमान अ्स्ालाई गनरनत् नहसाबमा 
मापन गन्ण सह्ोग गछ्ण र कमी कमजोरीहरु पनहचान गरी का््ण्ोजना त्ार पान्ण म्त गछ्ण । ्ो एउटा चदक्र् प्रदक्र्ा 
हो र ्सको न्सतृत जानकारी सोसमबनधीको नन्नेनशकामा रहदेको छ । प्रमुख चररहरु ्सप्रकार छन्-  

सामपूनहक छलफलः

• तपाईको स्ास्थ् चौकीलदे ्ासत्मा द्इएका माप्णडहरुको पररपपूरत्ण गछ्ण दक ग्दैन भनदेर तपाईको स्ास्थ् 
चौकीमा सामपूनहक छलफल गनु्णप््णछ- ।
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चदेकनलष्ट भननेः

• हरदेक भागहरुलाई राम्ररी पढनदे र स्ास्थ् चौकीलदे ्ासत्मा द्इएका माप्णडहरुको पररपपूरत्ण गछ्ण दक ग्दैन हदेरदेर 
सोको हरफमा सो माप्णडको उच्चतम अङकको आधारमा ० ्देनख ३ सममको अङक द्नदे ।

• जुन भागमा पररनशष्ट हदेनने नन्नेशन द्इएको छ, त्समा प्रनतशत ननकालदेर सकोररङग तानलकाअनुसार गनु्णहोस् र ० 
्देनख ३ सममको अङक द्नदे।

• संभ् भएसमम प्रत्देक भागको लानग फरक प्रनतनलनपको प्र्ोग गनने तादक मपूल्ांकनमा मतभदे् नहोस् ।

• सोही प्रदक्र्ालदे सबै माप्णडहरुको प्राप्ताङक (score) गनु्णप््णछ ।

चदेकनलष्टमा अङक द्नदेः

• प्रत्देक खणडको कुल अङक जोडनदे र प्रनतशतमा  ब्लनदे ।

• प्रत्देक खणडको कुल अङक  जोडनदे र सो भागको औषत  ननकालनदे ।

भनने तररकाको नमपूनाः

क्देत्र कोड
प्रमानरकररउपकरर प्रशोधन र 

ननम्णलीकरर
३.१

उपक्देत्र  माप्णड प्राप्ताङक उच्चतम अङक

३.१.१ ठाऊुँ / स्ान

 ३.१.१
उपकरर प्रशोधन र ननम्णलीकररको लानग 
सफा पानीको सुन्धासनहतको ठाऊुँ को 
व्य्स्ा छ ।

 १ १

३.१.२ कम्णचारी 
पररचालन

३.१.२
उपकरर प्रशोधन र ननम्णलीकररको लानग 
फरक कम्णचारीको व्य्स्ा गररएको छ ।

१ १

३.१.३ साधन र 
उपकरर

३.१.३

ननम्णलीकरर गनने साधन र उपकररहरु २४ 
सै घणटा प्र्ोगशील अ्स्ामा उपलबध  
छन् । (हदेनु्ण पररनशष्ट ३.१ क  ननम्णलीकरर 
गनने साधन र उपकररहरु)

२ ३

३.१.४ 

उपकररको त्ारी ३.१.४
र्ापर, गज, कटन बल र पट्टीहरु त्ार 
गररनछ ।

 १ १

माप्णड ३.१ कुल प्राप्ताङक ५ ६
प्रनतशत = कुल प्राप्ताङक  / ६ x १००= 
५\६ x १००

 ८३.३३%
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पररनशष्ट ३.१ क  ननम्णलीकरर गनने साधन र उपकररहरु
क्रम उपकरर आ्श्क संख्ा अङक
१. काम गनने टदेबल १ १
२. सरज्णकल ड्म २ ०
३. भणडारर ्राज १ १
४. बोइलर ्ा मःम पट १ १

कुल अङक ३
कुल प्रनतशत = ३/४ X १०० ७५

हरदेक हरफलदे १ अङक पाउनदेछ ्द् सबै आ्श्क संख्ा छ भनदे अन््ा ०

सकोररङ तानलका
कुल प्रनतशत अङक 
०-४९ ०
५०-६९ १
७०-८४ २
८५-१०० ३
माप्णड ३.१.३ को लानग अङक २

प्रत्देक भागहरुको अङक र कुल MSS अङक

माप्णडहरुको सबै भागहरुको मपूल्ाङकनपनछ, कुल अङकको लानग सबै भागहरुको नहसाब गररनछ । सुशासन र 
व्य्स्ापनको भाग (भाग १) लाई २०%, न्लननकल सदे्ा व्य्स्ापन (भाग २) लाई ६०% र सह्ोग सदे्ा 
व्य्स्ापन (भाग ३) लाई २०% द्इनछ । उ्ाहररः

्द् भाग १ को कुल अङक ८०%, भाग २ को ६०% र भाग ३ को ८०% छ भनदे, कुल MSS अङक ्सरी ननकानलनछः

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

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

कुल MSS अङक  = ६८%

मान्को उ्ाहररमा कुल MSS अङक (%) ६८% छ, त्सैलदे सो स्ास्थ् चौकीलाई पहदेुँलो कलर कोनडङग गररनछ र 
त्सको MSS अङक जनाउन त्सलाई पहदेुँलो -नसटकर द्इनछ ।

कुल MSS अङक र कलर कोनडङगः

कुल MSS अङकको आधारमा स्ास्थ् संस्ाको कलर कोनडङग ्सरी गररनछ ।

कुल MSS अङक (%) कलर कोनडङग
५० भन्ा कम सदेतो
५०-६९ पहदेुँलो
७०-८४ ननलो
८५-१०० हरर्ो
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 स्ास्थ् चौकीको लानग न्पूनतम सदे्ा माप्णडहरु 

खणड १  सुसाशन र व्य्स्ापन

भाग १ का माप्णडहरुको संख्ा र प्राप्ताङकको सारांश

* *बर््णङग सदेनटर भएका स्ास्थ् चौकीका लानग

क्देत्र कोड प्रमारीकरर 
सुशासन १.१

उपक्देत्र उपक्देत्र माप्णडहरु प्राप्ताङक उच्चतम 
अङक

१.१.१ स्ास्थ् संस्ा 
संचालन र व्य्स्ापन 
सनमनत (HFOMC) को 
ननमाांर 

१.१.१ स्ास्थ् त्ा जनसङख्ा मनत्राल्\ प्र्देश 
\स्ानी् सरकार को नन्नेनशका अनुसार 
HFOMC को ननमा्णर गररएको छ।

१

१.१.२ HFOMC को 
क्मता न्कास

१.१.२ सबै HFOMC स्स्हरुलदे HFOMC को 
का््ण र आधारहरु बारदेमा अनभमुनखकरर 
पाएका छन् । 

१

१.१.३ स्ास्थ् चौकी 
प्रमुखको प्पुरत्ण 

१.१.३ स्ास्थ् चौकी प्रमुखको प् संगठननक 
संरचना अनुसार प्पपूरत्ण भएको छ ।

१

 १.१.४ HFOMC को 
सनचालन

१.१.४.१ स्स् सनच् ्ा स्ास्थ् चौकी प्रमुखलदे 
HFOMC को बैठक बोलाउनदे र त्सको 
अध्क्ता HFOMC का अध्क्लदे गनने 
गरदेको (कनमतमा ३ मनहनामा १  पटक) र 
आ्श्कता अनुसार ।

१

क्देत्र कुल माप्णड संख्ा कुल अङक कुल प्राप्ताङक 
(प्रनतशतमा)

सुसाशन २४ (२५**) २४ (२५**)
संस्ागत व्य्स्ापन १५ १५
स्ोत मान् श्ोत व्य्स्ापन र न्कास ११ (१२**) १३ (१५**)
आर््णक व्य्स्ापन ८ (९**) ८ (९**)
मदेनडकल रदेकड्ण र सपूचना व्य्स्ापन ८ ८
गुरसतर व्य्स्ापन ८ १०
कुल ७४ (७७**) ७८ (८२**)
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 १.१.४.२ HFOMC का बैठकहरुलदे कनमतमा ननम् 
एजदेणडा राखदेको (पनहलदेका बैठकहरुको 
माइन्ुट हदेनने ।

 १.१.४.२.१ स्ास्थ् चौकीका सदे्ाहरुको उपलबधता  १
१.१.४.२.२ स्ास्थ् चौकीका सदे्ाहरुको उपभोग र 

उद्ददेश् जसतैः नसमानतकृत र नपछनडएका 
्ग्णलदे उपभोग गरदेका सदे्ाहरु, पदेशर

१

 १.१.४.२.३ स्ास्थ् चौकीको आनतररक स्ोतहरुको 
उप्ोग

 १

१.१.४.२.४ नबरामीका अनधकारका न्ष्हरु जसतैः 
नबरामीका सुन्धा, पाप्त उजपूरीहरुको 
मुल्ाङकन, नबरामीको सुरक्ा, संक़मर 
रोक्ाम ।

 १

१.१.४.२.५ व्य्स्ापनका न्ष्हरुः मान् स्ोत, 
सुरक्ा

 १

१.१.४.२.६ पपू्ा्णधार \ औजारका न्ष्हरु  १
१.१.४.२.७ स्ानी् सरकार \ गाऊुँ पानलका \ 

नगरपानलका \ पदेषर असपताल \ सङघ \ 
प्र्देश \ DoHS \ स्ास्थ् त्ा जनसंख्ा 
मनत्राल् सुँग समन्् ।

 १

१.१.४.२.८ सटाफ नमरटङग् र गुरसतर सम्ननधका 
बैठकका ननर््ण  र सझुा्हरुको  
मुल्ाङकन ।

१

१.१.५ ्ारष्णक का््ण 
्ोजना 

१.१.५ आर््णक ्ष्णको सुरु्ातसंगै ्ारष्णक ्ोजना 
बनाई HFOMC बाट स्ीकृत गराइएको 
छ। 

 १

१.१.६ HFOMC 
कागजातको भणडारर

 १.१.६ HFOMC कागजातको भणडारर गन्णको 
लानग छुटै्ट ्राजको व्य्स्ा छ ।

 १

 १.१.७ ज्ाफ्देहीता  १.१.७.१ नागररक ्डापत्र रानखएको छ ।  १
 १.१.७.२ सा््णजननक सरोकारका सपूचनाहरु 

सा््णजननक गररएको ।
 १

 १.१.७.३ ्देनखनदे गरर उजपूरी पदेरटका रानखएको र 
उजपूरीहरुलाइ नन्नमत रुपमा समबोधन 
गररएको ।

 १

 १.१.७.४ उपलबध सदे्ाहरु ( सामु्ान्क स्ास्थ् 
ईकाईका संख्ाहरु र खोप कदे नद़हरु, 
PHC-ORC)को न््रर ्देख्दे गरी  
रानखएको छ ।

 १
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१.१.७.५ पररसकृत सामानजक न्सा जसमा 
का््णक्देत्र र नसमानतकृत र नपछनडएका 
्ग्णको जानकारी छ, सो न्सा सबैलदे 
्देख्देगरी रानखएको।

१

१.१.७.६ ननशुलक औशनधहरुको सपूनच र त्सको 
उपलबधता सबैलदे ्देख्देगरी रानखएको ।

१

१.१.७.७ आमा सहुनल्त पाएका आमाहरुको 
नामा्ली सपूचना पाटीमा सबैलदे ्देख्देगरी 
टाुँस गररएको।

१

१.१.८ आचरर र 
सामानजक पररक्र

 १.१.८ पनहलदेको ्ष्णको सामानजक परीक्र 
गररएको छ ।

१

१.१.९ स्ास्थ् संस्ाका 
पपू्ा्णधारहरु

१.१.९.१ नन्नेनशका अनुसार स्ास्थ् संस्ा भएको 
जगगा स्ास्थ् संस्ाकै नाममा छ ।

१

१.१.९.२ स्ास्थ् संस्ाको आफनै भ्न छ जुन 
नन्नेनशकाअनुसार ननमा्णर भएको छ ।

१

१.१.१० स्ास्थ् 
संस्ालाई सामु्ान्क 
सह्ोग 

१.१.१० स्ास्थ् संस्ामा स्ानी् सरकारको 
सह्ोगमा आ्श्कताअनुसार करारनामा 
गरदेका कम्णचारीहरु रानखएका छन् ।

१

माप्णड १.१ कुल प्राप्ताङक २५
प्रनतशत  = कुल पाप्ताङक् \ २५ x १०० 
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क्देत्र कोड प्रमारीकरर 
संस्ागत व्य्स्ापन १.२

उपक्देत्र उपक्देत्र माप्णडहरु प्राप्ताङक उच्चतम 
अङक

१.२.१ 
संस्ागत संरचना

१.२.१.१ अध्ा्नधक गररएको स्ास्थ् संस्ाका 
कम्णचारी र HFOMC स्स्हरुको 
नामा्लीसनहतको संस्ागत संरचना 
सा््णजननक गररएको । 

 १

१.२.१.२ स्ास्थ् चौकी अनतग्णतका FCHVs1  
को अध्ा्नधक गररएको नामा्ली 
सा््णजननक गररएको ।

१

१.२.२ का््ण न्भाजन र 
नजममदे्ारी बाुँडफाड

 १.२.२ नजममदे्ारी बाुँडफाडको नलनखत अनभलदेख 
रानखएको छ ।

१

१.२.३ सदे्ाग्ाहीको भीड 
व्य्स्ापन

१.२.३ द्शामपूलक सपूचनासुँगै उपलबध सदे्ाहरु, 
कोठा नं र अनधकारीको नामसनहतको 
जानकारीको उपलबधता छ ।

 १

१.२.४  पंनङत 
व्य्स्ापन

१.२.४ स्ास्थ् चौकीलदे प्र्म आउनदेलाई 
पनहला हदेनने पद्दनतअनुसार सदे्ा द्नछ र 
अत्ा्श्क, ्ृद्ध, फरक क्मता भएका 
व्यनति र गभ्ण्तीलाई ग्ाह्यता द्नछ ।

१

१.२.५ हानजरी १.२.५ सबै कम्णचारीहरुलदे आफनो ्नैनक 
हानजररको रदेकड्ण राख्दे गछ्णन् । 

१

१.२.६ सबै कम्णचारीको 
पोशाक

१.२.६.१ सबै कम्णचारीलदे ड्ुटीको सम्मा पोशाक 
्ा एपोन लगाउुँछन् ।

 १

१.२.६.२ सबै कम्णचारीलदे ड्ुटीको सम्मा आफनो 
पररच्पत्र लगाएका हुनछन् ।

१

१.२.७ प्र्ाभकारी 
सामपूनहक काम गनने 
्ाता्ररको व्य्स्ा

 १.२.७.१ कम्णचारीहरुको बैठक मानसक रुपमा बसछ ।
 १.२.७.३ कम्णचारी बैठकलदे ननम् एजदेणडाहरु संलग्न 

गछ्ण । (बैठक माइन्पूट हदेनने) 
१

१.२.७.३.१ कम्णचारीको क्मता न्कास र कम्णचारीको 
कामको फाुँट परर्त्णन ।

१

१.२.७.३.२ सदे्ाको पहुुँच र उपभोगसगै त्सको 
अनभलदेनखकरर र ररपोरट्णङग । 

१

१.२.७.३.३ FCHV को उपभोग र मपूल्ाङकन र 
त्सको लानग आ्श्क सह्ोग ।

१

१.२.७.३.४ सकुल स्ास्थ्, स्ास्थ् नशन्र, आमा 
समपूहजसता न्शदेष स्ास्थ् सुधारातमक 
का््णक़महरु गरदेको ।

१

1 Female Community Health Volunteers
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१.२.७.४ कम्णचारीहरुको लानग सतनपानको छुटै्ट 
स्ानको व्य्स्ा गररएको ।

१

१.२.८सडक संजाल १.२.८ स्ास्थ् चौकीको सडक संजालको लानग 
HFOMC लदे समन्् गनने । 

१

माप्णड कुल प्राप्ताङक १५
प्रनतशत  = कुल पाप्ताङक् \ १५ x १०० 

क्देत्र कोड प्रमारीकरर 
मान्श्ोत व्य्स्ापन र 

न्कास
१.३

उपक्देत्र उपक्देत्र माप्णडहरु प्राप्ताङक उच्चतम 
अङक

१.३.१ कम्णचारी प्रशासन १.३.१ HFOMC  को कम्णचारी प्रशासनको 
नन्नेनशकाअनुसार कम्णचारी नबननम् 
त्ार छ । (सबै कम्णचारीहरु- स्ानी् 
करारका कम्णचारीसनहत) ।

१

१.३.२ मान् स्ोतको 
अनभलदेख

१.३.२ सबै कम्णचारीहरु - स्ानी् करारका 
कम्णचारीहरुसनहतको व्यनतिगत न््ररहरु 
रानखएको र अध्ा्नधक गररएको ।

१

१.३.३ कम्णचारी 
व्य्स्ापन

१.३.३.१ स्ास्थ् चौकीको संरचनाअनुसार 
कम्णचारीको उपलबधता । ( हदे. पररनशष्ट 
१.३क ्स माप्णडको अनत्मा रहदेको 
्रबन्ी न््रर)

३

१.३.३.२ संबननधत ननका्मा ररति ्रबन्ी माग 
फाराम भरदेर पठाएको ।

१

१.३.३.३ लामो नब्ा जसतै अध््न नब्ामा 
कम्णचारी जाुँ्ा उननहरुको ररति प्मा 
्ैकनलपक कम्णचारीको व्य्स्ा भएको ।

१

१.३.३.४ ्द् स्ास्थ् चौकी बर््णङग सदेनटर हो 
भनदे, प्रजनन् सदे्ा द्नको लानग कनमतमा 
२ जना SBA तानलम नलएको अ.न.मी ्ा 
सटाफ नस्णको उपलबधता छ ।

१**

१.३.५ 
कामकोमुल्ाङकन

१.३.५.१ सबै कम्णचारीहरुको का््ण समपा्न 
मपूल्ाङकन गनने गरदेको।

 १

१.३.६ कम्णचारीलाई 
उतपदेररा र व्य्सान्क 
सुरक्ा

१.३.६.१ का््ण समपा्न मपूल्ाङकनको आधारमा 
कम्णचारीहरुको तानलम समबनधीका 
आ्श्कता हदेरदेर स्ास्थ् चौकीको लानग 
तानलम ्ोजना बनाइनछ ।

 १
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१.३.६.३ ्ष्णमा कनमतमा एकचोरट कम्णचारीलाई 
उतपदेररा द्नदे का््णक़महरु गररनछ 
(कम्णचारीलाई पुरसकार, का््णक्मता 
पनहचान आद् )।

 १

१.३.६.४ स्ास्थ् चौकीमा पदेशागत खतरा (धाररला 
्सतुको चोट) लाई समाधान गनने र 
खोपको व्य्स्ा छ ।

१

१.३.७ बर््णङग कदे नद़मा 
कम्णचारीको लानग 
क् ् ाट्णरको व्य्स्ा

१.३.७ २४ घणटा सदे्ा द्नदे बर््णङग कदे नद़मा 
नरस्णङग कम्णचारीको लानग क् ् ाट्णरको 
व्य्स्ा भएको ।

१**

१.३.८ बैठकको लानग 
हल/कोठा

१.३.८ स्ास्थ् चौकीमा बहुप्र्ोगमा ल्ाउन 
सदकनदे कोठा/हलको ब््स्ा भएको।

१

माप्णड १.३ कुल अङक १३ 
(१५**)

प्रनतशत = कुल अङक / १३ ्ा १५**x 
१०० * *बर््णङग कदे नद़को लानग

पररनशष्ट १.३ स्ास्थ् चौकीको ्रबन्ी न््रर

क्रमाङक कम्णचारी ्रबन्ी आ्श्क 
संख्ा 

 सकोर Maximum 
सकोर

१. स्ास्थ् चौकी प्रमुख १ १
२. अ.न.मी2 २-३ १
३. अ.हदे.् 3 २-३ १
४. का्ा्णल् सह्ोगी १ १

कुल  सकोर ४
कुल प्रनतशत = कुल  सकोर/ ४ x१००

हरदेक हरफलदे १ अङक पाउनदेछ ्द् सबै आ्श्क संख्ा छ भनदे अन््ा 0

सकोररङग तानलका
कुल प्रनतशत सकोर
०-४९ ०
५०-६९ १
७०-८४ २
८५-१०० ३
माप्णडको सकोर १.३.३.१

2 Hills & Mountain-२, Terai- 3
3 Hills & Mountain-२, Terai- 3
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क्देत्र कोड प्रमारीकरर 
आर््णक व्य्स्ापन १.४

उपक्देत्र उपक्देत्र माप्णडहरु प्राप्ताङक उच्चतम 
अङक

१.४.१ ्ारष्णक 
का््ण्ोजनाको ननमा्णर र 
नस्कृनत

१.४.१.१ सरकारी अनु्ान र का््णक़मको 
अनु्ानबाट भएको आम्ानीअनुसार 
एउटा ्ारष्णक का््ण्ोजनाको ननमा्णर 
गररनछ ।

 १

१.४.१.२ ्ारश्णक का््ण्ोजनामा अन् संस्ाबाट 
उपलबध स्ोत र सबास्थ् संस्ाको 
आनतररक आम्ानी समदेत समा्देश गररनछ 
।

१

१.४.२ सदे्ा शुलक १.४.२.१ स्ास्थ् चौकीबाट आधारभपूत स्ास्थ् 
सदे्ा ननशुलक प्र्ान गररनछ ।

१

१.४.२.२ आधारभपूत स्ास्थ् सदे्ा बाहदेकका अन् 
स्ास्थ् सदे्ाहरुको सदे्ा शुलक HFOMC 
लदे प्रत्देक ्ष्ण ननधा्णरर गननेछ ।

१

१.४.३  आमा सुरक्ा 
का््णक्रम रकम र 
अन्(बर््णङग सदेनटर 
भएका स्ास्थ् चौकीका 
लानग)

१.४.३ आमा सुरक्ा का््णक़मको स्पु्ोग गनने र 
अन् अनु्ानको प्र्ोग गनने गछ्ण ।

१

१.४.४ बैुँ क खाता १.४.४ स्ास्थ् चौकीको बैंक खाता नन्नेनशका 
अनुसार सनमनतको अध्क् र स्ास्थ् 
चौकी प्रमुखको सं्ुति हसताक्रबाट 
संचालन गररनछ । 

 १

१.४.५  बदेरूजु फस्योट १.४.५.१ बदेरूजु फस्योटको बारदे कार्ाही ३५ 
द्ननभत्र गररनछ ।

 १

१.४.५.२ बदेरूजु फस्योटको नन्मन रानशरि् लक्् 
अनुसार गररनछ ।

१

१.४.६ सपूची ननरीक्र १.४.६ सपूची ननरीक्र ्ष्णमा एकपटक गररनछ।  १
माप्णड १.४ कुल अङक  ९

प्रनतशत = कुल अङक / ९ x १००
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क्देत्र कोड प्रमारीकरर 
मदेनडकल रदेकड्ण र सपूचना 

व्य्स्ापन
१.५

उपक्देत्र उपक्देत्र माप्णडहरु प्राप्ताङक उच्चतम 
अङक

१.५.१ मदेनडकल रदेकड्ण 
व्य्स्ापन 

१.५.१.१ रनजसटर प्र्ोग गरदेर सदे्ाग्ाहीको नाम 
्ता्ण गररनछ ।

 १

१.५.१.२ प्रदेषर रदेकड्णहरु HMIS फारममा र 
रनजसटरमा राख्दे गररनछ ।

 १

१.५.१.३ FCHV हरुको रदेकड्ण र प्रनत्दे्नलाई 
जममा गररनछ र मानसक रुपमा 
अध्ा्नधक गररनछ ।

१

१.५.२  सपूचना 
व्य्स्ापन

१.५.२.१ मानसक  प्रनत्दे्नलाई (HMIS) 
स्ानी् सरकारको माध्मबाट  कदे ननद्र् 
डाटा्देसमा समा्देश गररनछ । 

 १

१.५.२.२ सदे्ा स्पु्ोग त्थ्ाङकलाई चौमानसक 
रुपमा मपूल्ाङकन गररनछ र कम्णचारीहरु 
बीचमा छलफल गररनछ ।

 १

१.५.२.३ स्ास्थ् चौकी र ्सको आउटरीच सदे्ाको 
सदे्ा स्पु्ोगका प्रमुख त्थ्ाङकहरुलाई 
लनक्त त्थ्ाङकसुँग तुलना ग्दै 
सा््णजननक गररएको छ ।

१

१.५.३ सपूचना 
व्य्स्ापनको 
स्ोतव्यनति 

१.५.३.१ मदेनडकल ररपोट्ण राख् र त्सको प्रनत्दे्न 
बनाउन कम्णचारी  तोदकएको छ र उति 
ररपोट्णको प्रमारीकरर स्ास्थ् चौकी 
प्रमुखलदे गरदेको छ ।

 १

१.५.३.२ स्ास्थ् चौकी प्रमुखलदे सदे्ाग्ाही \नबरामी 
\ नबरामीका आफनत \ संचारकममी \ अन् 
सरोकार्ालाहरुसुँग  समन्् गरदेका  
छन् ।

 १

माप्णड १.५ कुल अङक ८
प्रनतशत = कुल अङक / ८ x १००
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क्देत्र कोड प्रमारीकरर 
गुरसतर व्य्स्ापन १.६

उपक्देत्र उपक्देत्र माप्णडहरु प्राप्ताङक उच्चतम 
अङक

१.४.१ ्ारष्णक 
का््ण्ोजनाको ननमा्णर र 
नस्कृनत

१.४.१.१ सरकारी अनु्ान र का््णक़मको 
अनु्ानबाट भएको आम्ानीअनुसार 
एउटा ्ारष्णक का््ण्ोजनाको ननमा्णर 
गररनछ ।

 १

१.६.२ सामानजक 
पररक्रको प्रनत्दे्नका 
समस्ाहरुको संबोधन

१.६.२ सामानजक पररक्रबाट उपलबध पररराम 
जसतै सदे्ाग्ाहीको अनुभ्समबनधीको 
अनत्ा्णता लाई कम्णचारीको बैठकमा 
प्रसतुत गररनछ ।

१

१.६.३ गुरसतर मापन १.६.३ MSS प्रकृ्ालाई स्ास्थ् चौकीलदे 
कनमतमा ४ मनहनामा एक पटक प्र्ोग 
गछ्ण । 

 १

१.६.४ गुरसतर ्ृनद्धको 
्ोजना

१.६.४ स्ास्थ् चौकीलदे MSS मपूल्ाङकनको 
आधारमा गुरसतर ्ृनद्धको लानग न्नशसट 
्ोजना ननमा्णर गछ्ण ।

 १

१.६.५ स्ास्थ् 
चौकीद्ारा गुरसतर 
ननधा्णरर सनमनतको 
सुचकको प्र्ोग

१.६.५ स्ास्थ् चौकीद्ारा सरकारका प्रमुख 
पा्नमकताका का््णक्रमको लानग गुरसतर 
ननधा्णरर सनमनतलदे सुचकको प्र्ोग गछ्ण । 
(५०% भन्ा कम—०, ५०-७०%--१, 
७०-८५%--२, ८५-१००—३)

३

१.६.६ गुरसतर ननधा्णरर 
सनमनत ्ोजनाको 
का्ा्णन््न

१.६.६.१ स्ास्थ् चौकीलदे MSS ्ोजनाअनुसार 
ननर््णसट का््णक्रमहरु का्ा्णन््न गरदेको 
छ ।

 १

१.६.६.२ स्ास्थ् चौकीलदे गुरसतर ननधा्णरर सनमनत 
सुचकको ्पूरी न्श्देशरअनुसार ननर््णष्ट 
का््णक्रमहरु का्ा्णन््न गरदेको छ ।

१

माप्णड १.६ कुल अङक १०
प्रनतशत = कुल अङक / १० x १००
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क्देत्र कोड प्रमारीकरर 
बनहरङग सदे्ा  
(ओ.नप.नड)

२.१

उपक्देत्र उपक्देत्र माप्णडहरु प्राप्ताङक उच्चतम 
अङक

२.१.१ नबरामीको लानग 
सम्

२.१.१.१ OPD नबहान १० बजदेबाट बदेलुका ४ 
बजदेसमम हुनदेछ । 

१

२.१.१.२ स्ास्थ् चौकीमा आकनसमक सदे्ाहरु 
नबहान १० बजदेबाट बदेलुका ५ बजदेसमम 
उपलबध हुनछ। 

१

२.१.२ प्ा्णप्त कम्णचारी २.१.२.१ OPD सदे्ाको लानग मध्म तहका 
स्ास्थ्कममीहरु पररचालन गररनदेछ ।

 १

२.१.३ रामीको 
गोपनी्ता

२.१.३ अलग कोठाहरुको व्य्स्ा, प्ा्णहरु, 
पालो पख्णनदे व्य्स्ा गरदेर नबरामीको 
गोपनी्ता रानखनछ ।

 १

खणड २: न्लननकल सदे्ा व्य्स्ापन

भाग १ का माप्णडहरुको संख्ा र प्राप्ताङकको सारांश

* औलो प्रभान्त क्देत्रमा मात्र (Applicable only for Malaria endemic areas)
** प्रसपूनतसदे्ा सनहतको स्ास्थ् चौकीमा मात्र (Applicable only for health posts with birthing center)

क्देत्र कुल माप्णड संख्ा कुल अङक कुल प्राप्ताङक 
(प्रनतशतमा)

बनहरङग सदेबा (ओ. नप. नड) ३९ ५७
खोप र ्ृनद्ध मुल्ाङकन १६ १८
परर्ार नन्ोजन सदे्ा १८ २०
ANC र  PNC  सदे्ा १९ २१
DOTS न्लननक4 २२ २२
औषधी सदे्ा (नडसपदेनसरी) २३ (२४*) २३ (२४*)
ड्देनसङग, ईनजदे्शन र अन् प्रदक्र्ाहरु १५ २१
प्र्ोगशाला सदे्ा २२ २६ 
बर््णङग कदे नद्र** ३५** ४१**
कुल १७५ (२०५**) २०९ (२५०**) 

4 DOTS= Direct Observed Treatment Short-course
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२.१.४  नबरामीको 
परामश्ण

२.१.४.१ नबरामीहरुलदे कसतो खालको उपचार 
पाईराखदेका छन् र त्सको पररराम कदे  
हुनछ भन्नदे बारदेमा नबरामीलाई परामश्ण 
द्ईनछ ।

 १

 २.१.४.२ OPD प्रतीक्ा कक्मा IEC कन्णरको 
व्य्स्ा गरदेर उनचत IEC सामाग्ी 
(पोसटर, आद्) उपलबध गराइनछ । 

 १

२.१.५ भौनतक 
सुन्धाहरु

२.१.५.१ OPD सदे्ाको लानग कनमतमा एउटा कोठा 
जसमा स्ास्थ्कममी र नबरामीको लानग 
प्ा्णप्त ठाुँऊको व्य्स्ा छ ।

 १

२.१.५.२ प्ा्णप्त उज्ालो र हा्ा खदेलनदे ठाुँऊ भएको 
कोठाको व्य्स्ा छ । 

 १

२.१.५.३.१ आ्श्क फरन्णचर र साधनहरुको व्य्स्ा 
गररएको छ । ( हदेनु्ण पररनशसट २.१ क 
OPD सदे्ाको लानग फरन्णचर र साधनहरु)

 ३

२.१.६ औजार, साधन र 
उपकरर  

२.१.६ OPD  का कामहरुको लानग आ्श्क 
औजार, साधन र उपकररहरु उपलबध 
छन् र  प्र्ोग ्ोग्छन् । (हदेनु्ण पररनशष्ट 
२.१ख OPD  का कामहरुको लानग 
आ्श्क औजार, साधन र उपकररहरु)   

३

२.१.७ STP को 
उपलबधता र प्र्ोग

२.१.७ OPD  मा सतरर् उपचार 
प्रोटोकल(STP) उपलबध छ र प्र्ोगमा 
पनन छ । 

१

२.१.८ ड्ुटी तानलका २.१.८ कम्णचारीहरुको ड्ुटी तानलका हप्तैनपचछदे 
बनाईनछ र उप्ुति ठाऊुँ मा टानसनछ ।

 १

२.१.९ सामान् सरु्ा 
रोगको पनहचान, उपचार 
र प्रदेषर

२.१.९.१ सामान् सरु्ा रोगको पनहचान, उपचार 
र आ्श्कताअनुसार प्रदेषर गन्णको लानग 
कनमतमा एउटा कम्णचारी तोदकएको छ र 
उसलाई त्स समबनधी तानलम द्ईएको 
छ ।

१

२.१.९.२ स्ास्थ् चौकीमा पनहचान, उपचार र 
प्रदेषर गररएका सामान् सरु्ा रोगहरुको 
न्पूनतम सपूची रहदेको छ । (हदेनु्ण पररनशष्ट 
२.१ग सामान् सरु्ा रोगहरुको सपूची)

३



Go"gtd ;]jf dfkb08 (Minimum Service Standard) 19

२.१.१० सामान् 
प्रजननसमबनधी  रोगको 
पनहचान, उपचार र 
प्रदेषर 

२.१.१०.१ सामान् प्रजननसमबनधी रोगको पनहचान, 
उपचार र आ्श्कताअनुसार प्रदेषर 
गन्णको लानग कनमतमा एउटा कम्णचारी 
तोदकएको छ र उसलाई त्ससमबनधी 
तानलम द्ईएको छ ।

१

२.१.१०.२ स्ास्थ् चौकीमा पनहचान, उपचार र 
प्रदेषर गररएका सामान् प्रजननसमबनधी 
रोगहरुको न्पूनतम सपूची रहदेको छ । (हदेनु्ण 
पररनशष्ट २.१घ सामान् प्रजननसमबनधी 
रोगहरुको न्पूनतम सपूची)

३

२.१.११ ्ौनजन् 
हहसंाको पनहचान, 
न्श्देशर र व्य्स्ापन

२.१.११.५.१ ्ौनजन् हहसंाको पनहचान, न्श्देशर 
र व्य्स्ापन गन्णको लानग कनमतमा 
एउटा कम्णचारी तोदकएको छ र उसलाई 
त्ससमबनधी तानलम द्ईएको छ ।

१

२.१.१२ NCD रोगको 
पनहचान, उपचार र 
प्रदेषर

२.१.१२.१ नसनने रोग (NCD) को  पनहचान, उपचार 
र आ्श्कताअनुसार प्रदेषर गन्णको लानग 
कनमतमा एउटा कम्णचारी तोदकएको छ र 
उसलाई त्ससमबनधी तानलम द्ईएको छ 
। (PEN5  प्रादेटोकोल )

१

२.१.१२.२ स्ास्थ् चौकीमा पनहचान, उपचार र 
प्रदेषर गररएका सामान् नसनने रोगहरुको 
न्पूनतम सपूची रहदेको छ । (हदेनु्ण पररनशष्ट 
२.१ङ सामान् नसनने रोगहरुको न्पूनतम 
सपूची)

३

२.१.१३ न्जात नशशु र 
बालबानलकाको रुगरता, 
रोगको पनहचान, उपचार 
र प्रदेषर

२.१.१३.१ न्जात नशशु र बालबानलकाको रुगरता, 
रोगको पनहचान, उपचार र प्रदेषर गन्णको 
लानग कनमतमा एउटा कम्णचारी तोदकएको 
छ र उसलाई त्ससमबनधी तानलम 
द्ईएको छ ।

१

२.१.१३.२ IMNCI नन्नेशनअनुसार न्रामी न्जात 
नशशु, बालबानलका र असामन्क 
नशशुहरुको न्श्देशर, ्गमीकरर, उपचार र 
पदेशर गररनछ ।

१

5 PEN= Package for Essential Non-communicable Disease
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२.१.१४  नाक, 
कान, घाुँटी , मुख 
र आुँखासमबनधीका 
रोगहरुको पनहचान, 
उपचार र प्रदेषर

२.१.१४.१ नाक, कान, घाुँटी , मुख र 
आुँखासमबनधीका रोगहरुको पनहचान, 
उपचार र प्रदेषर गन्णको लानग कनमतमा 
एउटा कम्णचारी तोदकएको छ र उसलाई 
त्ससमबनधी तानलम द्ईएको छ ।

१

२.१.१४.२ स्ास्थ् चौकीमा पनहचान, उपचार र 
प्रदेषर गररएका सामान् नाक, कान, घाुँटी 
, मुख र आुँखासमबनधीका रोगहरुको 
न्पूनतम सपूची रहदेको छ । (हदेनु्ण पररनशष्ट 
२.१च सामान् नाक, कान, घाुँटी , मुख र 
आुँखासमबनधीका रोगहरुको न्पूनतम सपूची)

३

२.१.१५ माननसक 
स्ास्थ्समबनधीका 
समस्ाहरुको पनहचान, 
उपचार र प्रदेषर

२.१.१५.१ माननसक स्ास्थ्समबनधीका 
समस्ाहरुको पनहचान, उपचार र प्रदेषर 
गन्णको लानग कनमतमा एउटा कम्णचारी 
तोदकएको छ र उसलाई त्ससमबनधी 
तानलम द्ईएको छ ।

१

२.१.१५.२ स्ास्थ् चौकीमा पनहचान, उपचार 
र प्रदेषर गररएका सामान् माननसक 
स्ास्थ्समबनधीका समस्ाहरुको न्पूनतम 
सपूची रहदेको छ । (हदेनु्ण पररनशष्ट २.१छ 
सामान् माननसक स्ास्थ्समबनधीका 
समस्ाहरुको न्पूनतम सपूची)

३

२.१.१६  
नचरफारसमबनधीका 
समस्ाहरुको पनहचान, 
न्श्देशर, उपचार र 
प्रदेषर

२.१.१६.१ नचरफारसमबनधीका समस्ाहरुको 
पनहचान, न्श्देशर, उपचार र 
आ्श्कताअनुसार प्रदेषर गन्णको लानग 
कनमतमा एउटा कम्णचारी तोदकएको छ र 
उसलाई त्ससमबनधी तानलम द्ईएको 
छ ।

१

२.१.१६.२ स्ास्थ् चौकीमा पनहचान, 
उपचार र प्रदेषर गररएका सामान् 
नचरफारसमबनधीका समस्ाहरुको 
न्पूनतम सपूची रहदेको छ । (हदेनु्ण पररनशष्ट 
२.१ज सामान् नचरफारसमबनधीका 
समस्ाहरुको न्पूनतम सपूची)

३
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२.१.१७ आकनसमक 
समस्ा र रोगहरुको 
पनहचान, नस्रीकरर र 
प्रदेषर

२.१.१७.१ स्ास्थ् कम्णचारीहरु CPR (कारड््ण ो 
पलमोनरी ररसनसटदेसन) गन्ण स्छन्।

१

२.१.१७.२ स्ास्थ् चौकीमा पनहचान, नस्रीकरर, 
उपचार र प्रदेषर गनने सामान् आकनसमक 
समस्ा र रोगहरुको न्पूनतम सपूची रहदेको 
छ । (हदेनु्ण पररनशष्ट २.१झ पनहचान, 
नस्रीकरर, उपचार र प्रदेषर गनने सामान् 
आकनसमक समस ा् र रोगहरुको न प्ूनतम सपूची)

३

२.१.१८ नबरामीको 
लानग सुन्धा

२.१.१८.१ कनमतमा ५-१० जनाको लानग प्रतीक्ा गनने 
र ्ता्ण गनने बस्दे व्य्स्ा सनहतको ठाऊुँ  
उपलबध छ ।

 १

२.१.१८.२ प्रतीक्ा गनने र ्ता्ण गनने ठाऊुँ मा शुद्ध 
खानदेपानीको व्य्स्ा छ ।

 १

२.१.१८.३ हात धुनदे ठाऊुँ  सनहतको ३ ्टा चपमीको 
व्य्स्ा छ । (एउटा पुरूषको लानग, 
एउटा मनहलाको लानग र एउटा शारीररक 
क्मता फरक भएका)

 १

२.१.१८.४ नबरामीहरुको लानग हात धुनदे ठाऊुँ को 
व्य्स्ा छ ।

 १

२.१.१९ रदेकरड्णङग र 
ररपोरट्णङग (HMIS 1.3 
or appropriate tool 
to be used)

२.१.१९ माप्णड फारम र अनपूसपूनचहरुमा ICD-
१० को ्गमीकरर अनुसार नन्ानहरु 
रदेकड्ण गररनछ र OPD का का््णहरु OPD 
रनजसटरमा रदेकड्ण  गररनछ । 

१

 २.१.२० संक्रमर 
रोक्ाम

२.१.२०.१ मासक र पञ्ा उपलबध छन् र नतनको 
प्र्ोग गररनछ ।  

 १

२.१.२०.२ कनमतमा पनन तीन ्टा फरक रङका 
फोहोर जममा गनने बालटीहरु (एक-एक्टा 
रातो, ननलो र हरर्ो- HCWM सन् 
२०१४ को नन्नेनशका (स्ास्थ् त्ा 
जनसंख्ा मनत्राल्) अनुसार उपलबध छन् 
र प्र्ोगमा छन् । 

 १

२.१.२०.३ स्ास्थ्कममीको लानग सफा पानी र साबुन 
्ा स्ाननटाईजरलदे हात धुनदे व्य्स्ा छ । 

 १

२.१.२०.४ नननडल कटर को प्र्ोग गररनछ ।  १
२.१.२०.५ न्शुदद्दकरर गन्णको लानग ्लोररनको 

झोल बनाईनछ र प्र्ोग गररनछ ।
 १

माप्णड २.१.१ कुल अङक ५७
प्रनतशत = कुल अङक / ५७ x १००
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पररनशसट २.१ क OPD सदे्ाको लानग फरन्णचर र साधनहरु 

पररनशष्ट २.१ख  ओ.नप.नड सदे्ाको लानग उपकरर र औजारहरु

क्रमाङक कम्णचारी ्रबन्ी आ्श्क संख्ा  सकोर Maximum 
सकोर

१ काम गनने टदेबल १ १
२ कुसमी\टुल ३ १
३ कुरु्ाको लानग बदेनच\कुसमी कनमतमा ५ जनाको लानग १
४ पररक्र बदेड र डसना १ १
५ नसरानी १
६ बदेडमा चढनदे नसढीुँ  १
७ तन्ना २ 
८ म्ादकनटोश २
९ प्ा्ण १

१० ्राज १
कुल  सकोर

कुल प्रनतशत = कुल  सकोर/ ४ x१००

क्रमाङक कम्णचारी ्रबन्ी आ्श्क संख्ा  सकोर Maximum 
सकोर

       १ सटदे्देसकोप १ १
२ प्रदेसर मापन ्नत्र (मक्ण री मुति) १ १
३ नडनजटल ्मयोनमटर (मक्ण री मुति) १ १
४ नन जक्ण  ह्याममर १ १
५ ENT सदेट १
६ टच्ण लाइट\फल्ासलाइट १
७ सटप ्ाच\टाइमर १
८ ट्पूननङग फक्ण १
९ ड्स इसपदेकुलम १

हरदेक हरफलदे १ अङक पाउनदेछ ्द् सबै आ्श्क संख्ा छ भनदे अन््ा ०

सकोररङग तानलका
कुल प्रनतशत सकोर
०-४९ ०
५०-६९ १
७०-८४ २
८५-१०० ३
माप्णडको सकोर २.१.५.३.१
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हरदेक हरफलदे १ अङक पाउनदेछ ्द् सबै आ्श्क संख्ा छ भनदे अन््ा ०

सकोररङग तानलका
कुल प्रनतशत सकोर
०-४९ ०
५०-६९ १
७०-८४ २
८५-१०० ३
माप्णडको सकोर २.१.६

१० प्रो्टोसकोप १
११ हात धुनदे स्ाननटाइजर १
१२ जाुँच पञ्ा १ बाकस
१३ ननम्णलीकृत जाुँच पञ्ा २ प्रत्देक फरक साईजका
१४ पररक्र गनने ्त्ी १
१५ नडसपोजदेबल काठको टङग नडप्रदेसर आ्श्कतानुसार
१६ उच्च क्देमता मासक आ्श्कतानुसार
१७ तौलनदे सकदे ल- ््सक १
१८ तौलनदे सकदे ल- न्जात नशशु १
१९ तौलनदे सकदे ल- ५ ्ष्ण मुननका बच्चा 

(Salter or Secca scale)
१

२० लं्ाई\ऊचाई बोड्ण १
२१ स्देलदेन चाट्ण १
२२ MUAC टदेप ३
२३ खकार जममा गनने भाुँडो आ्श्कतानुसार
२४ खकारको नमपूनाको लागी सलाइड आ्श्कतानुसार
२५ खकारको नमपूना राख्दे नससाको 

ननम्णलीकृत बट्टा
आ्श्कतानुसार

२६ ल्ाब रदेकड्ण फाराम आ्श्कतानुसार
२७ न्लननकल रदेकड्ण फाराम आ्श्कतानुसार

कुल  सकोर
कुल प्रनतशत = कुल  सकोर/ ४ x१००
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पररनशष्ट २.१ ग सरु्ा रोगहरु त्ा संक्रमरको सपूची

क्रमाङक सरु्ा रोगहरुको सपूची पनहचान गररएको,नन्ान गररएको र प्रदेषर गररएको सकोर
१ कुष्टरोग
२ औंलो 
३ नशघ्र पखाला
४ आुँऊ र अन् प्रोटोजु्ल रोगहरु
५ टाइफाइड र प्ाराटाइफाइड
६ प्ारासाइरटक संक्रमर
७ कालाअजार
८ दफलारर्ानसस
९ लुतो

१० जुम्रा
११ ढुसीको संक्रमर
१२ हाडदे
१३ ्ा्रुा
१४ ठदेऊला
१५ रुबदेला
१६ नसजनल रुघाखोकी
१७ नपनास
१८ फ्ाररनजाइरटस 
१९ टननसलाइरटस
२० ब्ोनकाइरटस
२१ ननमोनन्ा

कुल अङक
कुल प्रनतशत= कुल अङक/२१ x १००

सकोररङग तानलका
कुल प्रनतशत सकोर
०-४९ ०
५०-६९ १
७०-८४ २
८५-१०० ३
माप्णडको सकोर २.१.९.२

हरदेक हरफलदे १ अङक पाउनदेछ ्द् सबै आ्श्क संख्ा छ भनदे अन््ा ०
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पररनशष्ट २.१ घ प्रजनन स्ास्थ् सम्ननध रोगहरुको सपूची 

क्रमाङक रोगहरुको सपूची पनहचान गररएको,नन्ान गररएको र प्रदेषर गररएको सकोर
१ एच्.आई. भी\एडस
२ नभररङगी
३ अप्ालनम्ा नन्ोन्ाटोरम
४ ्पूरदेथ्रल नडसचाज्ण नसनड्ोम
५ आङ खस्ु (Grade I, GradeII, Grade III)
६ भजाइनल नडसचाज्ण नसनड्ोम
७ जदेनाइटल अलसर नसनड्ोम
८ तललो पदेट ्खु्दे नसनड्ोम
९ सक्रोटल सुनन्ननदे नसनड्ोम

१० ईनगुइनल बुबो नसनड्ोम
११ प्रोल्ापस नसनड्ोम (Grade IV)
१२ अव्सरिदेरटक दफसटुला
१३ सभा्णइकल ््ानसर
१४ सुरनक्त गभ्णपतन सदे्ा (१२ हप्तासममको)

कुल अङक
कुल प्रनतशत= कुल अङक/२१ x १००

हरदेक हरफलदे १ अङक पाउनदेछ ्द् सबै आ्श्क संख्ा छ भनदे अन््ा ०

सकोररङग तानलका
कुल प्रनतशत सकोर
०-४९ ०
५०-६९ १
७०-८४ २
८५-१०० ३
माप्णडको सकोर २.१.१०.२
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पररनशष्ट २.१ ङ नसनने रोगहरुको सपूची

क्रमाङक नसनने रोगहरुको न्पूनतम सपूची पनहचान गररएको,नन्ान गररएको र प्रदेषर गररएको सकोर
१ मुटुरोग (उच्च रतिचाप, हृ््घात)
२ मनषतसक पक्घात
३ मधुमदेह
४ ्म
५ पाठदेघरको मुखको ््ानसर

कुल अङक
कुल प्रनतशत= कुल अङक/२१ x १००

हरदेक हरफलदे १ अङक पाउनदेछ ्द् सबै आ्श्क संख्ा छ भनदे अन््ा ०

सकोररङग तानलका
कुल प्रनतशत सकोर
०-४९ ०
५०-६९ १
७०-८४ २
८५-१०० ३
माप्णडको सकोर २.१.१२.२

पररनशष्ट २.१ च  नाक, कान, घाुँटी, मुख त्ा आुँखाका रोगहरुको सपूची

क्रमाङक नाक, कान, घाुँटी, मुख त्ा आुँखाका रोगहरुको सपूची पनहचान गररएको,नन्ान 
गररएको र प्रदेषर गररएको

सकोर

१ फपू रनकुलोनसस
२ ओटाइरटस इ्सटना्ण
३ ओटोमाइकोनसस
४ ए््पूट ओटाइरटस नमनड्ा
५ बनहरोपना
६ भदेनसटबुलाईरटस  
७ कानदेगुजी
८ नगजा सुननन्नदे 
९ गलोसाइरटस

१० मुखको अलसर
११ सटोमाटाइरटस
१२ नपलो
१३ ्ाुँतमा दकरा लाग्नदे
१४ कनजनङटभाइरटस
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हरदेक हरफलदे १ अङक पाउनदेछ ्द् सबै आ्श्क संख्ा छ भनदे अन््ा ०

हरदेक हरफलदे १ अङक पाउनदेछ ्द् सबै आ्श्क संख्ा छ भनदे अन््ा ०

सकोररङग तानलका
कुल प्रनतशत सकोर
०-४९ ०
५०-६९ १
७०-८४ २
८५-१०० ३
माप्णडको सकोर २.१.१४.२

सकोररङग तानलका
कुल प्रनतशत सकोर
०-४९ ०
५०-६९ १
७०-८४ २
८५-१०० ३
माप्णडको सकोर २.१.१५.२

पररनशष्ट २.१ छ  सामान् माननसक रोगहरुको सपूची 

क्रमाङक सामान् माननसक रोगहरुको सपूची पनहचान गररएको,नन्ान गररएको र प्रदेषर 
गररएको (BHS प्ाकदे जअनुसार)

सकोर

१ नडप्रदेशन
२ एङजाइरट
३ साइकोनसस(फलो अप र पपूरत्ण औषनधहरु) 
४ लागपूप्ा््ण ्पूव्य्णसन
५ जड्ाहापना
६ छारदेरोग (फलो अप र पपूरत्ण औषनधहरु)

कुल अङक
कुल प्रनतशत= कुल अङक/६x १००

१५ आनो
१६ बलदेफराइरटस 

कुल अङक
कुल प्रनतशत= कुल अङक/२१ x १००
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पररनशष्ट २.१ ज सामान् नचरफारसमबनधीका रोगहरुको सपूची

क्रमाङक सामान् नचरफारसमबनधीका रोगहरुको सपूची पनहचान गररएको र प्रदेषर गररएको  
(BHS प्ाकदे जअनुसार)

सकोर

१ हरन्ण्ा
२ हाइड्ोनसल
३ सदेलुलाइरटस
४ नपलो

कुल अङक
कुल प्रनतशत= कुल अङक/२१ x १००

हरदेक हरफलदे १ अङक पाउनदेछ ्द् सबै आ्श्क संख्ा छ भनदे अन््ा ०

सकोररङग तानलका
कुल प्रनतशत सकोर
०-४९ ०
५०-६९ १
७०-८४ २
८५-१०० ३
माप्णडको सकोर २.१.१२.२

पररनशष्ट २.१ झ सामान्त्ा भदेरटनदे आकनसमक अ्स्ाहरु

क्रमाङक नाक, कान, घाुँटी, मुख त्ा आुँखाका रोगहरुको सपूची पनहचान गररएको,नन्ान 
गररएको र प्रदेषर गररएको

सकोर

१ शीघ्र ्खुाई
२ बदेहोस
३ काम्दे रोग
४ सडक ्घु्णटना
५ फ्र्ा्चर, जोनमी फुतकनदे\खसकनदे
६ जरटलता रनहत पनहलो चररको पोलाई
७ न्ष सदे्न
८ पानीमा डुब्ु
९ फरदेन बडी

१० नाक्ाट रगत बग्नु
कुल अङक

कुल प्रनतशत= कुल अङक/२१ x १००
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सकोररङग तानलका
कुल प्रनतशत सकोर
०-४९ ०
५०-६९ १
७०-८४ २
८५-१०० ३
माप्णडको सकोर २.१.१७.२

क्देत्र कोड प्रमारीकरर 
खोप र ्ृनद्ध अनुगमन २.२.१

उपक्देत्र उपक्देत्र माप्णडहरु प्राप्ताङक उच्चतम 
अङक

२.२.१.१ नबरामीको 
लानग सम्

२.२.१.१ खोप र ्ृनद्ध अनुगमन सदे्ा प्रत्देक 
का््णद्नको न्हान १० बजदे्देनख बदेलुका ४ 
बजदेसमम हुनदेछ ।

 १

२.२.१.२ कम्णचारी 
पररचालन

२.२.१.२ कम्णचारीहरुमध्दे एक कम्णचारी खोप र 
्ृनद्ध अनुगमन सदे्ामा खरटनदेछ ।

 १

२.२.१.३ नबरामीको 
गोपनी्ता

२.२.१.३ नबरामीको गोपनी्ताको लानग उप्ुति 
उपा्हरु अपनाईनछ (फरक कोठा, प्ा्णको 
प्र्ोग, पंनतिबद्दता) ।

 १

 २.२.१.४ नबरामीलाई 
परामश्ण

२.२.१.४.१ नबरामीको आफनतलाई खोपको प्रकार, 
खोप द्नदे तररका, बच्चाको पोषरको 
अ्स्ाको बारदेमा परामश्ण द्इनछ ।

 १

२.२.१.४.२ खोपको प्रकार, खोप द्नदे तररका, बच्चाको 
पोषरको बारदेका उनचत IEC सामाग्ीहरु 
(पोसटर, आद्) खोप र ्ृनद्ध अनुगमन 
सदे्ा द्इनदे ठाऊुँ मा उपलबध गराइनछ ।

 १

२.२.१.५ औजार, साधन 
र उपकररको उपलबधता

२.२.१.५ खोप र ्ृनद्ध अनुगमनसमबनधीका औजार, 
साधन र उपकररहरु उपलबध छन् । 
(हदेनु्ण पररनशष्ट २.२.१क खोप र ्ृनद्ध्ृनद्ध 
अनुगमनसमबनधीका औजार, साधन र 
उपकररहरु) 

३

२.२.१.६ STP को 
उपलबधता र प्र्ोग

२.२.१.६ खोप सदे्ाको लानग  माप्णड उपचार 
प्रोटोकल(STP) उपलबध छ र प्र्ोगमा 
पनन छ ।

१
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 २.२.१.७ भौनतक 
सुन्धा

२.२.१.७.१ स्ास्थ्कममी र नबरामीको लानग कनमतमा 
एउटा टदेबल, स्ास्थ्कममीको लानग कुसमी 
र नबरामीको लानग ्ईु्टा कुसमीसनहतको 
प्ा्णप्त ठाऊुँ  छ ।

 १

२.२.१.७.२ प्ा्णप्त उज्ालो र हा्ा खदेलनदे ठाुँऊ भएको 
कोठाको व्य्स्ा छ ।

१

२.२.१.८ रदेकरड्णङग र 
ररपोरट्णङग

२.२.१.८.१ नबरामी काड्ण (स्ास्थ् काड्ण, ्ृनद्ध 
तानलका) र खोप रनजसटर उपलबध छन् र 
नतनमा सदे्ाहरु रदेकड्ण गररएको छ ।

१

२.२.१.८.२ खोपसमबनधीका हाननहरु, जरटलता र 
अनत शीघ़ कुपोषर र अन्त्र प्रदेषरहरु 
सबै रदेकड्ण गररएको छ र नतनको ररपोट्ण 
गररएको छ ।

१

२.२.१.९ संक़मर 
रोक्ाम

२.२.१.९.१ मासक र पञ्ा उपलबध छन् र नतनको 
प्र्ोग गररनछ ।  

 १

२.२.१.९.२ कनमतमा पनन तीन ्टा फरक रङका 
फोहोर जममा गनने बालटीहरु (एक-एक्टा 
रातो, ननलो र हरर्ो- HCWM सन् 
२०१४ को नन्नेनशका (स्ास्थ् त्ा 
जनसंख्ा मनत्राल्) अनुसार) उपलबध 
छन् र प्र्ोगमा छन् । 

 १

२.२.१.९.३ स्ास्थ्कममीको लानग सफा पानी र साबुन 
्ा स्ाननटाईजरलदे हात धुनदे व्य्स्ा छ । 

 १

२.२.१.९.४ नननडल कटर र सदेफटी बाकसको प्र्ोग 
गररनछ । 

 १

२.२.१.९.५ न्शुदद्दकरर गन्णको लानग ्लोररनको 
झोल बनाईनछ र प्र्ोग गररनछ ।

 १

माप्णड २.२.१ कुल प्राप्ताङक १८
कुल प्रनतशत (कुल प्राप्ताङक / १८ x१००)
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पररनशष्ट २.२.१क खोप र ्ृनद्ध अनुगमनसमबनका औजार, साधन र उपकररहरु 

क्रमाङक नाम आ्श्क संख्ा सकोर
१ जोख्दे ्नत्र (इनफ्ानटोनमटर र सदेक्ा सकदे ल) तौल मदेनसन कनमतमा एउटा प्रत्देकमा  
२ सटदेनड्ोनमटर (उचाइ नाप्दे ्नत्र) कनमतमा एउटा
३ MUAC टदेप २  
४ कोलड चदेन बाकस\खोप बोक्दे  आइस प्ाकसनहतको सदेट कनमतमा एउटा set  
५ खोपको लानग न्नभन्न साईजका सपूईहरु (१,२,३,५,१० 

नम.नल)
कनमतमा १० प्रत्देकमा

६ कटन स्ाब राख्दे भाुँडो आ्श्कतानुसार
७ सफा पानन राख्दे भाुँडो आ्श्कतानुसार

रान्रि् खोप का््णक्रमअनुसारका खोपहरु ्ष्णभरर उपलबध रहदेको
८ Bacillus Calmatte Guerin (BCG) ्ष्णभरर नै सटक नसदकएको
९ Pentavalent (DPT, HiB, Hep B), FIPV ्ष्णभरर नै सटक नसदकएको

१० Oral polio vaccine ्ष्णभरर नै सटक नसदकएको
११ Pneumococcal conjugated vaccine ्ष्णभरर नै सटक नसदकएको
१२ Measles/ rubella ्ष्णभरर नै सटक नसदकएको
१३ Japanese encephalitis ्ष्णभरर नै सटक नसदकएको
१४ Vitamin A ्ष्णभरर नै सटक नसदकएको

कुल अङक
प्रनतशत = कुल अङक/ १४ x १००

हरदेक हरफलदे १ अङक पाउनदेछ ्द् सबै आ्श्क संख्ा छ भनदे अन््ा ०

सकोररङग तानलका
कुल प्रनतशत सकोर
०-४९ ०
५०-६९ १
७०-८४ २
८५-१०० ३
माप्णडको सकोर २.२.१.५
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क्देत्र कोड प्रमारीकरर 
परर्ार नन्ोजन सदे्ा २.२.२

उपक्देत्र उपक्देत्र माप्णडहरु प्राप्ताङक उच्चतम 
अङक

२.२.२.१ नबरामीको 
लानग सम्

२.२.२.१ परर्ार नन्ोजन सदे्ा प्रत्देक का््णद्नको 
न्हान १० बजदे्देनख बदेलुका ४ बजदेसमम 
हुनदेछ ।

 १

२.२.२.२ ठाऊुँ २.२.२.२ परर्ार नन्ोजन सदे्ा र परामश्णको लानग 
छुटै्ट ठाऊुँ को व्य्स्ा गररएको छ ।

१

२.२.२.३ कम्णचारी 
पररचालन

२.२.२.३ कम्णचारीहरुमध् एक कम्णचारी परर्ार 
नन्ोजन सदे्ा र परामश्णको सदे्ामा 
खरटनदेछ ।

 १

२.२.२.४ नबरामीको 
गोपनी्ता

२.२.२.४ नबरामीको गोपनी्ताको लानग उप्ुति 
उपा्हरु अपनाईनछ (फरक कोठा, प्ा्णको 
प्र्ोग, पंनतिबद्दता) ।

 १

 २.२.२.५ परामश्ण २.२.२.५.१ परर्ार नन्ोजनका साधनको 
प्र्ोगकता्णलाई परर्ार नन्ोजनका 
साधनसमबनधी परामश्ण द्इनछ ।

 १

२.२.२.५.२ परर्ार नन्ोजनसमबनधीका उप्ुति 
IEC/BCC सामाग्ीहरु परामश्णमा प्र्ोग 
गररनछ ।

 १

२.२.२.६ उपलबध 
साधनहरु

२.२.२.६ परर्ार नन्ोजन सदे्ाको लानग 
साधनहरु उपलबध छन् । (हदेनु्ण पररनशष्ट 
२.२.२क परर्ार नन्ोजन सदे्ाको लानग 
साधनहरु)

३

२.२.२.७ उपकरर र 
स्ोतहरु

२.२.२.७ काम गरररहदेको BP मापन ्नत्र, 
सतदे्ोसकोप, ्मयोनमटर र ्जन मापन 
्नत्रहरु परर्ार नन्ोजन सदे्ाको लानग 
उपलबध छन् । 

 १

२.२.२.८ सतरर् 
उपचार प्रोटोकल(STP) 
उपलबधता र प्र्ोग

२.२.२.८ परर्ार नन्ोजन सदे्ाको लानग सतरर् 
उपचार प्रोटोकल(STP) उपलबध छ र 
प्र्ोगमा पनन छ ।

१

 २.२.२.९ भौनतक 
सुन्धा

२.२.२.९.१ स्ास्थ्कममी र नबरामीको लानग कनमतमा 
एउटा टदेबल, एउटा पररक्र गनने खाट, 
स्ास्थ्कममीको लानग कुसमी र नबरामीको 
लानग ्ईु्टा कुसमीसनहतको प्ा्णप्त ठाऊुँ  
छ ।

 १

२.२.२.९.२ प्ा्णप्त उज्ालो र हा्ा खदेलनदे ठाुँऊ भएको 
कोठाको व्य्स्ा छ ।

१
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२.२.२.१० रदेकरड्णङग र 
ररपोरट्णङग

२.२.२.१०.१ नबरामी काड्ण \स्ास्थ् काड्ण र परर्ार 
नन्ोजन रनजसटर उपलबध छन् र नतनमा 
सदे्ाहरु रदेकड्ण गररएको छ ।

१

२.२.२.१०.२ परर्ार नन्ोजनसमबनधीका जरटलता, 
साधनहरुको असफलता र नबरामीको 
अनन्नमतताहरु सबै रदेकरड्णङग र 
ररपोरट्णङग गररनछ ।

१

 २.२.२.११ संक़मर 
रोक्ाम

२.२.२.११.१ मासक र पञ्ा उपलबध छन् र नतनको 
प्र्ोग गररनछ ।  

 १

२.२.२.११.२ कनमतमा पनन तीन ्टा फरक रङका 
फोहोर जममा गनने बालटीहरु (एक-एक्टा 
रातो, ननलो र हरर्ो- HCWM सन् 
२०१४ को नन्नेनशका (स्ास्थ् त्ा 
जनसंख्ा मनत्राल्) अनुसार) उपलबध 
छन् र प्र्ोगमा छन् । 

 १

२.२.२.११.३ स्ास्थ्कममीको लानग सफा पानी र साबुन 
्ा स्ाननटाईजरलदे हात धुनदे व्य्स्ा छ । 

 १

२.२.२.११.४ नननडल कटर र सदेफटी बाकसको प्र्ोग 
गररनछ । 

 १

२.२.२.११.५ न्शुदद्दकरर गन्णको लानग ्लोररनको 
झोल बनाईनछ र प्र्ोग गररनछ ।

 १

माप्णड २.२.२ कुल प्राप्ताङक २०
कुल प्रनतशत (कुल प्राप्ताङक / २० x१००)

पररनशष्ट २.२.२ क  परर्ार नन्ोजनका उपकरर
क्रमाङक नाम आ्श्क संख्ा सकोर
       १ कणडम आ्श्कतानुसार  

२ परर्ार नन्ोजनको चक्ी आ्श्कतानुसार
३ आइ.्पू.डी आ्श्कतानुसार  
४ आइ.्पू.डी राख्दे र ननकालनदे सदेट कनमतमा २  
५ ईमपलानट आ्श्कतानुसार
६ ईमपलानट राख्दे र ननकालनदे सदेट कनमतमा २
७ नडपो प्रोभदेरा सपूई आ्श्कतानुसार
८ आकनसमक गभ्णननरोधक चक्ी  आ्श्कतानुसार
९ सरज्णकल गलोभस (फरक साईजको) २-३ जोर

कुल अङक
प्रनतशत = कुल अङक/ ९ x १००

हरदेक हरफलदे १ अङक पाउनदेछ ्द् सबै आ्श्क संख्ा छ भनदे अन््ा ०
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सकोररङग तानलका
कुल प्रनतशत सकोर
०-४९ ०
५०-६९ १
७०-८४ २
८५-१०० ३
माप्णडको सकोर २.२.२.६

क्देत्र कोड प्रमारीकरर 
ANC6  र  PNC7 

सदे्ाहरु
२.२.३

उपक्देत्र उपक्देत्र माप्णडहरु प्राप्ताङक उच्चतम 
अङक

२.२.३.१ नबरामीको 
लानग सम्

२.२.३.१ ANC र PNC सदे्ा प्रत्देक का््णद्नको 
न्हान १० बजदे्देनख बदेलुका ४ बजदेसमम 
हुनदेछ ।

 १

२.२.३.२ इमजनेनसी सदे्ा प्रत्देक का््णद्नको न्हान 
१० बजदे्देनख बदेलुका ५ बजदेसमम हुनदेछ ।

१

२.२.३.२ ठाऊुँ २.२.३.२ ANC and PNC सदे्ा, जाुँच र 
परामश्णको लानग छुटै्ट क्देत्रको व्य्स्ा 
गररएको छ ।

१

२.२.३.३ कम्णचारी 
पररचालन

२.२.३.३ कम्णचारीहरुमध्दे एक कम्णचारी ANC 
and PNC सदे्ा, जाुँच र परामश्ण सदे्ामा 
खरटनदेछ ।  

 १

२.२.३.४ नबरामीको 
गोपनी्ता

२.२.३.४ नबरामीको गोपनी्ताको लानग उप्ुति 
उपा्हरु अपनाईनछ (फरक कोठा, प्ा्णको 
प्र्ोग, पंनतिबद्दता) ।

 १

 २.२.३.५ नबरामी 
परामश्ण

२.२.३.५.१ मनहला र उसको परर्ारलाई गभ्ण्ती 
हुु्ँ ा अपनाउनुपनने सा्धानी, खतराका 
नचनहहरु, प्रसपूनतको त्ारर, प्रसपूनतपचिात 
अपनाउनुपनने सा्धानी, सतनपान र 
खोपको  बारदेमा परामश्ण द्इनछ ।

 १

२.२.३.५.२ गभ्ण्ती हुु्ँ ा अपनाउनुपनने सा्धानी, 
खतराका नचनहहरु, प्रसपूनतको त्ारर, 
प्रसपूनतपचिात अपनाउनुपनने सा्धानी, 
सतनपान र खोपको  बारदेमा उनचत IEC 
सामाग्ीहरु (पोसटर, आद्) ANC and 
PNC सदे्ा, जाुँच र परामश्ण सदे्ा द्इनदे 
ठाऊुँ मा उपलबध गराइनछ ।

 १

6 ANC= Antenatal Checkup (पु््ण प्रशुनत जाुँच)
7 PNC= Postnatal Checkup (उत्र प्रशुनत जाुँच)
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२.२.३.५.३ गभा्ण्स्ासुँगै आउनसक्दे  अन् रोगहरु जसतै 
टी.बी, एच.आई.भी एडस, नभररङगी, 
हरप्णस, हदेपाटाईरटस को बारदेमा पनन 
परामश्ण गररनछ र प्रदेषर गररनछ ।

१

२.२.३.६ औजार, साधन 
र उपकररको उपलबधता

२.२.३.६ ANC and PNC सदे्ा, जाुँच र 
परामश्णसमबनधीका औजार, साधन र 
उपकररहरु उपलबध छन् । (हदेनु्ण पररनशष्ट 
२.२.३क ANC and PNC सदे्ा, जाुँच 
र परामश्णसमबनधीका औजार, साधन र 
उपकररहरु)

३

२.२.३.७ STP 
उपलबधता र प्र्ोग

२.२.३.७ ANC and PNC सदे्ा, जाुँच 
र परामश्णको माप्णड उपचार 
प्रोटोकल(STP) उपलबध छ र प्र्ोगमा 
पनन छ ।

१

२.२.३.८ भौनतक सुन्धा २.२.३.८.१ स्ास्थ्कममी र नबरामीको लानग कनमतमा 
एउटा टदेबल, स्ास्थ्कममीको लानग कुसमी 
र नबरामीको लानग ्ईु्टा कुसमीसनहतको 
प्ा्णप्त ठाऊुँ  छ ।

 १

२.२.३.८.२ प्ा्णप्त उज्ालो र हा्ा खदेलनदे ठाुँऊ भएको 
कोठाको व्य्स्ा छ ।

१

२.२.३.९ रदेकरड्णङग र 
ररपोरट्णङग

२.२.३.९.१ नबरामी काड्ण (स्ास्थ् काड्ण, ्ृनद्ध 
अनुगमन काड्ण) र सोहीअनुसारका रनजसटर 
उपलबध छन् र नतनमा सदे्ाहरु रदेकड्ण 
गररएको छ ।

१

२.२.३.९.२ ANC and PNC सदे्ा, जाुँच र परामश्णको 
रदेकरड्णङग र ररपोरट्णङग गररनछ । 

१

 २.२.३.१० संक़मर 
रोक्ाम

२.२.३.१०.१ मासक र पञ्ा उपलबध छन् र नतनको 
प्र्ोग गररनछ ।  

 १

२.२.३.१०.२ कनमतमा पनन तीन ्टा फरक रङका 
फोहोर जममा गनने बालटीहरु (एक-एक्टा 
रातो, ननलो र हरर्ो- HCWM सन् 
२०१४ को नन्नेनशका (स्ास्थ् त्ा 
जनसंख्ा मनत्राल्) अनुसार) उपलबध 
छन् र प्र्ोगमा छन् । 

 १

२.२.३.१०.३ स्ास्थ्कममीको लानग सफा पानी र साबुन 
्ा स्ाननटाईजरलदे हात धुनदे व्य्स्ा छ । 

 १

२.२.३.१०.४ नननडल कटर र सदेफटी बाकसको प्र्ोग 
गररनछ । 

 १

२.२.३.१०.५ न्शुदद्दकरर गन्णको लानग ्लोररनको झोल 
बनाईनछ र प्र्ोग गररनछ ।

 १

माप्णड २.२.३ कुल प्राप्ताङक २१
कुल प्रनतशत (कुल प्राप्ताङक / २१ x१००)
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पररनशष्ट २.२.३ क ANC सदे्ाको लानग सामाग्ीहरु

क्रमाङक नाम आ्श्क संख्ा सकोर
       १ डसनासनहतको परीक्र बदेड कनमतमा १

२ तौल मापन ्नत्र कनमतमा १  
३ फुटसटदेप कनमतमा १
४ कुसमी\टुल कनमतमा ३
५ नसरानी कनमतमा १
६ नसरानीको खोल कनमतमा १
७ तन्ना कनमतमा २
८ म्ादकनटोश कनमतमा २
९ MUAC टदेप- ््सक कनमतमा २  

१० ऊचाई बोड्ण (््सक) कनमतमा १  
११ दफटोसकोप कनमतमा २
१२ पाठदेघरको ऊचाई नाप्दे टदेप कनमतमा २  
१३ प्रदेसर मापन ्नत्र कनमतमा १
१४ सटदे्ोसकोप कनमतमा १
१५ ्मयोनमटर कनमतमा  १
१६ सपदेकुलम कनमतमा २
१७ आईरन\फोनलक एनसड ्ष्णभरर नै सटक नसदकएको
१८ Td खोप ्ष्णभरर नै सटक नसदकएको
१९ नभटानमन A ्ष्णभरर नै सटक नसदकएको
२० परीक्र पञ्ा कनमतमा १ बाकस
२१ ््ालदेणडर कनमतमा एउटा

कुल अङक
प्रनतशत = कुल अङक/ १४ x १००

हरदेक हरफलदे १ अङक पाउनदेछ ्द् सबै आ्श्क संख्ा छ भनदे अन््ा ०

सकोररङग तानलका
कुल प्रनतशत सकोर
०-४९ ०
५०-६९ १
७०-८४ २
८५-१०० ३
माप्णडको सकोर २.२.२.६
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क्देत्र कोड प्रमारीकरर 
DOTS8  न्लननक २.२.४

उपक्देत्र उपक्देत्र माप्णडहरु प्राप्ताङक उच्चतम 
अङक

२.२.४.१ नबरामीको 
लानग सम्

२.२.४.१ DOTS सदे्ा प्रत्देक का््णद्नको न्हान 
१० बजदे्देनख बदेलुका ४ बजदेसमम हुनदेछ ।

 १

२.२.३.२ कम्णचारी 
पररचालन

२.२.४.२ कम्णचारीहरुमध्दे एक कम्णचारी DOTS 
सदे्ामा खरटनदेछ ।

 १

२.२.३.३ नबरामीको 
गोपनी्ता

२.२.४.३ नबरामीको गोपनी्ताको लानग उप्ुति 
उपा्हरु अपनाईनछ (फरक कोठा, प्ा्णको 
प्र्ोग, पंनतिबद्दता) ।

 १

 २.२.३.४ नबरामी 
परामश्ण

२.२.४.४.१ नबरामीलाई आफुलदे कदे  उपचार पाएको हो 
र त्सको प्रनतफल कदे  हुनछ भन्नदे कुराको 
परामश्ण द्ईनछ ।

१

२.२.४.४.२ रट.बी रHIV/AIDS को सहसंक्रमरबारदेका 
उनचत IEC सामाग्ीहरु (पोसटर, आद्) 
रट.बीको उपचार गररनदे ठाऊुँ मा उपलबध 
गराइनछ ।

 १

२.२.४.४.३ शंका लागदेका नबरामीहरुको रोगको बारदेमा 
सोध्दे र खकारको नमपूना नलनदे गररएको  
छ ।

 १

२.२.४.४.४ संकनलत नमपूनालाई ्दकन नन्ान पत्ा 
लगाउन मान्ललो सतरको स्ास्थ् 
संस्ामा पठाइनछ ्ा नबरामीलाई नै प्रदेषर 
गररनछ ।

१

२.२.३.५ औषधीको 
उपलबधता र प्रदेषर

२.२.४.५ नदेपाल सरकारको नन्नेनशका अनुसार 
रट.बी का औषधीहरु ््ाटगोरी १ र २ 
गरर खु्ाईनछ ।

१

२.२.३.६ स्ोत र 
साधनको उपलबधता

२.२.४.६.१ DOTS कन्णर ्ा कोठामा काम गनने 
(ननबग्देको)BP मापन ्नत्र, सटदे्देसकोप, 
्मयोनमटर र ्जन मापन ्नत्रहरु उपलबध 
छन् ।

 १

२.२.४.७ STP 
उपलबधता र प्र्ोग

२.२.४.७ रट.बी उपचार सदे्ाको लानग सतरर् 
उपचार प्रोटोकल(STP) उपलबध छ र 
प्र्ोगमा पनन छ ।

१

8 DOTS= Direct Observed Treatment Shortcourse
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२.२.४.७ भौनतक 
सुन्धा

२.२.४.८.१ स्ास्थ्कममी र नबरामीको लानग कनमतमा 
एउटा टदेबल, एउटा पररक्र गनने खाट, 
स्ास्थ्कममीको लानग कुसमी र नबरामीको 
लानग ्ईु्टा कुसमीसनहतको प्ा्णप्त ठाऊुँ  
छ ।

 १

२.२.४.८.२ प्ा्णप्त उज्ालो र हा्ा खदेलनदे ठाुँऊ भएको 
कोठाको व्य्स्ा छ ।

१

२.२.४.८ नबरामीका 
लानग सुन्धा

२.२.४.९.१ औषधी सदे्नको लानग मग ्ा 
नगलाससनहतको सफा नपऊनदे पानीको 
व्य्स्ा छ ।

 १

२.२.४.९.२ नबरामीको लानग हात धुनदे सुन्धा छ ।  १
२.२.४.९ रदेकरड्णङग र 
ररपोरट्णङग

२.२.४.१०.१ नबरामी काड्ण र रनजसटरमा सदेबाहरु रदेकड्ण 
गररनछ ।

१

२.२.४.१०.२ औषधीको अप्रभाबकाररता, जरटलता, 
नबरामीको अनन्नमतता र प्रदेषरहरु सबै 
रदेकरड्णङग र ररपोरट्णङग गररनछ । 

१

२.२.४.१० संक़मर 
रोक्ाम

२.२.४.११.१ सबै बहु-औषधी प्रभा्हीन भएको 
रट.बीको शंका लागदेका नबरामीहरुलाई  
एम्.नड. आर. कदे नद्रमा प्रदेसर गररनछ । 

१

२.२.४.११.२ मासक र पञ्ा उपलबध छन् र नतनको 
प्र्ोग गररनछ ।  

 १

२.२.४.११.३ कनमतमा पनन तीन ्टा फरक रङका 
फोहोर जममा गनने बालटीहरु (एक-एक्टा 
रातो, ननलो र हरर्ो- HCWM सन् 
२०१४ को नन्नेनशका (स्ास्थ् त्ा 
जनसंख्ा मनत्राल्) अनुसार) उपलबध 
छन् र प्र्ोगमा छन् । 

 १

२.२.४.११.४ स्ास्थ्कममीको लानग सफा पानी र साबुन 
्ा स्ाननटाईजरलदे हात धुनदे व्य्स्ा छ । 

 १

२.२.४.११.५ नननडल कटर र सदेफटी बाकसको प्र्ोग 
गररनछ । 

 १

२.२.४.११.६ न्शुदद्दकरर गन्णको लानग ्लोररनको 
झोल बनाईनछ र प्र्ोग गररनछ ।

 १

माप्णड २.२.३ कुल प्राप्ताङक 
कुल प्रनतशत (कुल प्राप्ताङक / २१ x१००)
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क्देत्र कोड प्रमारीकरर 
ड्देनसङग, ईनजदे्शन 
र ्नैनक प्रदक्र्ाहरु 

(DIRP)

२.३

उपक्देत्र उपक्देत्र माप्णडहरु प्राप्ताङक उच्चतम 
अङक

२.३.१ काम गनने ठाऊुँ २.३.१ ड्देनसङग र ईनजदे्सन लगाउनदे नभन्न 
ठाऊुँ को व्य्स्ा छ ।

 १

२.३.२ फरन्णचर र 
सामान् उपकरर

२.३.२ प्ा्णप्त फरन्णचर र सामान् उपकररको 
व्य्स्ा छ । (हदेनु्ण पररनशष्ट २.३क DIRP 
को लानग फरन्णचर र सामान् उपकरर)

 ३

२.३.३ उपनबध सदे्ाहरु २.३.३ न्पूनतम ड्देनसङग र ईनजदे्सन सदे्ा र 
्नैनक प्रदक्र्ाहरु उपलबध छन् । (हदेनु्ण 
पररनशष्ट २.३ख DIRPका न्पूनतम 
सदे्ाहहरुको सपूनच )

 ३

२.३.४ नडसपोजदेबल 
उपकरर

२.३.४ DIRP को लानग औषधीहरु र उपकररहरु 
उपलबध छन् ।(हदेनु्ण पररनशष्ट २.३ग DIRP 
को लानग औषधीहरु र उपकररहरु) 

३

२.३.५ ननम्णलीकररका 
उपकरर

२.३.५.१ प्ा्णप्त मात्रामा ननम्णलीकरर गररएका 
उपकररहरु उपलबध छन् । (हदेनु्ण पररनशष्ट 
२.३घ DIRP का लानग ननम्णलीकरर 
गररएका उपकररहरु) 

 ३

२.३.५.२ ननम्णलीकृत गज र कटन बलसको लानग 
फरक भाुँडाहरु प्र्ोग गररनछ ।

 १

२.३.६ माप्णड उपचार 
नन्नेनशकाको प्र्ोग र 
उपलबधता

हदेल् पोसटमा सतरर् उपचार पद्धनत 
उपलबध छ र  प्र्ोग गररनछ । 

१

२.३.७ संक़मर रोक्ाम 
र फोहोर व्य्स्ापन

२.३.७.१ मासक, पञ्ा, पलानसटकको एप्रोन, 
बुट र चसमाहरु उपलबध छन् र 
आ्श्कताअनुसार प्र्ोग गररनछ ।

 १

२.३.७.२ कनमतमा पनन तीन ्टा फरक रङका 
फोहोर जममा गनने बालटीहरु (एक-एक्टा 
रातो, ननलो र हरर्ो- HCWM सन् 
२०१४ को नन्नेनशका (स्ास्थ् त्ा 
जनसंख्ा मनत्राल्) अनुसार) उपलबध 
छन् र प्र्ोगमा छन् ।

 १

२.३.७.३ ननडल कटरसनहतको रिलीको व्य्स्ा छ ।  १
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२.३.७.४ स्ास्थ्कममीको लानग सफा पानी र साबुन 
्ा स्ाननटाईजरलदे हात धुनदे व्य्स्ा छ ।

 १

२.३.७.५ न्शुदद्दकरर गन्णको लानग ्लोररनको 
झोल बनाईनछ र प्र्ोग गररनछ ।

 १

२.३.८ कागजात २.३.८ सबै का््णहरुको रदेकड्ण गररनछ र ररपोट्ण 
गररनछ ।

 १

माप्णड २.३ कुल प्राप्ताङक 
कुल प्रनतशत (कुल प्राप्ताङक / २१ x१००)

पररनशष्ट २.३क DIRP का लानग फरन्णचर र साधारर उपकरर

क्रमाङक न््रर आ्श्क संख्ा सकोर
१ उपचारको लानग बदेड (डसना\नसरानी) १  
२ कुसमी १  
३ साबुन पानीसनहतको बालटी १  
४ नननडल कटर १  
५ फल्ास लाइट १  
६ पोटनेबल ल्ामप १  
७ नभत्दे घडी १  

कुल अङक
कुल प्रनतशत = कुल अङक/७ X १००

हरदेक हरफलदे १ अङक पाउनदेछ ्द् सबै आ्श्क संख्ा छ भनदे अन््ा ०

सकोररङग तानलका
कुल प्रनतशत सकोर
०-४९ ०
५०-६९ १
७०-८४ २
८५-१०० ३
माप्णडको सकोर २.३.२
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पररनशष्ट २.३ख  DIRP का लानग न्पूनतम सदे्ा

क्रमाङक न््रर आ्श्क संख्ा सकोर
१ साधारर ड्देनसङग परर्त्णन १  
२ छालाको टाुँका ननकालनदे १  
३ नसपनलनटङग १  
४ घाऊको ड्देनसङग १  
५ लोकल एनदेस्देनस्ामा ड्देनसङग परर्त्णन १  
६ घाऊ नचरफार १  
७ ््ा्देटर (राख्दे र ननकालनदे) १  

कुल अङक
कुल प्रनतशत = कुल अङक/७ X १००

हरदेक हरफलदे १ अङक पाउनदेछ ्द् सबै आ्श्क संख्ा छ भनदे अन््ा ०

सकोररङग तानलका
कुल प्रनतशत सकोर
०-४९ ०
५०-६९ १
७०-८४ २
८५-१०० ३
माप्णडको सकोर २.३.३
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पररनशष्ट २.३ग DIRP का लानग औषनध र उपकरर

क्रमाङक न््रर आ्श्क संख्ा सकोर
१ Lignocaine Hydrochloride १% २  
२ Lignocaine Hydrochloride २% २  
३ Povidine Iodine Solution (५००ml) २  
४ Hydrogen Peroxide Solution १  
५ कटन ब्ाणडदेज आ्श्कतानुसार  
६ नसलक २-० आ्श्कतानुसार
७ प्रोनलन २-०, ३-०, ४-० आ्श्कतानुसार (२-३)
८ न्नभन्न साइजका ््ा्देटर प्रत्देक साईजका २ ्टा
९ नसपररट (५००नम.नल) १  

१० एकल प्र्ोग सपूई १ नम.नल, ३ नम.नल, ५ नम.नल, १० 
नम.नल

आ्श्कतानुसार

११ न्नभन्न साइजका ननम्णलीकृत पञ्ा आ्श्कतानुसार
१२ एकल प्र्ोग पञ्ा आ्श्कतानुसार
१३ मासक आ्श्कतानुसार

कुल अङक
कुल प्रनतशत = कुल अङक/७ X १००

हरदेक हरफलदे १ अङक पाउनदेछ ्द् सबै आ्श्क संख्ा छ भनदे अन््ा ०

सकोररङग तानलका
कुल प्रनतशत सकोर
०-४९ ०
५०-६९ १
७०-८४ २
८५-१०० ३
माप्णडको सकोर २.३.४
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पररनशष्ट २.३घ DIRP का लानग ननम्णलीकृत उपकरर

क्रमाङक न््रर आ्श्क संख्ा सकोर
१ ननम्णलीकृत ड्देनसङग सदेट (्ा्णपरमा राखदेको) २-३
२ ननम्णलीकृत सुचर सदेट (्ा्णपरमा राखदेको) २
३ ननम्णलीकृत सुचर हटाउनदे सदेट (्ा्णपरमा राखदेको) १
४ ननम्णलीकृत ््ा्देटर सदेट (्ा्णपरमा राखदेको) २
५ ननम्णलीकृत नचटल फोरसदेप (जारसनहत) २
६ ननम्णलीकृत कटन बलस ड्ममा रानखएको १ ड्म
७ ननम्णलीकृत गज नपस र गज प्ाड ड्ममा रानखएको १ ड्म

कुल अङक
कुल प्रनतशत = कुल अङक/७ X १००

हरदेक हरफलदे १ अङक पाउनदेछ ्द् सबै आ्श्क संख्ा छ भनदे अन््ा ०

सकोररङग तानलका
कुल प्रनतशत सकोर
०-४९ ०
५०-६९ १
७०-८४ २
८५-१०० ३
माप्णडको सकोर २.३.५.१
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क्देत्र कोड प्रमारीकरर 
औषनध सदे्ा  
(नडसपदेनसरर)

२.३

उपक्देत्र उपक्देत्र माप्णडहरु प्राप्ताङक उच्चतम 
अङक

२.४.१ औषधी सदे्ा २.४.१ स्ास्थ् चौकीमा औषधी सदे्ाको नननचित 
क्देत्र (नडसपदेनसरर) छ ।

 १

२.४.२ नदेशनल ड्ग 
फमु्णलरी

२.४.२ स्ास्थ् चौकीको औषधी कक्मा 
नदेपाली नदेशनल ड्ग फमु्णलरी (NNF) को 
प्रनतनलनप छ ।

१

२.४.३ औषधी सदे्ा 
सम्

२.४.३ औषधी कोठा OPD सम्भरर खुला 
रहनछ ।

१

२.४.४ कम्णचारी 
पररचालन 

२.४.४ औषधी सदे्ाको लानग मध्म तहका 
स्ास्थ्कममीहरुलाई तानलम द्इनछ र  
पररचालन गररनछ ।

१

२.४.५ आ्श्क ननशुलक 
औषधीहरुको उपलबधता

२.४.५.१ ्देनखनदे ठाऊुँ मा आ्श्क ननशुलक 
औषधीहरुको सपूची रहदेको छ ।

१

२.४.५.२ स्ास्थ् चौकीमा आ्श्क आधारभुत 
सदे्ाका औषधीहरु ्ष्णभरर उपलबध छन् र 
सटक आउट भएको छैन ।

१

२.४.६ 
का््णक्रमको लानग औषधी 
र उपकररको उपलबधता

२.४.६ ्ष्णभरर नै नन्नेनशकाअनुसार का््णक्रमको लानग औषधी र उपकरर 
उपलबध छन्

२.४.६.१ कुष्ठरोग १
२.४.६.२ मलदेरर्ा (नननचित नजललाहरुमा) १*
२.४.६.३ कालाजार १
२.४.६.४ हात्ीपाईलदे १
२.४.६.५ एच.आइ.भी\एडस १
२.४.६.६ नसनने रोगहरु (आधारभपूत स्ास्थ् प्ाकदे ज 

अनुसार)
१

२.४.६.७ माननसक स्ास्थ्समबनधी समस्ाहरु 
(आधारभपूत स्ास्थ् प्ाकदे ज अनुसार)

१

२.४.७ औषधीहरुको 
भणडारर 

२.४.७.१ सबै औषधीहरु र उपकररहरु सफा 
र् ् ाकमा ्रा्णनुक्रमानुसार ्ा 
समपूहअनुसार रानखनछ ।

१

२.४.७.२ औषधीहरुको तापक्रमलाइ(२५+/-२°C) 
ननगरानी र रदेकड्ण गररनछ ।

१
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२.४.७.३ तापक्रम नमलाउनुपनने औषधीहरु र खोपहरु 
भणडारर गन्ण दफ्रजको(+/-४°C) व्य्स्ा 
छ । 

१

 २.४.८  
प्रदेसकृपसनअनुसारको 
औषधी न्तरर

२.४.८.१ नबरामीहरुलाई औषधीसमबनधीको 
जानकारी औषधी न्तररको सम्मा 
द्इनछ । 

१

२.४.८.२ औषधीसदे्न कसरी गनने भन्नदेबारदे नलनखत 
नन्नेशन द्इनछ ।

१

२.४.८.३ औषधी न्तरर क्देत्रमा औषधीको सही 
प्र्ोग बारदेमा IEC उपकररहरु (पोसटर, 
NNF) उपलबध छन् ।

१

२.४.८.४ प्रदेसकृपसनमा औषधीको जदेनदेररक नाम 
प्र्ोग गररनछ ।

१

२.४.९ STP उपलबधता 
र प्र्ोग

२.४.९ हदेल् पोसटमा माप्णड सतरी् उपचार 
पद्धनत नन्नेनशका उपलबध छ र  प्र्ोग 
गररनछ ।

१

२.४.१० पनहलदे म्ा् 
सदकनदे औषनधलाई पनहलदे 
प्र्ोग गनने (FEFO)

२.४.१० पनहलदे म्ा् सदकनदे औषनधलाई पनहलदे 
प्र्ोग गनने (FEFO) प्रदक्र्ाको व्य्स्ा 
गररनछ ।

१

२.४.११ औषधीहरुको 
जाुँचबुझ

२.४.११ सबै औषधीहरु र उपकररहरु नगननत 
गररनछ, म्ा् नाघदेका औषधीहरु सही 
व्य्स्ापन भएको छ । 

१

२.४.१२ औषधीजन् 
फोहोरको व्य्स्ापन

२.४.१२ औषधीजन् फोहोरको व्य्स्ापन 
औषधी व्य्स्ापन न्भागको 
नन्नेनशका अनुसार गररनछ ।

१

* Malaria endemic districts
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पररनशष्ट २.६क साधारर जाुँचहरुको सपूची

क्रमाङक साधारर जाुँचहरुको न्पूनतम सपूची (BHS प्ाकदे जअनुसार) उपलबध
१ रति समपूह र आर्.एच् टाईनपङग
२ बलड सुगर
३ हदेमोगलोनबन (%) 
४  नपसाबको रुरटन जाुँच 
५ नपसाबद्ारा गभ्ण जाुँच
६ द्साको रुरटन जाुँच
७ दकटोन बनडज
८ प्रोरटनको लानग नडपनसटक 
९ खकारको AFB जाुँच

१० VIA (Visual Inspection with Acetic Acid) (नभ.आई.ए)
११ गभ्ण जाुँच
१२ VDRL (नभ.नड.आर.एल)
१३ K-३९ RDT 
१४ औुँ लोको लानग RDT
१५ डदेङगपूको लानग  RDT 
१६ औुँ लोको लानग माइक्रोसकोपी

कुल अङक 
कुल प्रनतशत = कुल अङक / १६ x १००

हरदेक हरफलदे १ अङक पाउनदेछ ्द् सबै आ्श्क संख्ा छ भनदे अन््ा ०

सकोररङग तानलका
कुल प्रनतशत सकोर
०-४९ ०
५०-६९ १
७०-८४ २
८५-१०० ३
सकोर माप्णड २.६.१.२
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पररनशष्ट २.६ख ल्ाबरदेटोरीको लानग फरन्णचर र उपकरर

हरदेक हरफलदे १ अङक पाउनदेछ ्द् सबै आ्श्क संख्ा छ भनदे अन््ा ०

सकोररङग तानलका
कुल प्रनतशत सकोर
०-४९ ०
५०-६९ १
७०-८४ २
८५-१०० ३
सकोर Standard २.६.३.१

क्रमाङक ल्ाबरदेटोरीको लानग फरन्णचर र उपकरर आ्श्क संख्ा सकोर
१ काम गन्णको लानग टदेबल कनमतमा ३
२ बदेनच कनमतमा १
३ कुसमीहरु कनमतमा २
४ ्राज कनमतमा १
५ ल्ाबरदेटोरीको लानग फ्रीज कनमतमा १
६ नडटजनेनट आ्श्कतानुसार
७ ह्याणड स्ाननटाइजर आ्श्कतानुसार
८ हात धुनदे साबुन आ्श्कतानुसार
९ एप्रोन कनमतमा २

१० तौनल्ा आ्श्कतानुसार
११ सटदेशनरी सामान (कलम, नससाकलम, माक्ण र, A४ 

कागज)
आ्श्कतानुसार

१२ नबरामी रनजष्टर कनमतमा १
१३ टदेष्ट अनुसारका प्रदेषर फारम र ररपोरट्णङग फारम आ्श्कतानुसार

कुल अङक 
कुल प्रनतशत = कुल अङक / १३ x १००
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पररनशष्ट २.६ ग ल्ाबरदेटोरीको लानग औजार, उपकरर र सामानग्को सपूची

क्रमाङक ल्ाबरदेटोरीको लानग औजार, उपकरर र सामानग् आ्श्क संख्ा सकोर
       १ सदेननरिफ्पूज कनमतमा १

२ माइक्रोसकोप कनमतमा १
३ कलररनमटर कनमतमा १
४ ्ाटर बा् कनमतमा १
५ हट ए्र ओभन कनमतमा १
६ DC काउनटर कनमतमा १
७ ESR सट्ाणड कनमतमा १
८ ESR ट्पूब आ्श्कतानुसार
९ नदेउबर च्ामबर कनमतमा १

१० सटप ्ाच\टाइमर कनमतमा १
११ माइक्रोनपपदेट आ्श्कतानुसार
१२ माइक्रोनपपदेट सट्ाणड कनमतमा १
१३ रदेदफ्रनजरदेटर १
१४ रदेदफ्रनजरदेटरको तापक्रम मापन ्नत्र १
१५ अटो्लदेभ १
१६ सटदेननङग ्ा्णक १
१७ HCWM नन्नेशीका अनुसार फोहोर राख्दे कनटदेनर १ सदेट
१८ गलास्दे्रहरु (खानन ट्पूब, टदेष्ट ट्पूब) आ्श्कतानुसार
१९ ननर््णष्ट जाुँचहरुको लानग RDT दकट आ्श्कतानुसार
२० ननर््णष्ट जाुँचहरुको लानग रर्ाजदेनट आ्श्कतानुसार
२१ ड्ाईड बलड सपट (DBS) आ्श्कतानुसार
२२ नजपलक ब्ाग आ्श्कतानुसार
२३ खाम आ्श्कतानुसार
२४ नसनलका जदेल आ्श्कतानुसार
२५ माइक्रोसकोपको लानग सलाईड आ्श्कतानुसार
२६ गलास सलाईड आ्श्कतानुसार
२७ कटन स्ाब आ्श्कतानुसार
२८ न्नभन्न साईजका रटपहरु आ्श्कतानुसार
२९ न्नभन्न साईजका एकल प्र्ोग सपूईहरु आ्श्कतानुसार
३० भ्ाकपू टदेनर आ्श्कतानुसार
३१ अलकोहोल स्ाब आ्श्कतानुसार
३२ लानसदेट आ्श्कतानुसार
३३ बलरटङग पदेपर आ्श्कतानुसार
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३४ जाुँच गनने पञ्ा आ्श्कतानुसार
३५ न्नभन्न साईजका ननम्णलीकृत पञ्ा आ्श्कतानुसार
३६ मासकहरु आ्श्कतानुसार
३७ कोलड चदेन बाकस कनमतमा १
३८ आइस प्ाक कनमतमा ३
३९ नसपररट ल्ामप कनमतमा १
४० टरन्णकदे ट कनमतमा २
४१ हात अड्ाउनदे प्ाड कनमतमा १
४२ नपसाब र द्साको लानग कनटदेनर आ्श्कतानुसार
४३ मापन नसनलनडर (१००,१००० नम.नल) कनमतमा १ प्रत्देकमा
४४ न्कर (२००, ५०० नम.नल) कनमतमा १ प्रत्देकमा
४५ बाुँसको नसटक आ्श्कतानुसार
४६ नडनसटल पानी आ्श्कतानुसार
४७ Sodium hypochloride आ्श्कतानुसार
४८ ल्ाब रर्ाजदेनट आ्श्कतानुसार
४९ रति संकलनको ट्ुब आ्श्कतानुसार
५० रति नमपूनाको लानग सलाईड आ्श्कतानुसार

कुल अङक 
कुल प्रनतशत = कुल अङक / १३ x १००

हरदेक हरफलदे १ अङक पाउनदेछ ्द् सबै आ्श्क संख्ा छ भनदे अन््ा ०

सकोररङग तानलका
कुल प्रनतशत सकोर
०-४९ ०
५०-६९ १
७०-८४ २
८५-१०० ३
सकोर Standard २.६.४.४
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क्देत्र कोड प्रमारीकरर (**बर््णङग कदे नद्र भएका स्ास्थ् चौकीको लानग)
बर््णङग कदे नद्र** २.५
उपक्देत्र उपक्देत्र माप्णडहरु प्राप्ताङक उच्चतम 

अङक
२.५.१ प्रसपूनत सदे्ाको 
उपलबधता

२.५.१.१ गोपनी्ता सनहतको अलग पपू््ण प्रसपूनत र 
प्रसपूनत कोठाको व्य्स्ा गररएको छ ।

१

२.५.१.२ २४ सै घणटा प्रसपूनत सदे्ा उपलबध छ । १
२.५.१.३ इमजनेनसी सदे्ाको लानग सबै 

स्ास्थ्कममीहरु अटनदे प्रसपूनत कोठाको 
व्य्स्ा छ ।

१

२.५.२ कम्णचारी 
पररचालन

२.५.२.१ चौनबसै घनटा सदे्ाको लानग २ ्टा SBA 
तानलमप्राप्त अ.न.मी ्ा सटाफ नस्णको 
व्य्स्ा छ । 

१

२.५.२.२ धदेरै प्रसपूनत हुनदे ठाऊुँ मा अनतररति सह्ोगी 
कम्णचारीको व्य्स्ा छ । (>=१० प्रसपूनत 
प्रनत मनहना)

१

२.७.१.२.१.३ २४ सै घणटा संक़मर रोक्ामबारदेमा 
कनमतमा तानलमप्राप्त का्ा्णल् सह्ोगी 
उपलबध छ ।

१

२.५.४ उनचत तररकालदे 
पाटोग्ा्णफ को प्र्ोग र 
ननर्ण् प्रदक्र्ा

२.५.४.१ उनचत तररकालदे पाटोग्ा्णफ को प्र्ोग 
गररनछ ।

१

२.५.४.२ जरटल समस्ाहरुको सही पनहचान र सही 
सम्मा प्रदेसर गररनछ ।

१

२.५.५ कम तौल भएका 
बच्चाहरुको लानग KMC 
(Kangaroo Mother 
Care)

२.५.५ कम तौल भएका बच्चाहरुको लानग KMC 
सदे्ा द्नलाई कनमतमा एउटा KMC 
टदेबलको व्य्स्ा छ ।

१

२.५.६ जनम्ता्ण 
प्रमारपत्र

२.५.६ जनम्ता्ण प्रमारपत्र द्ईनछ । १

२.५.७ सतरर् उपचार 
प्रोटोकल (STP) 
उपलबधता र प्र्ोग

२.५.७ सतरर् उपचार प्रोटोकल(STP) उपलबध 
छ र प्र्ोगमा पनन छ ।

१

२.५.८ नबरामी परामश्ण २.५.८.१ पपू््ण प्रसपूनत र प्रसपूनतको बारदेमा र 
समभान्त जरटलताको न्रामी र उसका 
आफनतहरुलाई परामश्ण गररनछ र नलनखत 
अनुमनत समदेत नलईनछ ।

१
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२.५.८.२ प्रसपूनतपचिातका आमा र बच्चामा ्देनखनदे 
खतराका नचनहहरु, खोपसमबनधीका 
कामहरु, पोषर, सरसफाई र परर्ार 
नन्ोजन समबनधी स्ास्थ् नशक्ा  
द्ईनछ । 

१

२.५.८.३ नडसचाज्ण हुनुपपू््ण परर्ार नन्ोजन र 
सतनपानसमबनधी परामश्ण द्इनछ ।

१

 २.५.९ IEC/BCC9 
सामनग्हरु

२.५.९ प्रसपूनतपचिातको स्ाहार, सतनपान, पोषर, 
खोपसमबनधीका उप्ुति IEC/BCC10  
सामनग्हरु  उपलबध छन् । 

१

२.५.१० प्रसपूनत कोठाको 
लानग फरन्णचर, उपकरर 
र औषधीहरुको व्य्स्ा

 २.५.१०.१ प्रसपूनत सदे्ा समबनधी उपकररहरु 
भणडाररको लानग छुटै्ट ्राज छ ।

१

२.५.१०.२ प्रसपूनत सदे्ा समबनधी उपकररहरु र 
सामान् साधनहरु प्ा्णप्त छन् । (हदेनु्ण 
पररनशष्ट २.५क प्रसपूनत कोठाको लानग 
फरन्णचर, उपकरर र औषधीहरु)

३

२.५.१०.३ प्रसपूनत कोठाको लानग उपकरर र 
औषधीहरुको व्य्स्ा छ ।(हदेनु्ण पररनशष्ट 
२.५ख प्रसपूनत कोठाको लानग उपकरर र 
औषधीहरु)

३

२.५.१०.४ प्रसपूनत कोठाको लानग उपकरर र 
औषधीहरुको इमजनेनसी रिलीको व्य्स्ा 
छ । (हदेनु्ण पररनशष्ट २.५ग प्रसपूनत कोठाको 
लानग उपकरर र औषधीहरु राख्दे 
इमजनेनसी रिली)

३

२.५.११ नबरामीका 
लानग सुन्धा

२.५.१.१ २४ सै घणटा सफा खानदेपानीको व्य्स्ा 
छ ।

१

२.५.१`.२ पपू््ण प्रसपूनत कोठामा नबरामीको लानग फरक 
चपमीको व्य्स्ा छ । 

१

२.५.१२ HIV संक्रमरको 
शंका भएका ्ा नन्ान 
भएका नबरामीहरुको 
व्य्स्ापन र प्रदेसर

२.५.१२.१ सुकदे का रगत का टाटा (Dried Blood 
Spot) लाई ART11  कदे नद्रमा पठाइनछ । 

१

२.५.१२.२ ए्सपोजर पचिात प्रोफाइलान्ससको 
लानग न्जातलाई द्नको 
लानग नदेनभरानपन उपलबध छ र 
नन्नेनशकाअनुसार द्ईनछ ।

१

२.५.१२.३ प्रदेसर परामश्ण गरदेर ART कदे नद्रमा प्रदेसर 
गररनछ ।

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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 २.५.१३ संक़मर 
रोक्ाम

२.५.१३.१ व्यनतिगत सुरक्ाका उपकरर, साधनहरु 
उपलबध छन् र आ्श्कताअनुसार प्र्ोग 
गररनछ  ।

 १

२.५.१३.२ प्रसपूनत कोठा धुननमलनदे छ । १
२.५.१३.३ प्रसपूनत कोठामा प्र्ोगको लानग फरक 

चपपल र हात धुनदे साबुनको व्य्स्ा छ ।
१

२.५.१३.४ कनमतमा पनन तीन ्टा फरक रङका 
फोहोर जममा गनने बालटीहरु (एक-एक्टा 
रातो, ननलो र हरर्ो- HCWM सन् 
२०१४ को नन्नेनशका (स्ास्थ् त्ा 
जनसंख्ा मनत्राल् अनुसार) उपलबध छन् 
र प्र्ोगमा छन् । 

१

२.५.१३.५ स्ास्थ्कममीको लानग सफा पानी र साबुन 
्ा स्ाननटाईजरलदे हात धुनदे व्य्स्ा छ । 

१

२.५.१३.६ नननडल कटर र सदेफटी बाकसको प्र्ोग 
गररनछ । 

१

२.५.१३.७ न्शुदद्दकरर गन्णको लानग सोनड्म 
हाईड्ो्लोराईडको झोल बनाईनछ र 
प्र्ोग गररनछ ।

१

२.५.१३.८ सफा भाडामा सुखखा गज र कटनहरु फरक 
ठाऊुँ मा रानखनछ ।

१

२.५.१३.९ पलानसटक र सालको लानग फरक 
कचौराको प्र्ोग गररनछ । 

१

२.५.१३.१० साललाई खालटोमा पुररनछ ्ा placenta 
pit छ ।

१

माप्णड २.५ कुल प्राप्ताङक ४१
कुल प्रनतशत = कुल प्राप्ताङक / ४१ x१००
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पररनशष्ट २.५क प्रसपूनत कोठाको लानग फरन्णचर, उपकरर र औषधीहरु

क्रमाङक न््रर आ्श्क संख्ा सकोर
१ प्रसपूनत बदेड कनमतमा १ 
२ सफा तन्ना प्रत्देक बदेडमा
३ प्ा्ण आ्श्कतानुसार
४ सफा ठाुँऊ (अकयो प्रसपूनतको लानग) Available
५ न्जात नशशुको पुनजमी्न टदेबल १
६ बत्ी १
७ कोठाको नहटर १
८ बच्चाको नहटर १ per delivery bed
९ अन्सटोनसन भणडाररको लानग फ्रीज १

उपकरर र सामानहरु
       १ प्रदेसर मापन सदेट र सटदे्देसकोप १

२ ्मयोनमटर (मक्ण री रनहत) १
३ कोठाको लानग ्मयोनमटर १
४ दफटोसकोप २
५ भ्ुर सटदे्देसकोप १ 
६ बच्चा जोख्दे ्नत्र १
७ न्जातको साईजको सदेलफ ईनफलदेरटङग ब्ाग र मासक १
८ स्सन सनहतको म्पूकस ई्सरिा्टर (पदेनगुईन) २
९ डपलर १

१० भजाईनल सपदेकुलम (नसमस) २
११ न्जात नशशुको पुनजमी्न दकट १
१२ ््सक पुनजमी्न दकट १
१३ ननम्णलीकृत प्रसपूनत उपकरर (हरदेक सदेटलाई हदेनु्णहोस्) २ सदेट डदेनलभरी बदेडको लानग

१३.१ सपोनज फोरसदेप २
आट्णरी फोरसदेप २
S/S बाउल (Galli pot)  १
S/S बाउल (receive placenta) (१-२ नल) १
कड्ण करटङग कैची (बोधो खालको) १
कड्ण टाई\ कड्ण ्ल्ामप २
पलानष्टक\रबर को पाता १
गज स्ाब ४
चारपाटदे कपडा ३
दकडनी रिदे १
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पदेररप्ाड\ ठपूलो ड्देनसङग प्ाड २
लदेनगङग २
पदेररनन्ल नसट १
बच्चा ररनसभ गनने टा्देल १
ननम्णलीकृत गाउन १

१४ टाुँका लगाउनदे सदेट (हरदेक सदेटलाई हदेनु्णहोस्) २सदेट
१४.१ नननडल होलडर १

सपोनज होलडर १
टाुँका काटनदे कैुँची १
नडसदेन्टङग फोरसदेप (टु् र पलदेन) २
आट्णरी फोरसदेप १
गलीपोट्ण २

१५ ईनपनस्ोटोमी सदेट (हरदेक सदेटलाई हदेनु्णहोस्) २ सदेट
१५.१ ईनपनस्ोटोमी कैची १

नननडल होलडर १
टाुँका काटनदे कैुँची १
नडसदेन्टङग फोरसदेप (टु् र पलदेन) २
आट्णरी फोरसदेप १

१६ भ्ाकुम सदेट २
१७ प्रसपूनतको लानग फोरसदेप सदेट १

कुल अङक
कुल प्रनतशत= कुल अङक/२६x१००

हरदेक हरफलदे १ अङक पाउनदेछ ्द् सबै आ्श्क संख्ा छ भनदे अन््ा ०

सकोररङग तानलका
कुल प्रनतशत सकोर
०-४९ ०
५०-६९ १
७०-८४ २
८५-१०० ३
माप्णडको सकोर २.५.१०.२
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पररनशष्ट २.५ ख प्रसपूनत कोठाको लानग औषनध र सामानहरु

क्रमाङक औषनध र उपकरर आ्श्क संख्ा सकोर
औषनध

१ Oxytocin injection (keep in २-८oC) २० एमपपूल
२ Tranexamic acetate injection १० एमपपूल
३ Ergometrine injection १० एमपपूल
४ Magnesium sulphate injection ५० एमपपूल
५ Calcium gluconate injection ३ एमपपूल
६ Diazepam injection १०
७ Labetolol injection १०
८ Ampicillin injection १०
९ Gentamycin injection ५

१० Metronidazole injection ५
११ Lignocaine injection २
१२ Adrenaline injection ५
१३ Ringers’ lactate injection १०
१४ Normal saline injection १०
१५ Dextrose ५% injection १०
१६ Water for injection  ५
१७ Eye antimicrobial (१% silver nitrate or  

Tetracycline १% eye ointment)
 २

१८ Povidone iodine  ५
१९ Tetracycline १% eye ointment  २
२० Paracetamol Tablet २०
२१ Nefidipine SL Tablet ५ mg ४  ट्ाब
२२ Misoprostol Tablet ५ ट्ाब

उपकरर
       १ सपूई र नननडल २०

२ IV  सदेट १०
३ नसपररट (७०% अलकोहोल) १ बोतल
४ कटन सनहतको सटील ड्म १ 
५ ््ा्देटर (पलदेन र फोनलज)  ५ प्रत्देकमा
६ रट्र ्ा इनपनज्ोटोमीको नसलाउन टाुँका (२.० 

क्रोनमक ््ाटगट) 
 ५ नपस

७ नबलच (्लोररनमा आधाररत रसा्न) २ प्ाकदे ट
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८ आमाको तल राक्को लानग सफा (पलानष्टक) नसट ४
९ स्ाननटरी प्ाड १ बाकस

१० पदेरर-प्ाड आ्श्कतानुसार
११ नशशुलाई सुखखा राख् र ्ा्णप गन्णलाई सफा कपडा ५
१२ कड्ण टाई- ननम्णलीकृत १०
१३ बच्चाको लानग बल्ाङकदे ट ५
१४ बच्चालाई खु्ाउनदे कप ३
१५ औषनध नमनसएको झुल २
१६ सरसफाईको पञ्ा २ जोर
१७ ननम्णलीकरर गररएको पञ्ा २  जोर प्रत्देकको फरक साईज
१८ लामो पलानष्टकको एप्रोन  २ 
१९ गगलस २
२० धाररला ्सतुको लानग कनटदेनर १
२१ नननडल कटर १
२२ फोहोर कपडा राख्दे कनटदेनर १
२३ फोहोर प्ाड र स्ाबको लानग बालटी २
२४ सालको लानग बालटी (५ नल.) २
२५ HCWM नन्नेनशकाअनुसार कलर कोड गररएका बालटी १ सदेट
२६ नभत्दे घडी १
२७ ब्ारिी र चीमसनहतको टच्ण १-२
२८ मातृनशशु रनजष्टर १-२
२९ जनम ्ता्ण प्रमारपत्र आ्श्कतानुसार
३० पाटयोग्ाफ आ्श्कतानुसार

कुल अङक
कुल प्रनतशत= कुल अङक/५२ x १००

हरदेक हरफलदे १ अङक पाउनदेछ ्द् सबै आ्श्क संख्ा छ भनदे अन््ा ०

सकोररङग तानलका
कुल प्रनतशत सकोर
०-४९ ०
५०-६९ १
७०-८४ २
८५-१०० ३
माप्णडको सकोर २.५.१०.३
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पररनशष्ट २.५ग प्रसपूनत कोठाको ER रिलीका औषनध र साधनहरु

क्रमाङक नाम आ्श्क संख्ा सकोर
१ Atropine Injection
२ Adrenaline Injection
३ Xylocaine १% and २% Injections with 

Adrenaline
४ Xylocaine १% and २ % Injections without 

Adrenaline
५ Xylocaine Gel
६ Diclofenac Injection
७ Hyoscine Butylbromide Injection
८ Diazepam injection
९ Morphine Injection / Pethidine Injection

१० Hydrocortisone Injection
११ Chlorpheniramine meliate Injection 
१२ Dexamethasone Injection
१३ Ranitidine/Omeperazole Injection 
१४ Frusemide Injection
१५ Dopamine injection
१६ Noradrenaline injection
१७ Digoxin injection
१८ Verapamil injection
१९ Amidarone injection
२० Glyceryl trinitrate/nitroglycerine injection
२१ Labetolol injection
२२ Magnesium sulphate injection
२३ Calcium gluconate injection
२४ Sodium bicarbonate injection
२५ Ceftriaxone Injection
२६ Metronidazole Injection
२७ Dextrose २५%/ ५०% Injection 
२८ IV Infusion set (Adult/Pediatric)
२९ IV Canula (१६, १८, २०, २२, २४, २६ Gz)
३० Disposable syringes १ ml, ३ ml, ५ ml, १० 

ml, २० ml, ५० ml
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३१ Disposable Gloves ६, ६.५, ७, ७.५
३२  Water for injection १० ml
३३ Sodium chloride-१५%w/v and Glycerin-१५% 

w/v (for enema) 
३४ PPH व्य्स्ापन सदेट

• (IV canula: १६/१८G, IV fluids as per 
treatment protocol, IV set, Foley’s 
catheter, Urobag)

• Condom tamponade set- Sponge 
holder:२, Sim’s speculum:१, Foley’s 
catheter: १, Condom:२, IV fluids: NS१, 
IV set, Thread, Cord Clamp),

• Inj Oxytocin, Tab Misoprostol,
३५ Eclampsia व्य्स्ापन सदेट

(Knee hammer, IV canula: १६/१८G, IV 
fluids, IV set, Foley’s catheter, Urobag, 
ambu bag, Oxygen, Inj MgSO4: ४६ एमपपूल, 
Inj lignocaine २%, Inj Calcium gluconate, 
Distilled water, Disposable syringe २०ml-१, 
१०ml-८, Cap Nifedipin- ५mg ४ Cap)

कुल अङक
कुल प्रनतशत= कुल अङक/५२ x १००

हरदेक हरफलदे १ अङक पाउनदेछ ्द् सबै आ्श्क संख्ा छ भनदे अन््ा ०

सकोररङग तानलका
कुल प्रनतशत सकोर
०-४९ ०
५०-६९ १
७०-८४ २
८५-१०० ३
सकोर Standard २.५.१०.४
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क्देत्र कोड प्रमारीकरर
प्र्ोगशाला सदे्ा 

(प्र्ोगशाला भएका 
संस्ाको लानग)

२.६

उपक्देत्र उपक्देत्र माप्णडहरु प्राप्ताङक उच्चतम 
अङक

२.६.१ नबरामीको लानग 
सम्

२.६.१ प्र्ोगशाला सदे्ा नबहान १० बजदेबाट 
बदेलुका ४ बजदेसमम द्इनछ । 

१

 २.६.१.२ आधारभपूत जाुँचहरु गररनछ ।(हदेनु्ण पररनशष्ट 
२.६क आधारभपूत जाुँचहरुको सपूची)

 ३

२.६.२ कम्णचारी 
पररचालन

२.६.२ प्र्ोगशाला सदे्ाको लानग कनमतमा 
एकजना तानलमप्राप्त ल्ाब अनससटदेनट् ्ा 
टदेदक्नस्नको व्य्स्ा छ ।

 १

२.६.३ साधन र 
उपकरर

२.६.३.१ प्र्ोगशाला सदे्ाको लानग प्र्ोग गन्ण 
सदकनदे साधन र उपकररहरु उपलबध 
छन् । (हदेनु्ण पररनशष्ट २.६ख प्र्ोगशाला 
सदे्ाको लानग साधन र उपकररहरु )

३

२.६.३.२ उतपा्कको माप्णडअनुसार साधनहरु 
उपलबध छन् । 

१

 २.६.४ भौनतक सुन्धा २.६.४.१ स्ास्थ् चौकीमा प्र्ोगशाला सदे्ाको 
लानग फरक ठाऊुँ  छ । 

 १

२.६.४.२ स्ास्थ्कममी र कनमतमा २ जना 
नबरामीको लानग आराम्ा्ी बस्दे 
व्य्स्ा छ ।

१

२.६.४.३ प्ा्णप्त उज्ालो र हा्ा खदेलनदे ठाऊुँ  छ।  १
२.६.४.४ आ्श्क फरन्णचर र उपकररहरु उपलबध 

छन् । (हदेनु्ण पररनशष्ट २.६ग प्र्ोगशाला 
सदे्ाको लानग आ्श्क फरन्णचर र 
उपकररहरु)

१

२.६.५ ड्ुटी तानलका २.६.५ ल्ा्का कम्णचारीको ड्ुटी तानलका 
नन्नमत रुपमा बनाईनछ र ्देनखनदे गरर 
रानखनछ ।  

 १

२.६.६ रदेकरड्णङग र 
ररपोरट्णङग

२.६.६.१ न्रामीको पपूर्ण न््ररसनहतको फारममा 
नमपूनाहरुको रदेकड्ण रानखनछ ।

१

२.६.६.२ सबै ररपोट्णहरु माप्णड रनजसटरमा 
रदेकड्ण गररनछ र माप्णड ररपोरट्णङग 
फारमहरुको प्र्ोग गररनछ । 

१
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२.६.६.३ ररपोट्ण द्नुपपू््ण ररपोट्णमा प्ा्णप्त जानकारर 
छ दक छैन भनदेर नजममदे्ार व्यनतिलदे जाुँच 
गछ्ण ।

१

२.६.७ उपकरर 
भणडारर र सटक

२.६.७.१ कनमतमा ३ मनहनाको प्र्ोगशाला 
उपकररको बफर सटक रानखएको छ ।

१

२.६.७.२ ररएजदेनटहरुलाई उनचत तापक्रममा 
भणडारर गररनछ ।

१

२.६.८ संक़मर रोक्ाम २.६.८.१ ्देनखनदे गरर जैन्क हाननका नचनहहरु 
रानखएको छ ।

१

२.६.८.२ रसा्न पोनख्ा ्ा अरु घटनाहरु हुु्ँ ा कदे  
गनने भन्नदे सबै कम्णचारीलाई जानकारी छ ।

१

२.६.८.३ मासक र पञ्ा उपलबध छन् र नतनको 
प्र्ोग गररनछ ।  

१

२.६.८.४ कनमतमा पनन तीन ्टा फरक रङका 
फोहोर जममा गनने बालटीहरु (एक-एक्टा 
रातो, ननलो र हरर्ो- HCWM सन् 
२०१४ को नन्नेनशका (स्ास्थ् त्ा 
जनसंख्ा मनत्राल्) अनुसार) उपलबध 
छन् र प्र्ोगमा छन् । 

 १

२.६.८.५ स्ास्थ्कममीको लानग सफा पानी र साबुन 
्ा स्ाननटाईजरलदे हात धुनदे व्य्स्ा छ । 

 १

२.६.८.६ नननडल कटर र सदेफटी बाकसको प्र्ोग 
गररनछ । 

 १

२.६.८.७ न्शुदद्दकरर गन्णको लानग ्लोररनको 
झोल बनाईनछ र प्र्ोग गररनछ ।

 १

माप्णड २.९.१ कुल सकोर २६
कुल प्रनतशत (कुल सकोर/ २६x१००)
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खणड ३  स्ास्थ् चौकी सह्ोग सदे्ा व्य्स्ापन

खणड ३ का माप्णडहरुको सारांश

क्देत्र कुल माप्णड संख्ा कुल अङक कुल प्राप्ताङक 
(प्रनतशतमा)

औजार प्रशोधन र ननम्णलीकरर १५ १७
लुगा धुनदे ठाऊुँ १४ १६
सरसफाई ११ १३
उजा्ण व्य्स्ापन ३ ३
पानी व्य्स्ापन ४ ४
स्ास्थ् समबनधी फोहोर व्य्स्ापन १४ १४
सुरक्ा र संरक्र १० १२
्ाता्ात र संचार ५ ५
भणडारर (मदेनडकल र मसलन्) १० १०
कुल ८६ ९४

क्देत्र कोड प्रमारीकरर
उपकरर प्रशोधन र 

ननम्णलीकरर
३.१

उपक्देत्र उपक्देत्र माप्णडहरु प्राप्ताङक उच्चतम 
अङक

३.१.१ ठाऊुँ ३.१.१ उपकरर प्रशोधन र ननम्णलीकररको लानग 
सफा पानीको सुन्धासनहतको ठाऊुँ को 
व्य्स्ा छ ।

१

३.१.२ कम्णचारी 
पररचालन

३.१.२ उपकरर प्रशोधन र ननम्णलीकररको लानग 
फरक कम्णचारीको व्य्स्ा गररएको छ ।

१

३.१.३ साधन र 
उपकरर

३.१.३ ननम्णलीकरर गनने साधन र उपकररहरु 
२४ सै घणटा प्र्ोग्ोग् अ्स्ामा 
उपलबध छन् । (हदेनु्ण पररनशष्ट ३.१ क  
ननम्णलीकरर गनने साधन र उपकररहरु)

३

३.१.४ उपकररको 
त्ारी 

३.१.४ ्ा्णपर, गज, कटन बल र पट्टीहरु त्ार 
गररनछ ।

१

३.१.५ ननम्णनलकररको 
त्ारी

३.१.५.१ रसा्न र नडटजनेनटको प्रोग गरदेर फरक 
कोठामा सबै प्र्ोग गररएको उपकररहरु 
सफा गररनछ ।

१

३.१.५.२ फरक ठाऊुँ मा सबै उपकरर र साधनहरु 
सकाईनछ ।

 १

३.१.५.३ सबै उपकररहरु ्ोहोरो ्ा्णपरमा  
रानखनछ ।  

 १
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३.१.६ ननम्णनलकरर ३.१.६ सबै ्ा्णप गररएका उपकररहरुलाई 
तापक्रमको ईननडकदे टर राखदेर अटो्लदेभ 
गररनछ ।

 १

३.१.७ भणडारर ३.१.७ ननम्णनलकरर गररएका प्ाकदे टहहरुलाई 
ननम्णनलकररको नमनत हालदेर ्राजमा 
रानखनछ ।

 १

३.१.८ ननररक्र र लग 
बुक

३.१.८.१ सबै उपकररहरुको ननररक्र गरदेर रदेकड्ण 
गररनछ ।

 १

३.१.८.२ लग बुकमा उपकररको प्रशोधन र 
अटो्लदेभ गरदेको नमनत, उपकररको 
प्रकार्ारदेमा सबै जानकारी रानखनछ । 

१

 ३.१.९ संक़मर 
रोक्ाम

३.१.९.१ मासक, पञ्ा, पलानसटकको एप्रोन, 
बुट र चसमाहरु उपलबध छन् र 
आ्श्कताअनुसार प्र्ोग गररनछ ।

 १

३.१.९.२ कनमतमा पनन तीन ्टा फरक रङका 
फोहोर जममा गनने बालटीहरु (एक-एक्टा 
रातो, ननलो र हरर्ो- HCWM सन् 
२०१४ को नन्नेनशका (स्ास्थ् त्ा 
जनसंख्ा मनत्राल्) अनुसार) उपलबध 
छन् र प्र्ोगमा छन् ।

१

३.१.९.३ स्ास्थ्कममीको लानग सफा पानी र साबुन 
्ा स्ाननटाईजरलदे हात धुनदे व्य्स्ा छ । 

१

३.१.९.४  न्शुदद्दकरर गन्णको लानग ्लोररनको 
झोल बनाईनछ र प्र्ोग गररनछ ।

१

माप्णड ३.१ कुल प्राप्ताङक १७
प्रनतशत = कुल प्राप्ताङक  / १७ x १००
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पररनशष्ट ३.१ क  ननम्णलीकरर गनने साधन र उपकररहरु

क्रमाङक नाम आ्श्क संख्ा सकोर
१ काम गनने टदेबल १
२ ओसारपोसारको लानग बासकदे ट २
३ सरज्णकल ड्म २
४ भणडारर ्राज १
५ बोइलर ्ा मःम पट १
६ अटो्लदेभ मदेनसन १
७ डबल ्ा्णपर आ्श्कतानुसार
८ टाईमर १
९ ्म्णल सपूचक टदेप आ्श्कतानुसार

१० ््ाप, मासक, गाउन, एप्रोन आ्श्कतानुसार
११ पञ्ाहरु १ बाकस
१२ कटन रोल आ्श्कतानुसार
१३ कटन गज आ्श्कतानुसार
१४ कैं ची २
१५ बालटीहरु ३
१६ सकब्ण ब्स आ्श्कतानुसार

कुल अङक
कुल प्रनतशत = कुल अङक/१६ X १००

हरदेक हरफलदे १ अङक पाउनदेछ ्द् सबै आ्श्क संख्ा छ भनदे अन््ा ०

सकोररङग तानलका
कुल प्रनतशत सकोर
०-४९ ०
५०-६९ १
७०-८४ २
८५-१०० ३
माप्णडको सकोर ३.१.३
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क्देत्र कोड प्रमारीकरर
लनड्ी सदे्ा (लुगा धुनदे 

ब््स्ा)
३.२

उपक्देत्र उपक्देत्र माप्णडहरु प्राप्ताङक उच्चतम 
अङक

३.२.१ ठाऊुँ
 

३.२.१.१ उपकरर प्रशोधन र ननम्णलीकररको लानग 
सफा पानीको सुन्धासनहतको ठाऊुँ को 
व्य्स्ा छ ।

१

३.२.१.१ लनड्ीको लानग फरक ठाऊुँ को व्य्स्ा छ ।  १
३.२.१.२ सफा कपडाको लानग फरक ्राजको 

व्य्स्ा छ ।
 १

३.२.२ कम्णचारी 
पररचालन

३.२.२ संक़मर रोक्ामको तानलम नलएको 
कम्णचारीलदे लनड्ी सदे्ा द्नछ ।

१

३.२.३ साधन र 
उपकरर

३.२.३ लनड्ी सदे्ाको लानग साधन र उपकररहरु 
उपलबध छन् । (हदेनु्ण पररनशष्ट ३.२ क 
लनड्ी सदे्ाको लानग साधन र उपकररहरु)

 ३

३.२.४ कपडाहरुको 
्ग्णमा न्भाजन र 
दकटारुहीन बनाइनदे

३.२.४.१ धुनुभन्ा पनहलदे कपडाहरुलाई रगत 
लागदेको ्ा नलागदेको जसता ्ग्णमा 
न्भाजन गररनछ ।  

 १

३.२.४.२ न्भानजत कपडाहारुलाई दकटारुरनहत 
बनाईनछ ।

१

३.२.५ धुलाई ३.२.५ ्ानसङग मदेनशनमामात्र स्ै कपडाहरु 
धोइनछ । 

 १

३.२.६ सुकाई ३.२.६.१ स्ै कपडाहरु घाममा सुकाईनछ । १
 ३.२.७ भणडारर ३.२.७ स्ै कपडाहरुलाई फरक ्राजमा 

रानखनछ ।
 १

३.२.८ ननरीक्र ३.२.८ स्ै कपडाहरुलाई ननरीक्र र रदेकड्ण 
गररनछ । 

 १

३.२.९ संक़मर रोक्ाम ३.२.९.१ मासक, पञ्ा, पलानसटकको एप्रोन, 
बुट र चसमाहरु उपलबध छन् र 
आ्श्कताअनुसार प्र्ोग गररनछ ।

 १

३.२.९.२ कनमतमा पनन तीन ्टा फरक रङका 
फोहोर जममा गनने बालटीहरु (एक-एक्टा 
रातो, ननलो र हरर्ो- HCWM सन् 
२०१४ को नन्नेनशका (स्ास्थ् त्ा 
जनसंख्ा मनत्राल्) अनुसार) उपलबध 
छन् र प्र्ोगमा छन् ।

१
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३.२.९.३  स्ास्थ्कममीको लानग सफा पानी र 
साबुन ्ा स्ाननटाईजरलदे हात धुनदे 
व्य्स्ा छ ।

१

३.२.९.४ न्शुदद्दकरर गन्णको लानग ्लोररनको 
झोल बनाईनछ र प्र्ोग गररनछ ।

१

माप्णड ३.२ कुल प्राप्ताङक १६
प्रनतशत = कुल प्राप्ताङक / १६ x १००

पररनशष्ट ३.२ क लनड्ी सदे्ाको लानग साधन र उपकररहरु

क्रमाङक नाम आ्श्क संख्ा सकोर
       १ भणडारर ्राज १

२ बालटी \ बदेनसन ३
३ काठको नसटरररर २
४ बुट २ जोर
५ ््ाप, मासक, गाउन आ्श्कतानुसार
६ सुकाउनदे डोरी आ्श्कतानुसार
७ सक्रब ब्स आ्श्कतानुसार
८ सरसफाई पञ्ा आ्श्कतानुसार
९ धुलाई पाउडर आ्श्कतानुसार

१० ्लोररनको झोल\पाउडर आ्श्कतानुसार
कुल अङक

कुल प्रनतशत = कुल अङक/१६ X १००

हरदेक हरफलदे १ अङक पाउनदेछ ्द् सबै आ्श्क संख्ा छ भनदे अन््ा ०

सकोररङग तानलका
कुल प्रनतशत सकोर
०-४९ ०
५०-६९ १
७०-८४ २
८५-१०० ३
माप्णडको सकोर ३.२.३
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क्देत्र कोड प्रमारीकरर
सरसफाई ३.३

उपक्देत्र उपक्देत्र माप्णडहरु प्राप्ताङक उच्चतम 
अङक

३.३.१ भणडाररको ठाऊुँ  ३.३.१ सरसफाईका आधारभपूत उपकररहरु फरक 
्राजमा भणडारर गररनछ ।

१

३.३.२ कम्णचारी 
पररचालन

३.३.२.१ सरसफाई गनने कम्णचारीलाई संक़मर 
रोक्ामको तानलम द्इनछ ।

१

३.३.३ आधारभपूत 
उपकररहरु

३.३.३.१ आधारभपूत उपकररहरु उपलबध छन् ।(हदेनु्ण 
पररनशष्ट ३.३क सरसफाईका आधारभपूत 
उपकररहरु)

 ३

 ३.३.४ सरसफाई ३.३.४.१ स्ास्थ् चौकी पररसर सफा र धपूलोमुति 
छ ।

 १

३.३.४.२ स्ै चपमीहरु ्गु्णनधरनहत र सफा छन् ।  १
३.३.४.३ स्ै चपमीहरु कनमतमा द्नको ३ पटक 

सफा गररनछ ।
१

३.३.४.४ सबै ढोका र झ्ालहरु सफा र धपूलोमुति 
छन् र द्नमा कनमतमा एकपटक सफा 
गररनछ ।

 १

३.३.४.५ स्ास्थ् चौकीका स्ै भुई ुँहरु सफा छन् ।  १
३.३.४.६ स्ास्थ् चौकीका स्ै नभत्ाहरु सफा 

छन् र नतनमा टाईल लगाईएको छ ्ा 
ईनामदेललदे ४ दफटसमम रङगाईएको छ ।

 १

३.३.५ ्लोररन झोलको 
व्य्स्ापन

३.३.५ ्लोररन झोललाई छुटै्ट नालीबाट बगाईनछ 
्ा छुटै्ट फालडोमा पुररनछ।

१

३.३.६ हरर्ाली र खुला 
ठाऊुँ

३.३.६ स्ास्थ् चौकीमा हरर्ाली र खुला 
ठाऊुँ को व्य्स्ा छ ।

 १

माप्णड ३.३ कुल प्राप्ताङक १३
प्रनतशत = कुल प्राप्ताङक  / १३ x १००
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पररनशष्ट ३.३क सरसफाईका आधारभपूत उपकररहरु

क्रमाङक न््रर आ्श्क संख्ा सकोर
१ ्राज १  
२ रदेकड्णको लग बुक १
३ हनस्ा आ्श्कतानुसार  
४ को्ालो आ्श्कतानुसार  
५ बदेलचा आ्श्कतानुसार  
६ डोरी आ्श्कतानुसार  
७ सक्रब ब्स आ्श्कतानुसार  
८ कुचो आ्श्कतानुसार  
९ बालटी आ्श्कतानुसार  

१० जार आ्श्कतानुसार  
११ पानन छक्ण नदे पाईप आ्श्कतानुसार  
१२ साबुन आ्श्कतानुसार  
१३ धुलाई पाउडर आ्श्कतानुसार  
१४ फदे रब्लका तन्ना आ्श्कतानुसार
१५ फदे रब्लका नसरानी आ्श्कतानुसार
१६ नसराननको खोल आ्श्कतानुसार
१७ बल्ाङकदे ट आ्श्कतानुसार
१८ व्यनतिगत सुरक्ाका साधन आ्श्कतानुसार
१९ झ्ालको जाली सबै झ्ालहरुमा
२० मचछड ्ानी आ्श्कतानुसार
२१ गमला आ्श्कतानुसार

कुल अङक
कुल प्रनतशत = कुल अङक/२१ X १००

हरदेक हरफलदे १ अङक पाउनदेछ ्द् सबै आ्श्क संख्ा छ भनदे अन््ा ०

सकोररङग तानलका
कुल प्रनतशत सकोर
०-४९ ०
५०-६९ १
७०-८४ २
८५-१०० ३
सकोर ३.३.३
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क्देत्र कोड प्रमारीकरर
सरसफाई ३.३

उपक्देत्र उपक्देत्र माप्णडहरु प्राप्ताङक उच्चतम 
अङक

३.४.३ उजा्ण प्ररालीको 
व्य्स्ा

३.४.३.१ स्ास्थ् चौकीमा ३-फदे ज लाईनको न्ध्ुत 
संचार छ ।

 १

३.४.३.२ स्ास्थ् चौकीमा ्ैकनलपक ऊजा्णको 
स्ोतहरु (जदेनदेरदेटर, सोलार ्ा इनभट्णर) 
छन् जसलदे उपकररहरु चलाउन सदकनछ ।

 १

३.४.३.३ आ्श्क नडजदेल ्ा पदेरिोलको व्य्स्ा 
छ ।

 १

माप्णड ३.३ कुल प्राप्ताङक ३
प्रनतशत = कुल प्राप्ताङक  / १३ x १००

क्देत्र कोड प्रमारीकरर
पानीको स्ोत ३.५
उपक्देत्र उपक्देत्र माप्णडहरु प्राप्ताङक उच्चतम 

अङक
३.५.१ पानीको स्ोत ३.५.१ स्ास्थ् चौकीको लानग खानदेपानी र अन् 

पानीको (बोररङग ्ा ईनार) लगातार 
उपलव्धता छ । 

१

 ३.५.२ पानीको 
भणडारर

 ३.५.२.१ पानीको भणडारर गन्ण टैङकीको प्र्ोग 
गररनछ र संक्रमर रोक् छोपदेर रानखनछ र 
नन्नमत सफा गररनछ ।

  १

 ३.५.२.२ पानीको आपपूरत्ण रोदकएको खणडमा 
कनमतमा २ द्नको लानग पुग्नदे पानीको 
भणडारर गनने टैङकी छ ।

  १

३.५.३ पानीको गुरसतर  ३.५.३ नदेपाल खानदेपानी गुरसतर माप्णड 
२००५ अनुसार प्रत्देक ्ष्ण पानीको 
गुरसतर जाुँच गररनछ ।

 १

 माप्णड ३.५ कुल प्राप्ताङक ४
प्रनतशत = कुल प्राप्ताङक  / ४ x १००
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क्देत्र कोड प्रमारीकरर
स्ास्थ्सदे्ाजन् फोहोर 

व्य्स्ापन
३.६

उपक्देत्र उपक्देत्र माप्णडहरु प्राप्ताङक उच्चतम 
अङक

३.६.१ कम्णचारी 
पररचालन

३.६.१.१ स्ास्थ्सदे्ाजन् फोहोर व्य्स्ापनको 
लानग कम्णचारीको व्य्स्ा गररएको छ । 

१

३.६.१.२ स्ास्थ्सदे्ाजन् फोहोर 
व्य्स्ापनसम्ननधको तानलम ्ा 
अनभमुनखकरर गररएको छ ।

१

३.६.२ ठाऊुँ ३.६.२ फोहोर जममा गन्ण र जोनखम्ुति फोहोरको 
अटो्लदेभ गन्णलाई फरक ठाऊुँ को व्य्स्ा 
छ ।

१

३.६.३ फोहोरलाई 
सुरु्देनख अननतमसमम 
छुट्ाउनदे

३.६.३ कनमतमा पनन तीन ्टा फरक रङका 
फोहोर जममा गनने बालटीहरु (एक-एक्टा 
रातो, ननलो र हरर्ो- HCWM सन् 
२०१४ को नन्नेनशका (स्ास्थ् त्ा 
जनसंख्ा मनत्राल्) अनुसार) उपलबध 
छन् र प्र्ोगमा छन् ।  

 १

३.६.४ व्यनतिगत सुरक्ा ३.६.४ मासक, पञ्ा, पलानसटकको एप्रोन, 
बुट र चसमाहरु उपलबध छन् र 
आ्श्कताअनुसार फोहोर जममा गन्ण 
प्र्ोग गररनछ ।

 १

३.६.५ सा््णजननक 
जानकारी

३.६.५. स्ास्थ्समबनधीका फोहोर व्य्स्ापनको 
आधारभपूत जानकारी र फोहोर फालनदे 
बालटीको प्र्ोगबारदेमा सा््णजननक 
जानकारी द्ईनछ ।

१

३.६.६ फोहोरको पुनः 
प्र्ोग र व्य्स्ापन

 ३.६.६.१ संक्रनमत फोहोरहरुलाई ननम्णलीकरर गरदेर 
मात्र न्सज्णन गररनछ ।

 १

 ३.६.६.२ पुनः प्र्ोग गन्ण नमलनदे फोहोरहरुलाई 
जममा गररनछ ।

 १

 ३.६.६.३ जैन्क फोहोरलाई कमपोसट बनाईनछ ्ा 
्ा्ोग्ाुँस पलानट बनाईनछ ।

 १

 ३.६.६.४ नगरपानलका ्ा गाऊुँ पानलकालदे हानन 
नगनने फोहोर र अटो्लदेभ गररएको फोहोर 
लैजानछ ।

 १

 ३.६.६.५ सालजसता मान्ी् फोहोरहरुलाई 
पलासदेनटा नपट माफ्ण त सही तररकालदे 
न्सज्णन गररनछ ।

 १

३.६.७ औषधीजन् 
फोहोर व्य्स्ापन

३.६.७ औषधीजन् फोहोर व्य्स्ापन औषधी 
व्य्स्ापन न्भागको नन्नेनशकाअनुसार 
गररनछ ।

१
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३.६.८ झोलजन् फोहोर 
व्य्स्ापन

३.६.८.१ झोलजन् फोहोरको व्य्स्ापन गररनछ । १
३.६.८.२ ्षा्णतको पानीमा स्ास्थ्समबनधीका 

फोहोर नमनसएर नजानदे व्य्स्ा गररएको 
छ । 

१

माप्णड ३.६ कुल प्राप्ताङक १४
प्रनतशत = कुल प्राप्ताङक  / १४ x १००

क्देत्र कोड प्रमारीकरर
सुरक्ा र संरक्र ३.७
उपक्देत्र उपक्देत्र माप्णडहरु प्राप्ताङक उच्चतम 

अङक
३.७.१ रक्ाकममीसुँग 
सह्ोग

३.७.१ स्ास्थ् चौकीलदे ननजकको प्रहरी 
का्ा्णल्सुँग समन्् गछ्ण ।

१

३.७.२ सुन्धाहरु ३.७.२ सुरक्ा र संरक्रको लानग आधारभपूत 
सुन्धाहरुको व्य्स्ा छ । (हदेनु्ण 
पररनशष्ट ३.७क सुरक्ा र संरक्रको 
लानग आधारभपूत सुन्धाहरु)

 ३

३.७.३ नबरामीको सुरक्ा ३.७.३ स्ास्थ् चौकीलदे सबै पारो्ुति 
उपकररहरु फदे रदेर उप्ुति प्र्नध प्र्ोग 
भएको छ ।

 १

३.७.४ प्रकोप 
न्पूननकरर व्य्स्ा

३.७.४.१ स्ास्थ् चौकीमा आगो ननभाउनदे ्नत्र र 
स्ाणड ब्ाग पहुुँच्ुति ठाऊुँ मा छ ।

 १

३.७.४.३ स्ास्थ् चौकीमा चट्ाङगबाट बचन 
अर््णङग व्य्स्ा छ ।

 १

३.७.४.४ प्रत्देक कम्णचारीलाई कनमतमा ६ 
मनहनामा एकपटक प्रकोप न्पूननकररको 
अनभमुनखकरर गररएको छ ।

 १

३.७.४.५ प्रकोपको बदेलामा उमकनको लानग बानहर 
ननसकनदे नचनहहरु सबै न्भागमा रानखएको 
छ ।

 १

३.७.४.६ प्रकोपको बदेलामा जममा हुनदे ठाुँउ 
(एसनमबल जोन) तोदकएको छ।

 १

३.७.४.७ स्ास्थ् चौकी ्ा्णनपड रदेसपोनस टोली 
बनाइएको छ ।

१

३.७.४.८ प्रकोप पचिातको रदेसपोनस व्य्स्ापनको 
लानग औषधीहरु उपलबध छ ।

१

माप्णड ३.७ कुल प्राप्ताङक १२
प्रनतशत = कुल प्राप्ताङक  /१२  x १००
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पररनशष्ट ३.७ क सुरक्ा र संरक्रको लानग आधारभपूत सुन्धाहरु 

क्रमाङक न््रर आ्श्क संख्ा सकोर
१ फल्ास लाईट  कनमतमा १
२ नसट्टी  कनमतमा १
३ महत्पपूर्ण टदेनलफोन नंबर ्देनखनदे गरर
४ इमजनेनसी दकट \बाकस  कनमतमा १
५ आगो नन्नत्ररको उपकरर  कनमतमा १

 सकोर
कुल प्रनतशत = कुल अङक/५ X १००

हरदेक हरफलदे १ अङक पाउनदेछ ्द् सबै आ्श्क संख्ा छ भनदे अन््ा ०

सकोररङग तानलका
कुल प्रनतशत सकोर
०-४९ ०
५०-६९ १
७०-८४ २
८५-१०० ३
माप्णडको सकोर ३.७.४
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क्देत्र कोड प्रमारीकरर
्ाता्ात साधन र 

संचार
३.८

उपक्देत्र उपक्देत्र माप्णडहरु प्राप्ताङक उच्चतम 
अङक

 ३.८.१ ्ाता्ात साधन ३.८.१.१ न्रामीलाई ल्ाउन र लैजानको लानग 
कनमतमा एउटा सरिदेचरको व्य्स्ा छ ।

 १

३.८.१.२ न्रामीलाई स्ास्थ् चौकीमा 
हहुँडाउनकालानग कनमतमा एउटा 
व्हीलनच्रको व्य्स्ा छ ।

१

 ३.८.२ संचार ३.८.२.१ स्ास्थ् चौकीमा काम गनने टदेनलफोन ्ा 
मोबाईल छ ।

 १

३.८.२.३ सपूचना पाटीको व्य्स्ा छ र प्र्ोग पनन 
गररनछ ।

 १

३.८.२.४ जरुरी फोन नमबरहरु (अत्ा्श्क फोन 
नमबर, एमबुलदेनस, ्ारुर्नत्र, बलड बैुँ क, 
प्रशाशन, HFOMC स्स्हरु, FCHV 
हरु) OPD, ईमजनेनसी र प्रशासनमा 
रानखएका छन् ।  

 १

 माप्णड ३.५ कुल प्राप्ताङक ५
प्रनतशत = कुल प्राप्ताङक  /  ५ x १००

क्देत्र कोड प्रमारीकरर
भणडार (मदेनडकल र 

उपकरर)
३.९

उपक्देत्र उपक्देत्र माप्णडहरु प्राप्ताङक उच्चतम 
अङक

३.९.१ ठाऊुँ ३.९.१ भणडार (मदेनडकल र उपकरर)को लानग 
फरक ठाऊुँ को व्य्स्ा छ ।

१

३.९.२ मदेनडकल सटोर ३.९.२.१ आ्श्क औषधी र उपकररहरुको 
कनमतमा २ मनहनाको सटक र १ मनहनाको 
ईमजनेनसी अड्णरको भणडारर गररनछ ।

 १

 ३.९.२.२ सटकहरुको न्पूनतम र उच्चतम पररमारहरु 
नहसाब गररनछ र फदे रर अड्णर ग्ा्ण सोनह 
आधारमा गररनछ ।

 १

३.९.३ ननशुलक आ्श्क 
औषधीहरुको व्य्स्ा

३.९.३ ननशुलक आधारभुत औषधीहरुको व्य्स्ा 
बष्णभररनै उपलबध गररएको छ ।

१
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३.९.४ ननररक्र र  सटक 
रदेकरड्णङग

३.९.४.१ सटक बुकमा आम्ानी, खच्ण, औषधी, 
खोपहरु र उपकररहरु रदेकड्ण गररनछ ।

१

 ३.९.४.२ स्ास्थ् चौकीलदे चौमानसक ररपोट्ण बनाएर 
स्ानी् सरकारको माध्मबाट LMIS 
लाई द्नछ । (कागजी ररपोट्ण बा न्द्ुती् 
प्ररालीबाट) 

 १

३.९.५ औषधी र 
उपकररको भणडारर

३.९.५.१ औषधी र उपकररको भणडारर चीसो र 
घामबाट जोनगनदे ठाऊुँ  ्राजमा गररनछ ।

१

३.९.५.२ भणडरर गररएको ठाऊुँ मा हा्ा खदेलनदे ठाऊुँ  
छ ।

१

३.९.६ म्ा् नाघदेका 
औषधीहरुको व्य्स्ापन

३.९.६ म्ा् नाघदेका औषधीहरुको व्य्स्ापन 
स्ास्थ् मनत्राल्को HCWM नन्नेनशका 
२०१४ अनुसार प्रत्देक ६ मनहनामा 
गररनछ ।

१

३.९.७ उपकररको 
नललामी

३.९.७ ्ारष्णक रुपमा पुराना उपकररहरुको 
नललामी गररनछ ।

१

 माप्णड ३.५ कुल प्राप्ताङक १०
प्रनतशत = कुल प्राप्ताङक  / १० x १००
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पररनशष्ट १:

सुझा् सनमनत

क्रमाङक नाम संस्ा
१ कदे ्ार बहा्रु अनधकारी ततकानलन सनच्, स्ास्थ् त्ा जनसंख्ा मनत्राल्
२ डा गुर राज लोहनी महानन्नेशक, DoHS
३ नारा्र ढकाल महानन्नेशक, DoA
४ डा द्पदेनद्र रमन हसंह प्रमुख, QSRD
५ महदेनद्र प्रसा् श्देष्ठ प्रमुख, HCD
६ डा न्कास ्द्े कोटा प्रमुख, नीनत ्ोजना त्ा व्य्स्ापन महाशाखा, MOHP
७ डा रमदेश खरदेल ्. जनस्ास्थ् प्रशासक, स्ास्थ् त्ा जनसंख्ा मनत्राल् 
८ डा मननषा रा्ल नन्नेशक, उपचारातमक सदे्ा शाखा, DoHS
९ डा म्न कुमार उपाध्ा् प्रमुख मदेनडकल सुपररटदेणडदेणट, स्ास्थ् त्ा जनसंख्ा मनत्राल्

१० रोशनन लक्मी टुईटुई नन्नेशक, नरस्णङ त्ा सामानजक सुरक्ा शाखा, DoHS
११ मधुसु्न बुला्णकोटी सहसनच्, स्ास्थ् त्ा जनसंख्ा मनत्राल्
१२ नसज्णना श्देष्ठ प्रमुख जनस्ास्थ् प्रशासक, व्य्स्ापन महाशाखा
१३ संगीता शाह ्. औषनध व्य्स्ापक, QARD
१४ न्ज् क्राननत शा्् ्. जनस्ास्थ् अनधकृत, QARD
१५ डा. दकशोरी महत सललाहकार, गुरसतर मापन त्ा नन्मन, NHSSP
१६ डा अजु्णन सापकोटा उपचारातमक सदे्ा शाखा; ततकानलन व्य्स्ापन शाखा, स्ोतव्यनति



Go"gtd ;]jf dfkb08 (Minimum Service Standard) 75

पुनरा्लोकानकता्ण र ्ोग्ान

क्रमाङक नाम संस्ा
       १ परशुराम श्देष्ठ ततकानलन बाल स्ास्थ् शाखा

२ मुनति ना् खनाल ततकानलन व्य्स्ापन शाखा
३ रमदेश कुमार खत्री DPHO, लनलतपुर
४ द्पक झा ततकानलन बाल स्ास्थ् शाखा
५ ललन प्रसा् साह ततकानलन लोनजनसटक व्य्स्ापन शाखा
६ रदेखा साह ईचङगुनारा्र स्ास्थ् चौकीs
७ डा राजदेनद्र भद्रा ASRH न्ज्ञ
८ द्पक पौडदेल स्ास्थ्को लानग सक्म प्रराली
९ ढोल बहा्रु हसंजाली चपालीभद्रकाली स्ास्थ् चौकी

१० बाल कुमार ओझा ्नक्रकाली नगरपानलका
११ भोकन ढकाल नचठुन्हार स्ास्थ् चौकी
१२ ग्ानदेनद्र चन् चलनाखदेल प्रा्नमक उपचार कदे नद्र
१३ रोमा बलामी SIFPO-२/ FPAN
१४ नहमाल हसंह ठकुरी गो्ामचौर स्ास्थ् चौकी
१५ सु्श्णन बजगाई गो्ा्री नगरपानलका
१६ डा नशलु अनधकारी USAID
१७ डा माउररन डार लाङ DFID/NHSSP
१८ डा दकशोरी महत DFID/NHSSP
१९ डा रोसनी अमात् Jhpiego
२० कृषर कुमार खत्री
२१ डा नबना गुरुङ SIFPO-२/ MSI
२२ डा सुमन पनत SIFPO-२/ MSI
२३ म्नराज भट्ट SIFPO-२/ FPN
२४ दकमत अनधकारी WHO
२५ अनजना राई Consultant MSS, MD, DoHS
२६ अनमबका ्ापा पाच्ा  MSS का लानग प्रान्नधक सं्ोजक, WHO नदेपाल /NSI / 

NHSSP
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