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१.पषृ्ठभूमि (Background) 
स्वास््य सेवा सुदृढीकरण र्नग स्वास््य प्रणालीका ६ वटा आधार स्तम्भ िध्ये िहत्वपुणग आधारको रुपिा 
रहेको स्वास््य सूचना प्रणाली हो । यसलार्ग ब्यवस्स्थत रुपिा सचालन र्नगका लाचर् सूचनाको संकलन, 

प्रशोधन, प्रस्तुतीकरण, ववश्लेषण तथा सावगजतनकरण र्रर सूचनालार्ग प्रयोर् योग्य बनाउनका लाचर् एकककृत 
स्वस््य सूचना ब्यवस्थापन प्रणालीलार्ग (Intregated Health Information Management System) 
सुदृढीकरण र्नग आवश्यक छ । स्वास््य प्रणालीका सवै कायगक्रिहरूको कायग सम्पादनको प्रकृया, कायग 
सम्पादन अवस्था तथा असरहरूको िापन तथा त्यिा आधाररत तनणगयका लाचर् ददशातनदेश र्नग रु्णस्तररय 
स्वास््य सूचनाको आवश्यकता पदगछ । स्वास््य प्रणालीका पक्षहरूको कायगसम्पादन लाचर् आवश्यक ववमभन्न 
स्वास््य सूचकहरूको तनधागरण र्रर स्वास््य प्रणालीका पक्षहरूको कायागन्वयन तथा िूलयाङ्कनका लाचर् 
प्रभावकारी स्वास््य सूचना प्रणालीको आवश्यकता र औचचत्य अपररहायग छ। 

स्वास््य नीतत तथा रणनीततहरुिा स्वास््य सूचना प्रणालीको लाचर् आवश्यक लर्ानी र प्राथमिकतालाई 
जोड ददएको पार्न्छ । हाल स्वास््य क्षेत्रिा ववमभन्न सूचना प्रणालीहरू अलर् अलर् रुपिा प्रयोर् भर्ग रहेका 
छन ्। यसरी अलर् अलर् अस्स्तत्विा रहेका सूचना प्रणालीहरुबाट प्राप्त सूचनाहरुलाई पारस्पररक सम्बन्धका 
आधारिा एकककृत स्वास््य सूचना प्रणालीसंर् सािन्जस्यता लयाउन तनतान्त आवश्यक देखखन्छ।  

चित्र १: तथ्यांकलयर्इ सूिनयमय परिवतइनकय सयथै स्वयस्थ् सूधयिकय लयचि तथ्मय आधयरित ननर्इ् प्रक्रि्य 

 

 

स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रणालीिा उिेर, मलङ्र्, जात जाततका आधारिा छुट्यार्एको त्याङ्क सदहत 
प्रततवेदन र्ने पररपादटको ववकास भएतापतन स्वास््यिा सवगव्यापी पहुुँच (Universal Health Coverage) र १५ 



4 
 

औ ं योजना, स्वास््य सम्बन्धी ददर्ो ववकासका लक्ष्यसंर्(Sustainable Development Goal) सम्बस्न्धत 
सूचकहरु िार्ग चचत्रिा सिावेस र्री स्वास््य सूचना प्रणालीको दायरा फराककलो बनाउन आवश्यक छ । 
सवोत्ति स्वास््य सेवाका लाचर् उपयुक्त तनणगय मलन सही सूचना आवस्यक पदगछ जसका लाचर् त्यांकलार्ग 
सूचनािा पररणत र्रर, तनणगयका लाचर् त्यहरु तयार र्नग तनस्श्चत प्रककया अबलम्बन र्ररन्छ (चचत्र १) । 
तनणगय प्रकक्रयाकालाचर् सियिै त्यांकको सहज पहुुँचका साथै ववश्लेषण र्नग र त्यका आधारिा तनणगय 
र्ने पररपादटलार्ग तीन तहका सरकारिा संस्थार्त र्नगका लाचर् ववद्युतीय स्वास््य सूचना प्रणालीहरु 
आवश्यक छ ।  

संघीय शासन प्रणाली लारु्भएको सन्दभगिा तीनै तहिा राज्यले स्वास््यिा र्रेको लर्ानीको अचधकति 
प्रततफल सुतनस्श्चत र्नग र त्यसबाट स्वास््य क्षते्रिा देखखएका प्रभावलाई कुशलतापूवगक िापन र्नगका लाचर् 
स्पष्ट ददशातनदेश र्नग एकककृत स्वास््य सूचना व्यवस्थापन िार्गचचत्रको आवश्यकता देखखएको छ । यसका 
लाचर् उपयुक्त स्वास््य सरंचना र ददर्ो लर्ानीको (Sustainable Financing) सुतनस्श्चतता हुनु पदगछ र 
यसबाट त्यिा आधाररत नीतत तनिागण र योजना तजुगिालाई सुधार र्नग सहयोर् पुयागउने आशा र्ररएको 
छ।  
आधुतनक सूचना र सञ्चार प्रववचधिा भएको ववकासले नयाुँ अवसरहरु लयाएको छ । डडस्जटल प्रववचधको 
स्थापना तथा उपयुक्त प्रयोर्लाई प्रबधगन र्री तोककएको िापदण्ड अनुसार त्याङ्क र सूचनाहरु परस्पर 
प्रवाह (Interoperatability) र प्रयोर् र्नग सककने र्री ववद्यिान सूचना प्रणालीहरुलाई एकककृत रुपिा संचालन 
र्नुग पने आवश्यकता रहेको छ । त्यिा आधाररत स्वास््य नीतत र कायगक्रिहरुको व्यवस्थापनका लाचर् 
डडस्जटल सूचना प्रववचधहरुको रणनीततक र नवीनति प्रयोर्हुन जरुरी देखखन्छ ।  

१.१ नपेालको स्वास््य क्षेत्रको सूचना प्रणाली 
हाल नेपालिा स्वास््यसंर् सम्बस्न्धत त्यांकहरु ववमभन्न क्षेत्रबाट उपलब्ध हुने अवस्था रहेको छ। सेवा 
प्रदायक संस्थाहरुबाट प्रततवेदन भएका त्यांक, रॊर् तनर्रानीसंर् सम्बस्न्धत त्यांक (प्रारस्म्भक चेतावनी र 
प्रततवेदन प्रणाली, िात ृमशशु ितृ्यु तनर्रानी र प्रततकायग प्रणाली, एच आर्ग भी/एड्स, कुष्ठरोर्, औलो, कालाजार, 

आई पी डी – Immunization Preventable Diseases, आदद), िहत्त्वपूणग घटना दताग सम्बस्न्धत त्यांक (जन्ि, 
ितृ्यू, बसार्ग सरार्ग, वववाह, सम्बन्ध ववच्छेद ) र जनर्णना/जनसंख्यािा आधाररत त्यांकहरु संकलन र्ने 
अभ्यास संचालनिा रहेका छन ्(चचत्र २) ।  
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चित्र २: ववद््मयन स्वयस्थ् तथ्यङ्ककय स्रोतहरु ि स्वयस्थ् सूिनय प्रर्यली 

 

हाल स्वास््य क्षते्रका िुख्य सूचना प्रणालीहरु तनम्नानुसार रहेका छन :  

क) स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (Health Management Information System): 

यो प्रणालीले देशभरका स्वास््य संस्थाहरु (सरकारी, र्ैर-सरकारी) बाट प्रदान र्ररएका स्वास््य 
सेवाहरुको वववरण िामसकरुपिा अनलार्गन िाफग त प्रततवदेन भै रहेको ।     

ख) ववत्त व्यवस्थापन सूचना प्रणाली(Financial Management Information System) : अथग िन्त्रालयले तनधागरण 
र्रेको ववत्त व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सफ्टवेयर िाफग त तनयमित रुपिा प्रततवेदन हुने र्रेको 
।  

र्)  आपूततग व्यवस्थापन सूचना प्रणाली   (Logistics Management Information System): यस प्रणालीबाट संघ, 

प्रदेश, स्जलला, स्थानीय तहबाट र प्रणाली लारू् भएका स्वास््य संस्थाहरुबाट अनलार्गन िाफग त औषचध 
तथा औषचधजन्य सािाचिहरुको आपूततग, ववतरण, िौज्दातको वववरण तनयमित प्रततवेदन हुने र्रेको 
।      

घ)  स्वास््य पूवागधार सूचना प्रणाली  (Health Infrastructure Information System) : देश भरिा रहेका 
स्वास््यका भौततक संरचनाहरु र सो संर् सम्बस्न्धत वववरणहरु (जग्र्ा, पानीको श्रोत, बाटो, ववद्युत 

आपूततग आदद) को लर्तको अध्याचधक हुने र्रेको ।   

ङ)  स्वास््य सेवा प्रणालीिा रहेका भौततक सम्पस्त्तको योजना तथा व्यवस्थापन सूचना 
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(Planning and Management of Assets in Health Care System): देश भरिा रहेका सरकारी अस्पतालहरुको 
भौततक सम्पस्त्त र सो संर् सम्बस्न्धत वववरणहरु (िेमसनरी औजारहरु) को लार्त अध्याचधक हुने 
र्रेको ।  

च)  िानव सशंाधन सूचना प्रणाली ( Human Resource Information System): स्वास््य तथा जनसंख्या 
िन्त्रालय अन्तर्गत रहेका सम्पूणग स्थायी जनशस्क्तहरुको वववरण राख्ने र अध्यावचधक हुने र्रेको 
। यसलार्ग पुनरावलोकन र्री कायागन्वयनिा लयाउनु पने आवश्यकता छ ।  

छ) तामलि सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (Training Information Management System) : यो प्रणालीले रास्ष्िय 
स्वास््य तामलि केन्र तथा प्रदेश स्वास््य तामलि केन्रले तनधागरण र्रेका पाठ्यक्रिको आधारिा 
संचामलत तामलि मलएका सहभाचर्हरुको वववरण अध्यावचधक र्ने र्ररएको ।     

ज) आयुवेददक स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (Ayurveda Health Management Information System) : यो 
प्रणालीले आयुवेददक तथा वैकस्लपक चचककत्सा सेवा ददने स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रदान र्ररएका 
स्वास््य सेवाहरुको वववरण िामसक रुपिा अनलार्गन िाफग त प्रततवेदन भै रहेको ।      

झ) औषचध सूचना सञ्जाल  (Drug Information Network ) : यो प्रणालीिा नेपालिा प्रचमलत औषचधहरुको 
बारेिा ववस्ततृ जानकारी ददने र्रेको ।    

ञ) प्रारस्म्भक चेतावनी र प्रततवेदन प्रणाली (Early Warning and Reporting System) : यो प्रणाली िाफग त 

िुख्य-िुख्य सरुवारोर्, ककटजन्य रोर् र सिय-सियिा देखखने िहािारी रोर्को तोककएका ससे्न्टनेल 

सार्टबाट तत्काल एवं साप्तादहक रुपिा प्रततवेदन हुने र्रेको ।  

ट) स्वास््य वविा सूचना प्रणाली (Health Insurance Information System) : यो प्रणाली िाफग त स्वास््य सेवा 

प्रदायक स्वास््य संस्था, (प्रथि ववन्द ुर पे्रषण ववन्द)ु, सेवािाहीको वववरणको अध्यावचध भैरहेको ।  

 

ठ) स्वास््य संस्था पंस्ञ्जकरण (Health Facility Registry) : यो प्रणालीिा देशभरका सरकारी तथा र्ैरसरकारी 
सवै स्वास््य संस्थाहरुको वववरण अध्यावचधक भैरहेको । 

ड) ववद्युततय िेडडकल अमभलेख प्रणाली (Electronic Medical Record System) : यो प्रणालीिा अस्पतालबाट 
प्रदान र्ररने सम्पूणग स्वास््य सेवा लर्ायत अन्य कक्रयाकलापहरुको वववरण सिेतको अमभलेखखकरण 
अध्यावचधक भैरहेको । 

ढ) ववद्युततय स्वास््य अमभलेख प्रणाली (Electronic Health Record System) : यो प्रणालीिा स्वास््य 
संस्थाहरुबाट प्रदान र्ररने सम्पूणग स्वास््य कक्रयाकलापहरुको एक आपसिा पारस्पररक सम्बन्धको 
(Linkage) वववरण सिेतको अमभलेख अध्यावचधक हुने । 

ण)  मभ पी डी तनर्रानी (vaccine  preventable diseases ):   यो प्रणालीिा  भ्यास्क्सनवाट रोकथाि र्नग 
सककने रोर्हरुको तनर्रानी, तनरन्तरता, ददघागकामलन त्य  आधाररत जानकारी प्रदान र्ने l 
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िाचथ उललेख भएका स्वास््य सूचना प्रणालीहरुिध्ये हाल धेरै जसो तनयमित सचंालनिा रहेका छन । केही 
तनयमित रुपिा सचंालनिा नआएका जस्तै: िानव संशाधन सूचना प्रणाली, औषचध सूचना सञ्जाल जस्ता 
सूचना प्रणालीहरुलार्ग तनकट भववष्यिा संचालनिा लयार्ग स्वास््य सूचना ब्यवस्थापन प्रणालीलार्ग सुदृढ र्नुग 
पने आवश्यकता छ ।  

१.२ िार्गचचत्रको उपादेयता 
धेरै देशहरुले स्वास््य योजना तजुगिा, अनुर्िन तथा िूलयांकन प्रकक्रया र एकीकृत स्वास््य सूचना 
व्यवस्थापन प्रणालीलाई स्वास््य व्यवस्थापनको अमभन्न अंर् स्वीकार र्री प्राथमिकताको आधारिा 
कायागन्वयन र्नग थामलसकेका छन ्। अचधकांश बबकासमसल देशहरुका स्वास््य सूचना प्रणालीहरु र ततनका 
अनुभवहरुलार्ग हेदाग िन्त्रालय, ववभार्, तनजी क्षेत्र र ववकास साझदेार संघ संस्थाहरु बीच एकककृत स्वास््य 
सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ र्नगका लाचर् सिन्वय र साझदेारी बढाएको पार्गन्छ ।  

नेपालको स्वास््य क्षेत्रिा छुट्टा छुटै्ट रुपिा रहेका सूचना प्रणालीहरू लार्ग पारस्पररक सम्बन्धका आधारिा 
एकककृत स्वास््य सूचना प्रणालीसंर् जोडदै देहायका कायगहरु र्नुग यस िार्ग चचत्रको आवश्यकता देखखन्छ ।  

▪ ववमभन्न स्वास््य सूचना प्रणालीहरुलार्ग तनयमित स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रणालीसंर् सिायोजन 
र्दै लैजानु पने ।  

▪ सूचना ब्यवस्थापनिा आधतुनक सूचना प्रबबधीको प्रयोर् बढाउनु पने। 

▪ त्यिा आधाररत योजना तजुगिा र व्यवस्थापनका लाचर् त्याङ्क ववश्लेषण र प्रयोर् र्ने  सम्बन्धिा 
संस्थार्त क्षिता अमभबदृि र्नुग पने । 

▪ स्वास््य क्षेत्रिा भएको लर्ानी अनुसारको प्रततफल ववश्लेषण तथा अनुर्िन र्ने तनयमित त्यांककय 
प्रणालीको ववकास र्नुग पने ।  

▪ र्ग-श्रोतकेन्र (E-resource center) को स्थापना र्नुग पने । 

▪ सूचना ब्यवस्थापनको संस्थार्त बबकासका लाचर् एकककृत िार्ग-चचत्रको ब्यवस्था र्नुग पने । 

२.  नेपालिा एकीकृत स्वास््य सूचना प्रणालीको ऐततहामसक पषृ्ठभूमि 

आचथगक बषग २०५०/०५१ भन्दा पदहला नेपालको स्वास््य सूचना प्रणाली ववमभन्न कायगक्रिहरुको छुट्टा छुटै्ट 
रुपिा प्रततबेदन हुने र्रेको चथयो । वव स ं२०४८ देखख एकककृत स्वास््य सेवा प्रणालीको ववकास भए पश्चात 
आचथगक बषग २०५०/०५१ देखख छररएका स्वास््य सूचना प्रणालीलाई एकककृत र्रर प्रततवेदनिा लयाउने पिततको 
ववकास हुनुका साथै स्वास््य सूचना ब्यवस्थापन शाखा (HMIS section) को स्थापना भएको हो । जस 
अनुसार सिुदाय स्तरिा भएका स्वास््य र्ततववचधहरु र स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रदान र्ररएको स्वास््य 
सेवाहरुको अमभलखे तथा प्रततवेदन र्ने पररपादटको ववकास भएको चथयो । वव.स. २०५४ सालिा स्वास््य 
ब्यवस्थापन सूचना प्रणालीिा केही पररिागजन र्ररएको चथयो भने वव.सं २०६३ देखख २०६८ सम्ि लमलतपुर, 
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पसाग र रुपन्देही र्रर तीन वटा स्जललाहरुिा स्वास््य क्षेत्र सूचना प्रणाली (Health Sector Information 

System) पररक्षणको रुपिा लारु् र्ररएको चथयो र सो को नततजा पस्चात स्वास््य क्षेत्र सूचना प्रणालीिा 
भएका राम्रा पक्षहरुलाई सिेटेर ७२ स्जललाहरुिा भई रहेको स्वास््य ब्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई 
सिायोजन र्रर नयाुँ स्वास््य ब्यवस्थापन सूचना प्रणालीको ववकास आ ब २०६९।७० िा र्ररयो । तत ्
पस्चात पररिास्जगत स्वास््य ब्यवस्थापन सूचना प्रणालीको देश भरर नै सम्पुणग सरकारी स्वास््य संस्थाहरुिा 
कायगरत सवै किगचाररहरुलाई एकै पटक तामलि संञ्चालन र्ररएको चथयो। 

हाल प्रववचधिा भएको ववकाससुँरै् वेबिा आधाररत त्याङ्क प्रववस्ष्ट तथा व्यवस्थापन प्रणाली िाफग त काि 
भैरहेको छ । त्यो भन्दा अझ िहत्वपूणग कुरा, सन ्२०१४ देखख तन:शुलक र खलुा स्वास््य व्यवस्थापन 
त्याङ्क प्लयाटफिगका रुपिा स्जलला स्वास््य सूचना प्रणाली (DHIS-2) लाई ववस्तार र्ने तफग  प्रयासहरु 
भर्रहेको चथयो, तथावप प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास््यकिीहरु र व्यवस्थापकहरुको स्वास््य सेवा सम्बन्धी 
त्यिा आधाररत योजना तजुगिा र व्यवस्थापनका लाचर् त्याङ्क ववश्लेषण र प्रयोर् र्ने क्षिता ववकासिा 
केही सिस्या अझ ै ववद्यिान नै छन ् । दरु्गि स्थानका स्वास््य संस्थाहरुको र्न्टरनेट सेवा र सूचना 
प्रववचधको पहुुँच सीमित छ । देशभररका सबै स्वास््य संस्थाहरुबाट रु्णस्तरीय स्वास््य सूचना सियिा नै  
पाउनका लाचर् आवचधक पुनरावलोकन, तनयमित तनर्रानी र अनुर्िनको आवश्यकता छ ।   

त्यसपतछ केही िुख्य ववकास साझदेारहरुको सहयोर्िा एकीकृत स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको 
दायरालाई ववस्तार र्ने र सुदृढ र्नेतफग  धेरै प्रयासहरु र प्रर्ततहरु भर्रहेका छन ्। सन ्१९९७ िा देशभरर 
शुरु र्ररएको आपूततग व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (Logistic Management Information System) आपूततग 
व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचनाको व्यवस्थापनिा एक कोशे ढुङ्र्ा साववत भएको छ । त्यसैर्री सन ्२००४ िा 
पदहलो टेमलिेडडमसन, सन ्२००७ िा स्वास््य क्षेत्र सूचना रणनीतत, सन ्२०१२ िा लेखाको दैतनक कारोवार 
तथा बजेट तनयन्त्रण प्रणाली (Transaction Accounting and Budget Control System) सन ् २०१३ िा स्वास््य 
संस्थास्तरि ैअनलार्न त्यांक प्रववस्ष्ट र्नग मिलने स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र सन ्२०१६–१७ 
िा स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र पूवग चेतावनी  तथा प्रततवेदन प्रणाली (Early Warning and 

Reporting System) लाई स्जलला स्वास््य सूचना प्रणाली (DHIS-2) िा सिायोजन र्ने काि भएका छन। 

हालको स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीिा लर्भर् सबै सरकारी प्राथमिक स्वास््य सेवा केन्रहरुबाट 
ई–प्रततवेदन (e-reporting) प्राप्त भै रहेका छन ्र ८८ प्रततशत अस्पतालहरुले कोमभड–१९ सम्बन्धी प्रर्तत 
वववरण र ड्यासबोडग (Dashboard)व्यवस्थापन लर्ायतका काि र्रररहेका छन ्। सरकारी स्वास््य संस्थािध्ये 
८० प्रततशत संस्थाले आपूततग व्यवस्थापन सूचना प्रणालीिा प्रततवेदन र्रररहेका छन ्। तथावप, ४२ प्रततशत 
प्राथमिक स्वास््य र्कार्हरु र १४ प्रततशत अस्पतालहरुले िात्र सियिै (िदहना सककएको १५ ददनमभत्र) 
स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीिा प्रततवेदन ददने र्रेका छन ्। स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीिा 
हालसम्ि ६,३६६ सरकारी र २,४०६ र्ैर-सरकारी सिेत र्री जम्िा ८,७७२ स्वास््य संस्थाहरु दताग भएका 
छन ्। प्राप्त हुने प्रततवेदन िध्ये, २६ प्रततशत स्वास््य संस्था आफैले स्जलला स्वास््य सूचना प्रणाली 
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(DHIS2) िा अनलार्न प्रववष्ट र्ने र्रेका छन र बाुँकी स्थानीयतहको सहयोर्िा प्रववष्ट र्रेको पार्न्छ। र 
केही स्वास््य संस्थाहरुको प्रततवेदन स्जलला स्स्थत स्वास््य कायागलयहरुको सहयोर्िा प्रववष्ट र्रेको पार्न्छ। 

यस सन्दभगिा स्वास््य तथा जनसङ्ख्या िन्त्रालयले हालै स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, आपूततग 
व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्वास््य संरचना सूचना प्रणालीलाई एकीकृत र्ने काि थालेको छ । अन्य 
स्वास््य सूचना प्रणालीहरुलाई पतन एकीकृत स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको रणनीततक ददशा र 
कायागन्वयन योजनािा आधाररत भएर एकीकृत र्दै जाने सोच राखकेो छ । एकीकृत स्वास््य सूचना 
व्यवस्थापन प्रणालीको ऐततहामसक ववकास क्रिलार्ग तनम्न चचत्र िाफग त स्पष्ट र्ररएको छ ।  

ववद््ुनत् आपूनतइ व््वस्थयपन सूिनय प्रर्यली  
(electronic Logistics Management Information System - eLMIS) 

 

आ.व. २०५१/०५२ देखख नेपाल सरकार, स्वास््य तथा जनसंख्या िन्त्रालयबाट आपूततग व्यवस्थापन सूचना 
प्रणाली (LMIS)  संचालनिा रहेको छ ।  

LMIS प्रततवेदनलाई स्थातनय तहबाटै entry र्नग तथा स्जन्सी व्यवस्थापनलाई अझ सुदृढ र्नग २०७५ साल 
बैशाख देखख वेविा आधारीत eLMIS प्रणाली सुरु भई हाल देशभरका ७ वटै प्रदेश, ७७ स्वास््य कायागलय, 

७५३ स्थातनय तह र क्रिशः स्वास््य संस्थाहरुिा संचालन भर्रहेको छ । 

स्वास््य संस्थाहरुिा प्राप्त हुने र ववतरण हुने प्रत्येक औषचध, खोप तथा साििीहरूको व्याच नम्बर, म्याद 
रु्ज्रने मितत जस्ता िहत्वपूणग सूचनाहरू eLMIS  िा सिावेश र्ररएको छ । eLMIS बाट स्जन्सी 
ब्यवस्थानिा प्रयोर्हुने ि.ले.प.फारािहरु जस्तै हस्तान्तरण फाराि, दाखखला प्रततवेदन, स्जन्सी खाता, खररद 
आदेश सस्जलै तयार हुने र्रेको छ । साथै eLMIS संचालन नभएका स्वास््य संस्थाहरुबाट प्राप्त 
एल.एि.आर्.एस. फाराि स्थातनय तहबाट नै प्रववष्ट हुुँदै आएको छ । 

चित्र ४: एकीकृत स्वयस्थ् सूिनय व््वस्थयपन प्रर्यली ि ई–स्वयस्थ् प्रनतवेदनको ववकयसिम 
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स्वास््य क्षेत्रको सूचना प्रणालीलार्ग व्यवस्स्थत र्नगका लाचर् स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहबाट आफू अन्तर्गतका 
स्वास््य संस्थाको िामसक प्रततवेदन केन्रीय सूचना प्रणालीिा प्रववष्ठ र्ने तथा अन्य सूचनाहरू सिेत 
स्वास््य संस्थाहरूबाट स्थानीय तहिा, स्थानीय तहले स्वास््य कायागलयहरूिा, स्वास््य कायागलयहरूल े
स्वास््य तनदेशनालयहरूिा र स्वास््य तनदेशनालयहरूल ेस्वास््य सेवा ववभार्िा पठाउने संस्थार्त व्यवस्था 
र्री स्थानीय देखख संघीय तहसम्ि तनयमित, तनस्स्चत सियमसिा मभत्र पूणग वववरण सदहतको प्रततवेदन 
र्ने-र्राउने" िन्त्रीपररषदको मितत २०७६।०३।२४ िा तनणगय भएको छ ।   

नेपाल सरकारले रास्ष्िय ववद्युतीय स्वास््य रणनीतत, २०७४ (National eHealth Strategy 2017)   र सो को 
िार्गचचत्र २०७६ (National eHealth Roadmap 2019) लाई अनुिोदन र्रेको छ । सरकारले तनिागण र्रेको ववद्युतीय 
शासन तथा परस्पर सञ्चालन ढाुँचा, २०६७ (e-Governance and Interoperable framework 2010) ल े ववमभन्न 
प्रणालीहरुलाई एक-आपसिा संचालन र्नग मिलनेर्री िापदण्ड बनाउन र तन:शुलक तथा खुला सफ्टवेयर 
प्रणालीको प्रयोर्लाई बढावा ददन मसफाररस र्रेको छ ।  

चचत्र ५ ले सूचना तथा सञ्चार प्रववचधिा आधाररत रहेको तनयमित स्वास््य सूचना प्रणाली र ववद्युतीय 
स्वास््य संरचनाको वतगिान स्स्थतत र भावी योजना र्ररएका प्रणालीहरु बारे जानकारी र्राउुँदछ ।  
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चित्र ५:हयलको नन्ममत स्वयस्थ् सूिनय प्रर्यली ि ्ोजनय िरिएको ववद््ुती् स्वयस्थ् सांििनयमय आधयरित एकीकृत स्वयस्थ् सिूनय व््वस्थयपन प्रर्यली मयिइचित्र 

 
Legend: 
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स्वास््य तथा जनसंख्या िन्त्रालयल ेई-स्वास््य रणनीतत (e-Health Strategy), ई-स्वास््य सुशासन (e-Health 
Governance), सुचना प्रणालीहरूलाई अन्तरसञ्चालन योग्य (interoperable) बनाउन र तन:शुलक  सफ्टवेयर (Free 
and Open software: FOSS) प्रणाली को अचधकति प्रयोर् र्नग  मसफाररस र्दगछ। तसथग, प्रस्ताववत ई-स्वास््य 

संरचना रास्ष्िय स्वामित्व र सु-शासन, कायगक्रि व्यवस्थापन, पयागप्त संस्थार्त क्षिता,  आईसीटी  (ICT) र ई-

स्वास््य पूवागधारिा (e-health Infrastructure) आधाररत छ। (चित्र ५) 

हालका सबै प्रणामलहरु, साझा सेवाहरु (Shared Services), त्याङ्कका स्रोतहरु र बबकास भैरहेका 
प्रणामलहरु बीच धेरै कि िात्र अन्तरसन्चालन योग्य (interoperable) छन।् तसथग ववश्व स्वास््य 
संर्ठनल ेतनधागरण र्रेको डडस्जटल स्वास््य एटलस (Digital Health Atlas) प्रयोर् र्री हालको सबै र 
भावी योजनािा रहेका सूचनाहरुलाई वस्तुस्स्थती बबष्लषेण र्री यो िार्गचचत्रलाई आधार िानेर 
सरोकारवालाहरू, ववशेष र्री सरकार र ववकास साझेदारहरूले खाकाको कायागन्वयनलाई बढावा ददन 
सक्नछेन ्। 

३ िुख्य चुनौती तथा प्राथमिकताहरु (Issues and Priorities)  

 

मुख्् िुनौती तथय समस््यहरु :  

• स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको एकककृत रुपिा संचालन र्ने प्रकक्रया ।  

• स्वास््य सूचना प्रणालीहरुलार्ग ववद्यिान प्रववचध अनुसार पररवतगन र्नग ।  

• सम्पूणग स्वास््य सूचना प्रणालीहरुलार्ग एकीकृत स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रणालीिा सिायोजन 
र्दै लैजानु ।  

• ववमभन्न स्वास््य सूचना प्रणालीहरु बीचको पारस्पररक सूचना आदान प्रदान तथा कायग संचालनका 
लाचर् सिन्वय,  र त्यसकोलाचर् आवश्यक िापदण्डको तयारी तथा प्रयोर् । 

• पूणगरुपिा एकककृत स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रणालीका लाचर् आवश्यक पने श्रोतको ब्यवस्थापन । 

• सूचना ब्यवस्थापनिा आधतुनक सूचना प्रबबधीको प्रयोर् न्युन रहेको। 

• त्याङ्कको रु्णस्तर सुधार, ववश्लेषण, व्याख्या र प्रयोर् र्नगका लाचर् आवश्यक जनशस्क्तको क्षिता 
ववकास ।  

• स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रणालीसंर् सम्बस्न्धत ववमभन्न पक्षका बबज्ञहरू (आर् दट सुँर् सम्बस्न्थत 
सदहत) को एकककृत स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रणालीिा अभाव रहेको । 

• सवै तहका स्वास््य संस्थाहरुबाट पूणग प्रततवेदन तथा सियिा प्रततवेदन र्ने ब्यवस्था । 
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• स्वास््यिा सवगव्यापी पहुुँच (Universal Health Coverage) र स्वास््य सम्बन्धी ददर्ो ववकास लक्ष्यका 
लाचर् आवश्यक सूचकसंर् एकककृत स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रणालीसंर्को तालिेल । 

प्रयथममकतयहरू 

• अचधकति रेखदेख र जवाफदेदहताकालाचर् स्वास््य त्याङ्क र ववद्युतीय स्वास््य सञ्चालन संयन्त्र 
तनिागण । 

• एकककृत स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रणालीका सूचनाहरु स्थानीय प्रदेश र संघबाट प्रयोर् र्ने 
पररपाटीको ववकास र्ने । 

• सूचना प्रणालीिा भएका त्यांक एक अको सूचना प्रणालीिा आबश्यकता अनुसार रुपान्तरण र्ने । 

• त्याङ्किा आधाररत योजना तनिागण र तनणगय र्ने व्यवहारका लाचर् पैरवी र्ने । 

• रास्ष्िय ववद्युतीय स्वास््य रणनीतत, २०७४ र सो को िार्गचचत्र २०७६ र एकककृत स्वास््य सूचना 
ब्यवस्थापन प्रणालीलाई सिान्जस्यता कायि र्ने ।   

• स्थापना र्ररएका तनयमित स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रणालीहरू पुणगरुपिा सञ्चालनिा लयाउने ।  

• त्यिा आधाररत योजना तजुगिा र व्यवस्थापनका लाचर् त्याङ्क ववश्लेषण र प्रयोर् र्ने  सम्बन्धिा 
संस्थार्त क्षिता अमभबदृि पूणगरुपिा र्ने। 

• स्वास््य क्षेत्रिा भएको लर्ानी अनुसारको प्रततफल ववश्लेषण र्ने तनयमित त्यांककय प्रणालीको 
ववकास र्ने । 

• र्ग श्रोत केन्र स्थापना र्ने l 

• सूचना ब्यवस्थापनको संस्थार्त बबकासका लाचर् एकककृत िार्ग-चचत्र तयार र्रर प्रयोर्िा लयाउने। 

• नेपालले र्रेका रास्ष्िय तथा अन्तरास्ष्िय प्रततबद्धता,  ववद्यिान नीतत रणनीततको आधारिा स्वास््य 
ब्यवस्थापनका सूचकहरुलार्ग पररिाजगन र सिायोजन र्ने । 

• स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रणालीसंर् सम्बस्न्धत ववमभन्न पक्षका बबज्ञहरू (आर् दट सुँर् सम्बस्न्थत 
सदहत) को एकककृत स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मभत्रै व्यवस्थापन र्ने । 

४. तनदेशक मसद्धान्त 

• स्वास््य सूचना प्रणालीसंर् सम्बस्न्धत संवैधातनक व्यवस्थाहरु । 
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• रास्ष्िय स्वास््य नीतत २०७६ िा जनसंस्ख्यक त्यांक ब्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा ववश्लेषण र 
ववद्यिान सूचना प्रणालीलार्ग थप ब्यवस्स्थत, प्रववचधिैत्री वनाउुँ दै नीतत तनिागण तथा तनणगय प्रकक्रयािा 
सूचनालार्ग प्रयोर् । 

• नेपाल स्वास््य क्षेत्र सुधार रणनीततिा (सन ्२०१५-२०२१) स्वास््य सम्बन्धी सूचनाको उपलब्धता र 
सवै तहका सरकारबाट बनार्ने योजना प्रकृयािा यसको प्रयोर् । 

• नेपाल जनस्वास््य सेवा ऐन २०७५ : स्वास््य सेवा प्रदान र्ने सवै स्वास््य संस्थाहरुले नेपाल 
सरकारले तोकेको ढाुँचािा तोककएको सियिा प्रततवेदन र्नुग स्वास््य संस्था प्रिुखको कतगब्य ।  

• नेपाल सरकारको १५ औ ंयोजनािा ववश्वासतनय, रु्णस्तरीय तथा अन्तरास्ष्िय स्तरिा त्यांक उत्पादन 
र्री तनयमित आपूततगको ब्यवस्थाका साथ ैत्यांककय कक्रयाकलापिा तनकायर्त तथा तहर्त सिन्वय 
स्थापना र्री संतघय संरचना अनुरुपको त्यांक प्रणाली ववकास र्नुग । 

५. रणनीततक ददशा 
• एकककृत स्वास््य सूचना प्रणालीको सुदृदढकरण र्री त्याङ्किा आधाररत योजना तनिागण र तनणगय 

प्रणालीको ससं्थार्त ववकास र्ने । 

• स्वास््य सूचनािा सरोकारवाला तथा सिि नार्ररकको पहुुँच वसृ्ध्द र्ने । 

• कानूनी तथा नीततर्त ब्यवस्था सुदृढ बनाउने ।  

• सूचना प्रणालीहरूको सुदृदढकरण तथा बबकास कायगकालाचर् आधुतनक सूचना प्रबबचधको अत्याचधक 
उपयोर् र्ने । 

• सम्पुणग सूचनाका स्रोतहरुलाई सुदृढ र एकककृत र्री एक-द्वार प्रणालीिा आवध्द र्ने। 

• तीन तहका सरकारहरु वीच र सम्बस्न्धत सरोकारवालाहरूसुँर् सिन्बय, सहकायग र साझेदारीिा एकककृत 
स्वास््य सूचना प्रणालीलार्ग सवल बनाउने ।  

दरूदृस्ष्ट 

• रु्णस्तरीय स्वास््य सूचना, उपयुक्त तनणगय र जनस्वास््यिा सुधार । 

ध्येय  

एकककृत स्वास््य सूचना प्रणालीको संरचना ववकास र्री स्वास््य प्रणालीहरुको सुदृढीकरण, स्वास््यिा 
सवगव्यापी पहुुँच, स्वास््य सम्बन्धी ददर्ो ववकासका लक्ष्य हामसल र्ने ।   

लक्ष्य 
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• रु्णस्तररय स्वास््य त्याङकको उपलब्धताको सुतनस्श्चत र्री सबल स्वास््य प्रणालीको बबकास 
र्ने  

उिेश्य 

• स्वास््य कायगक्रिका प्रभावको िापन र्नग, स्वास््य क्षेत्रका सूचनाको आवश्यकता पुरा र्नग र तत 
सूचनाहरु प्राप्त र्नगका लाचर् आवश्यक कक्रयाकलाप र लर्ानीका क्षते्र पदहचान र्नुग । 

• तनणगय प्रकक्रयािा सघाउन रु्णस्तरीय स्वास््य त्याङ्क र सूचनाको उपलब्धता सुतनस्श्चत र्नगका 
लाचर् िार्ग तनदेश र्नुग ।  

• ववद्यिान स्वास््य सूचना प्रणालीहरु र स्वास््य त्याङ्कका स्रोतहरुलाई सुदृढ पानग ददशातनदेमशत 
र्नुग र साझदेारीलाई बढाउुँ दै ददर्ोपना सुतनस्श्चत र्नुग ।  

• स्वास््य क्षेत्र रणनीतत, सहश्रfब्दी ववकास लक्ष एवं संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका बावषगक तथा 
आवचधक योजनाका लाचर् प्राथमिकककरणका आधारिा तनणगय का लाचर् ववस्ततृ जानकारी प्राप्त र्नुग। 

६. नततजा खाका  

• यस िार्ग चचत्रल े कुल १४ वटा प्रततफल (Outputs) र चार वटा नततजाहरू (Outcomes) प्राप्त र्दै  लक्ष 
हाुँमसल र्ने तय र्रेको र सिि नततजा खाकालाई तलको तामलकािा प्रस्तुत र्ररएको छ । यस 
िार्गचचत्रको कायागन्वयनको प्रर्तत अनुर्िन र्नगका लाचर् प्रयोर् हुने नततजा अनुर्िन खाका अध्याय 
७ िा राखखएको छ ।  

• यस िार्गचचत्रले तय र्रेका प्रततफल, असर तथा लक्ष हाुँमसल र्नग र्ररनु पने िूख्य कृयाकलापहरुलाई 
सिय तामलका र स्जम्िेवार तनकायको पदहचान सदहतको िार्गचचत्र तल  ददईएको छ । यसै र्री प्रदेश 
तथा स्थानीयतहिा र्ररनु पने िूख्य कृयाकलापहरुलाई सिय तामलका र स्जम्िेवार तनकायको पदहचान 
सदहत क्रिशः अनुसूचच  ४ र ५ िा उललेख र्ररएको छ । प्रदेश तथा स्थानीयतहले यस िार्गचचत्रलाई 
एउटा खाकाका रूपििा मलई आफ्नो आवश्यकता अनुरूप पररिाजगन सदहतको िार्गचचत्र तयार र्री 
लारू् र्नुग पनेछ ।  
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तयमलकय १ : मयिइचित्रले अपेक्षय ििेकय लक्ष््, ननतजय, प्रनतफल ि मूख्् सूिकहरू  

लक्ष्् (Goal) ननतजय (Outcome) प्रनतफल (Output) मूख्् सूिक (Key Indicator)  

र्ुणस्तररय स्वास््य 
त्याङकको 
उपलब्धताको 
सुतनस्श्चत र्री 
सबल स्वास््य 
प्रणालीको बबकास 
र्ने  

 

१. स्वास््य सूचना 
ब्यवस्थपनका लाचर् पयागप्त 
कानूनी तथा नीततर्त एवि ्
स्रोत-साधनको ब्यवस्था हुने  

१.१ ततनै तहिा स्वास््य सूचना ब्यवस्थपनका 
लाचर् आवश्यक ऐन, तनयिावली, नीतत, 
रणनीतत, िापदण्ड बबकास/पररिाजगन हुने । 

स्वास््य सूचना ब्यवस्थपनका लाचर् आवश्यक 
ऐन, तनयिावली, नीतत, रणनीतत तथा  
िापदण्डहरुको उपलब्धता (तहर्त रुपिा 
खण्डीकृत संख्या) ।  

१.२ तीन वटै तहिा स्वास््य सूचना 
ब्यवस्थपनका लाचर् आवश्यक तनदेमशका, 
अमभलेख र प्रततबेदन फाराि उपलब्ध हुने ।  

अमभलेख र प्रततबेदन फाराि बषग भरी उपलब्ध 
भएका स्वास््य संस्थाको प्रततशत ।  

१.३ स्वास््य सूचना ब्यवस्थपनका लाचर् 
आवश्यक आचथगक स्रोतको ब्यवस्था हुने । 

स्वास््य क्षेत्रको कुल बावषगक बजेटिध्ये सूचना 
ब्यवस्थापनिा बबतनयोजन प्रततशत । 

स्वास््य सूचना ब्यवस्थापनिा ववतनयोस्जत  
बजेटिध्ये को खचग प्रततसत । 

२: तीन वटै तहिा सुदृढ, एकीकृत 
एवि ्प्रववचधयुक्त स्वास््य 
सूचना प्रणालीको बबकास र 
तनरन्तरता ।  

२.१ हाल सञ्चामलत तथा नयाुँ बबकास हुने 
स्वास््य सूचना प्रणालीहरू प्रबबधी िैत्री हुनुका 
साथै अन्तर संचालन योग्य (Interoperable) हुने। 

अन्तर संचालन योग्य Interoperable) स्वास््य 
सूचना प्रणालीहरूको प्रततशत    

२.२ एकककृत स्वास््य सूचना ब्यवस्थापन 
प्रणालीका लार्ी आवश्यक संस्थार्त बबकास 
भएको हुने ।  

▪ संघिा तोककए अनुसार संस्थार्त संरचनाको 
बबकास भएको  

▪ एकककृत स्वास््य सूचना ब्यवस्थापन शाखा वा 
ईकाई  स्थापना भएका प्रदेश, स्वास््य 
कायागलय तथा स्थानीय तहको संख्या  

२.३ स्वास््य सूचना/त्याङकको सुरक्षक्षत 
भण्डारको व्यवस्थापन हुने ।  

Health Data Center बबकास भएको 

२.४ स्वास््य सूचना ब्यवस्थापनिा आधुतनक 
सूचना प्रबबचधको अचधकति उपयोर् भएको हुने 
।  

Electronic medical record (EMR) प्रणाली लार्ू 
भएका स्वास््य संस्थाको संख्या l 



17 
 

स्वास््य संस्था आफैले  स्वास््य सूचनाहरु 
प्रबबस्ट तथा dashboard को प्रयोर् र्ने  
स्वास््य संस्थाको संख्या/(%) l 

२.५ रास्ष्िय स्वास््य सूचना प्रणाली सम्बन्धी 
अध्ययन/अनुसन्धान हुने ।    

रास्ष्िय स्वास््य सूचना प्रणाली सम्बन्धिा 
भएका अध्ययन/अनुसन्धानको संख्या (वावषगक) 

३. सबै तहिा र्ुणस्तरीय 
स्वास््य सूचना सबगसुलभ 
उपलब्ध हुने l  

३.१ नार्ररक तहिा आफ्ना तथा सावगजतनक 
स्वास््य सूचनाहरूको उपलब्धता हुने । 

सावगजतनक सरोकारका स्वास््य सूचनाको पोटगल 
बबकास भएको र यसका प्रयोर् संख्या 
(Views/hits) 

३.२ नीतत तथा कायगक्रि तनिागण, ब्यवस्थापन 
तथा अनुर्िनका लाचर् आवश्यक 

सूचना/त्याङ्कहरू उपलब्ध हुने । 

NHSS-RF का सूचकहरू िध्ये त्याङ्क उपलब्ध 
भएका सूचकहरूको संख्या  

३.३ स्वास््य सेवा प्रदायकका लाचर् सेवािाही, 
सिूदाय तथा स्रोत साधन सम्बस्न्ध आवश्यक 
स्वास््य सूचना/त्यहरू उपलब्ध हुने । 

सेवा प्रदायकको आवश्यकता अनुसारको स्वास््य 
सूचना/त्यहरू उपलब्ध नभएको प्रततशत (सेवा 
प्रदायक सवे) । 

३.४ अनुसन्धानकताग, प्राज्ञ, बबकास साझेदार, 
लर्ायत अन्य सरोकारवालाहरू लाई आवश्यक  
स्वास््य सूचना/त्यहरू उपलब्ध भएको हुने ।  

अनुसन्धानकताग, प्राज्ञ, बबकास साझेदार, लर्ायत 
अन्य सरोकारवालाहरूको आवश्यकता अनुसारको 
स्वास््य सूचना/त्यहरू उपलब्ध नभएको 
प्रततशत (सेवा प्रदायक सवे) । 

४. बबमभन्न सरोकारवालाहरूसुँर् 
साझेदारीको बबकास हुने ।  

४.१ स्वास््य सूचनासुँर् सम्बस्न्धत 
तनकायहरूसुँर् सम्बन्ध स्थापना, बबकास र 
सुचिढ हुने ।  

साझेदार बबकास तनकाय/संस्थाहरूले सहयोर् 
र्रेका  स्वास््य सेवाहरूको प्रर्तत अनुर्िन, 

तथा िूलयांकन एकककृत स्वास््य सूचना 
ब्यवस्थापन प्रणालीको त्यांक बाट र्ने  
साझेदार बबकास तनकाय/संस्थाको संख्या । 

४.२ र्ैरस्वास््य तनकाय, अनुसन्धान र्ने 
तनकाय, प्राक्षज्ञक क्षेत्र र स्वास््य साझेदारहरुमसत 
साझेदारी तनिागण र्ने । 

साझेदारहरु तनकायहरूले रास्ष्िय स्वास््य सूचना 
ब्यवस्थापनिा र्रेको लर्ानीको प्रततशत ।   
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७. एकककृत स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली िार्गचचत्र कायागन्वयनका लाचर् संस्थार्त संरचना र 
तहर्त कायगहरु 

एकककृत स्वास््य सूचना िार्गचचत्रले राखेका उिेश्य पुरा र्नग र स्वास््य क्षेत्रका सिि सूचनाको प्रभावकारी 
व्यवस्थापनका लाचर् संघीय, प्रादेमशक तथा स्थानीय तहसम्ि स्वास््य सूचना व्यवस्थापनका  लाचर् उपयुक्त 
संरचना स्थापना वा स्तरोंन्नतत र्ररनु आवश्यक छ । 

७.१. संघीय तह 

स्वास््य तथा जनसंख्या िन्त्रालय िातहतका िहाशाखा तथा ववभार्हरु, स्वास््य पररषदहरु,शैक्षक्षक प्रततष्ठान 
तथा अनुसन्धान िुलक संस्थाहरु, स्वास््य सेवा ववभार् अन्तर्गतका ववमभन्न िहाशाखा तथा केन्रहरु, प्रदेश 
तथा स्थानीय तहहरु र स्वास््य सूचनासंर् सम्बद्ध तनकायहरु; केस्न्रय त्यांक ववभार्, रास्ष्िय पररचय पत्र 
तथा पस्न्जकरण ववभार्, ववमभन्न तहका सरकारी, र्है्र-सरकारी तथा तनजी  स्वास््य संस्थाहरु लर्ायतसंर्को 
सिन्वयलाई सुदृढ बनाई एकककृत स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र यस 
िार्गचचत्रलाई कायागन्वयन र्नग बैज्ञातनक बबचध द्वारा उपयुक्त संरचनाको व्यवस्था र्ररने छ |  

यस िार्गचचत्रलाई कायागन्वयन र्नग संतघय तहको कायागन्वयन योजना तल प्रस्तुत र्ररएको छ l 
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तयमलकय २ : एकीकृत स्वयस्थ् सूिनय व््वस्थयपन प्रर्यली मयिइचित्रको कय्यइन्व्न ्ोजनय (सांनि् तह) 

प्रततफल प्रिुख कक्रयाकलापहरू 
स्जम्िेवारी सियावचध (२०२२-३०) 

 २०
२२

 

२०
२३

 

२०
२४

 

२०
२५

 

२०
२६

 

२०
२७

 

२०
२८

 

२०
२९

 

२०
३०

 

१.१ ततनै तहिा स्वास््य 
सूचना ब्यवस्थपनका लाचर् 
आवश्यक ऐन, तनयिावली, 
नीतत, रणनीतत, िापदण्ड 
बबकास/पररिाजगन हुने । 

▪ EMR र EHR को लाचर् िापदण्ड बबकास र्री लार् ूर्ने । र्ुणस्तर िापन तथा 
तनयिन िहाशाखा, MD 

xxx xxx        

▪ ततनै तहिा अनुर्िन तथा िूलयांकन सम्बस्न्ध तनदेमशका 
तयार र्री लार् ूर्ने । 

नीतत, योजना तथा 
अनुर्िन िहाशाखा 

xxx         

▪ स्वास््य सूचनाको सावगजतनक प्रयोर्को तनदेमशका तयार र्री 
लार्ू र्ने । 

IHIMS-MD xxx xxx        

▪ स्वास््य सूचना सम्वन्धी तनदेमशका तथा फारािहरूको 
बबकास तथा अध्यावचधक र्री लार् ूर्ने  । 

IHIMS-MD xxx    xxx    xxx 

▪ Software बबकासका लाचर् Fast Healthcare 

Interoperability Resources (FHIR), ICD-11 जस्ता 
िापदण्डहरू तयार र्री कायागन्वयन र्ने । 

IHIMS-MD xxx         

१.२ तीन वटै तहिा स्वास््य 
सूचना ब्यवस्थपनका लाचर् 
आवश्यक तनदेमशका, अमभलेख 
र प्रततबेदन फाराि उपलब्ध 
हुने 

▪ स्वास््य सूचना ब्यवस्थापनका लाचर् अध्यावचधक  
तनदेमशका, अमभलेख र प्रततबेदन फारािहरु तयार र्री 
DoHS website िा अपलोड र्ने । 

IHIMS-MD xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

▪ संतघय तहको स्वास््य संस्थािा तनदेमशका, अमभलेख र 
प्रततबेदन फाराि उपलब्ध र्राउने । 

MD xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

▪ ततनै तहका स्वास््य संस्थाहरुिा तनदेमशका, अमभलेख र 
प्रततबेदन फाराि उपलब्ध भए नभएको सुतनस्स्चतता र्ने । 

MD xxx    xxx    xxx 

१.३ स्वास््य सूचना 
ब्यवस्थपनका लाचर् आवश्यक 
आचथगक स्रोतको ब्यवस्था हुने । 

▪ ततनै तहिा स्वास््य सूचना व्यवस्थापनका लाचर् स्रोत-
साधनको पररचालन योजना तयार र्री लार् ुर्ने। 

PPMD-MoHP, MD-
DoHS 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

▪ स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रणालीिा संलग्न सरोकारवाला 
तनकायसंर् लर्ानीको सुतनस्स्चतताका लाचर् सिन्वय तथा 
छलफल र्ने ।  

नीतत, योजना तथा 
अनुर्िन 
िहाशाखा/MD 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

२.१ हाल सञ्चामलत तथा नयाुँ 
बबकास हुने स्वास््य सूचना 
प्रणालीहरू प्रबबधी िैत्री हुनुका 
साथै अन्तर संचालन योग्य 
(Interoperable) हुने । 

▪ Health Facility Registry लर्ायत अन्य registry हरु Open 

HIE अथवा AeHIN को ढांचा बिोस्जि बबकाश र्री परस्पर 
आवध्द (interoperability) को आधार तयार र्ने |  

PPMD-MoHP, QRSD-
MoHP, MD-DoHS 

xxx xxx xxx       

▪ हाल संचालनिा रहेका तथा नया बबकाश हुने तनयमित सचूना 
प्रणालीहरू (MISs)लाई प्रबबचधिैत्री तथा परस्पर आवध्द 
interoperable बनाउने |     

IHIMS, MD तथा 
सम्बस्न्धत तनकायहरु  

 xxx xxx xxx      
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प्रततफल प्रिुख कक्रयाकलापहरू 
स्जम्िेवारी सियावचध (२०२२-३०) 

 २०
२२

 

२०
२३

 

२०
२४

 

२०
२५

 

२०
२६

 

२०
२७

 

२०
२८

 

२०
२९

 

२०
३०

 

▪ Standards and interoperability Lab को स्थापना र्ने  PPMD-MoHP, QRSD-
MoHP, MD-DoHS 

xxx xxx        

▪ रास्ष्िय पररचयपत्र तथा पस्ञ्जकरण ववभार् (DoNIDCR) र 
एकककृत स्वास््य सूचना ब्यवस्थापन शाखा (IHMIS) बीच 
आवश्यक सूचना आदान प्रदान र्ने प्रणालीको बबकास र्ने  

IHIMS, MD तथा 
DoNIDCR 

 xxx xxx xxx      

▪ स्वास््य प्रणालीका त्यांकहरू उपलब्ध र्ने अन्य संबद्ध 
तनकाय र एकककृत स्वास््य ब्यवस्थापन सूचना शाखा 
(IHIMS) बीच आवश्यक सूचना आदान प्रदान र्ने प्रणालीको 
बबकास र्ने 

IHIMS, MD तथा 
सम्बस्न्धत तनकायहरु 

   xxx xxx     

२.२ एकककृत स्वास््य सचूना 
ब्यवस्थापन प्रणालीका लार्ी 
आवश्यक संस्थार्त बबकास 
भएको हुने । 

▪ एकककृत स्वास््य सूचना ब्यवस्थापन प्रणालीका लार्ी 
संघीयतहको सरं्ठन तथा व्यवस्थापन सव े(O&M Survey) 

र्री कायागन्वयन र्ने । 

स्वास््य तथा 
जनसंख्या िन्त्रालय  

xxx xxx        

▪ एकककृत स्वास््य सूचना ब्यवस्थापन प्रणालीका लार्ी 
उपयुक्त भौततक पुवागधारको ववकास र्ने । 

स्वास््य तथा 
जनसंख्या िन्त्रालय 

 xxx xxx       

▪ स्वास््य त्याङ्कको र्ुणस्तर सतुनस्श्चतताका लाचर् संयन्त्र 
बबकास र्ने । 

PPMD-MoHP, QRSD-
MoHP, MD-DoHS  

xxx         

२.३ स्वास््य 
सूचना/त्याङकको सुरक्षक्षत 
भण्डारको व्यवस्थापन हुने । 

▪ २४/७ ददन सुचारु हुने स्वास््य त्याङ्क केन्र (Health Data 

Center) बबकास तथा सुचिण र्ने   

• त्याङ्क सुरक्षा (Data security)  लाई संस्थार्त र्ने  

• 24/7 Power back up सुतनस्श्चत र्ने  

• 24/7 िानव ससंाध को सुतनस्श्चतता र्ने 

व्यवस्थापन िहाशाखा-
IHIMS 

xxx xxx        

२.४ स्वास््य सूचना 
ब्यवस्थापनिा आधुतनक सूचना 
प्रबबचधको अचधकति उपयोर् 
भएको हुने । 

▪ सबै स्वास््य संस्थाहरूबाट अनलाईन ररपोदटगङ र्ने   MD-IHIMS, SDPs xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

▪ सेवा रस्जस्टरहरुलाई Digitize र्ने र पररक्षण र्री क्रिश 
लार्ुर्ने  

MD-IHIMS xxx         

▪ सबै संघीय सरकारी अस्पतालहरु िा electronic medical 

record (EMR) प्रणाली लार्ू र्ने  

संघीय सरकारी 
अस्पतालहरु 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

▪ सबै तनजी,र्ैर सरकारी तथा सािुदातयक  अस्पतालहरूिा 
electronic medical record (EMR) प्रणाली लार्ू र्ने   

तनजी,र्ैर सरकारी तथा 
सािुदातयक अस्पतालहरू 

  xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

▪ डडस्जटल स्वास््य एटलस ववकास र्ररएको र अद्यावचधक 
र्ने   

स्वास््य सूचना 
व्यवस्थापन तनकायहरु 

xxx   xxx   xxx   
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प्रततफल प्रिुख कक्रयाकलापहरू 
स्जम्िेवारी सियावचध (२०२२-३०) 

 २०
२२

 

२०
२३

 

२०
२४

 

२०
२५

 

२०
२६

 

२०
२७

 

२०
२८

 

२०
२९

 

२०
३०

 

२.५ रास्ष्िय स्वास््य सूचना 
प्रणाली सम्बन्धी 
अध्ययन/अनुसन्धान हुने ।    

▪ संचालनिा रहेका रास्ष्िय स्वास््य सचूना प्रणालीको परीक्षण 
(System audit) र्ने । 

IHIMS , तेश्रो पक्षबाट xxx    xxx    xxx 

३.१ नार्ररक तहिा आफ्ना 
तथा सावगजतनक स्वास््य 
सूचनाहरूको उपलब्धता हुने । 

▪ साबगजतनक वेव पोटगल तनिागण र्ने । MD, DoHS xxx         

▪ सबै स्थानीय तह, प्रदेश र केन्रिा राखखने डयासबोडगको खाका 
तयार र्ने । 

MD, DoHS xxx         

▪ सबै स्थानीय तह, प्रदेश र केन्रिा डयासबोडग स्थापना र्ने । C/P/L (MD, DoHS)   xxx        

▪ सवै नार्ररकलार्ग रास्ष्िय स्वास््य आर्ग डी (National Health 

ID) नम्बर उपलब्ध र्राउने प्रववचधको ववकास र्ने । 
QRSD, MoHP xxx xxx xxx       

 ▪ सबै स्थानीय तह, प्रदेश र केन्रबाट बावषगक प्रर्तत प्रततवेदन 
तयारी तथा प्रकाशन र्ने । 

C/P/L (MD, DoHS) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

३.२ नीतत तथा कायगक्रि 
तनिागण, ब्यवस्थापन तथा 
अनुर्िनका लाचर् आवश्यक 
सूचना/त्याङ्कहरू उपलब्ध 
हुने। 

▪ NHSS, SDG,BHCS िा भएका सव ैसूचकहरु, तथा रास्ष्िय 
योजना आयोर् ले तय र्रेका स्वास््य सुँर् सम्बस्न्धत 
सूचकहरु प्राप्त हुने प्रणामलको ववकास र्ने ।   

PPMD, MoHP xxx xxx xxx       

▪ िुख्य िुख्य सचूकहरुको अवस्थाको बारेिा िामसक रुपिा 
सम्बस्न्धत तनकायहरुिा प्रेमसत र्ने । 

MD, DoHS xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

▪ नीतत तनिागण कतागका लाचर् डयासबोडग स्थापना र्ने। MD, DoHS xxx xxx        

३.३ स्वास््य सेवा प्रदायकका 
लाचर् सेवािाही, सिूदाय तथा 
स्रोत साधन सम्बस्न्ध आवश्यक 
स्वास््य सूचना/त्यहरू 
उपलब्ध हुने । 

▪ स्थातनय तह अनुसारका सबै स्वास््य सस्थािा EMR-EHR 

लार्ू र्ने 

PPMD, MoHP xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  

▪ सबै वडा, स्थानीय तह अनुसारको रोर्को भारको रास्ष्िय 
स्वास््य सूचना प्रणालीको ववकास र्ने 

MD, DoHS xxx xxx xxx       

▪ स्थातनय तह अनुसार ई-स्रोत केन्र (e-resource center) 

स्थापनाको लाचर् खाका तयार र्ने । 
MD, DoHS xxx xxx        

▪ स्थातनय तह अनुसार ई-स्रोत केन्र (e-resource center) 
स्थापना र्ने । 

C/P/L  xxx xxx xxx      

▪ अस्पतालहरुिा उपलब्ध िूख्य िुख्य औषचध तथा 
सािािीहरुको सूचना प्रणाली तयार र्ने / िौजुदा प्रणालीिा 
ववस्तार तथा ववकास र्ने । 

MD, DoHS xxx xxx xxx xxx      

▪ स्वास््य सूचनाको आवश्यकता पदहचान र्ने । MD, DoHS xxx         
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प्रततफल प्रिुख कक्रयाकलापहरू 
स्जम्िेवारी सियावचध (२०२२-३०) 

 २०
२२

 

२०
२३

 

२०
२४

 

२०
२५

 

२०
२६

 

२०
२७

 

२०
२८

 

२०
२९

 

२०
३०

 

३.४ अनुसन्धानकताग, प्राज्ञ, 

बबकास साझेदार, लर्ायत 
अन्यसरोकारवालाहरू लाई 
आवश्यक स्वास््य सूचना 
/त्यहरू उपलब्ध भएको हुने । 

▪ उपयुक्त प्रववचध तनिागण र्री सूचनाहरु सावगजतनकककरण र्ने 
। 

MD, DoHS xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

४.१ स्वास््य सूचनासुँर् 
सम्बस्न्धत तनकायहरूसुँर् 
सम्बन्ध स्थापना, बबकास र 
सुदृढ हुने   

▪ स्वास््यसंर् सम्बस्न्धत सूचना उत्पादन हुने तनकायहरुको 
पदहचान र्ने । 

MD, DoHS xxx         

▪ स्वास््य सूचना प्रणाली प्राववचधक कायग सिहू (TWG) र्ठन 

खाुँका तयार र्ने । 
MD, DoHS xxx         

▪ स्वास््य सूचना प्रणाली प्राववचधक कायग सिहू (TWG) र्ठन 
र्ने । 

C/P/L  
(MD, DoHS) 

xxx         

▪ ववमभन्न तनकायहरु वीच वेवनार आयोजना र्ने । MD, DoHS  xxx  xxx  xxx  xxx  

▪ स्वास््य सूचना ब्यवस्थापन प्रणालीसरं् सम्बस्न्धत ववषयिा 
रास्ष्िय तथा अन्तरास्ष्िय सम्िलेन सचंालन र्ने । 

MD, DoHS   xxx   xxx   xxx 

४.२ र्ैरस्वास््य तनकाय, 
अनुसन्धान र्ने तनकाय, 

प्राक्षज्ञक क्षेत्र र स्वास््य 
साझेदारहरुमसत साझेदारी 
तनिागण र्ने । 

▪ सरकारी तथा र्ैरस्वास््य तनकाय, अनुसन्धान र्ने तनकाय, 
प्राक्षज्ञक क्षेत्र र स्वास््य साझेदारहरुको साझािञ्च (Common 

sharing Platform) स्थापना र्ने। 

PPMD, MoHP xxx         

▪ साझेदार बबकास तनकाय/संस्थाहरू र सरकारी तनकाय बाट 
संग्युक्त स्वास््य सेवाहरूको प्रर्तत अनुर्िन, तथा िूलयांकन 
र्ने । 

MD, DoHS xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

४.३ नेपाल भरका सम्पूणग 
स्वास््य संस्थारुबाट ववद्युततय 
आपूततग व्यवस्थापन सूचना 
प्रणाली (eLMIS)   

संचालन र्रर ववद्युततय स्जन्सी 
तथा भण्डार ब्यवस्थापन र्ने, 
जसबाट औषचध तथा 
साििीहरुको पररिाण तनधागरण 
हुने तथा औषचधहरुको म्याद 
र्ुज्रने मितत एककन र्रर 
सियिा नै खपत र्नग सककने ।   

▪ सबै स्वास््य संस्थाहरूिा एकककृत सचूना नीतत अनुरुप 
क्रिशः eLMIS  ववस्तार र्रर स्जन्सी तथा  भण्डार  
ब्यवस्थान अनलाईन र्ने   

▪ डाटाको र्ुणस्तर प्रिाखणकरण तथा त्यांक ववष्लेषण र्रर 
प्रततवेदन तयार र्ने 

▪ संघ, प्रदेश, स्वास््य कायागलय र स्थातनय तहहरुल ेप्रयोर् 
र्ने र्रर eLMIS िा ड्यासबोडग तयार र्ने 

MD, DoHS xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
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७.२. प्रदेश तह 

यस िार्गचचत्रल ेतय र्रेका तनदेशक मसिान्त,रणनीततक ददशा तथा उदेश्यसंर् नबाखझनेर्री प्रदेशले प्रदेश स्तरिा एकककृत स्वास््य सूचना व्यवस्थापन 
र्नग, संघीय तनकाय, स्थानीयतह र प्रदेश स्स्थत स्वास््य कायागलय र स्वास््य संस्था तथा ववमभन्न तनकायहरुसरं् सिन्वय तथा सहकायग र्नग अनुसूची 
१ िा उललखेखत कायगहरु र्ने र्री बैज्ञातनक बबचध द्वारा उपयुक्त संरचनाको व्यवस्था हुनेछ | 

७.३. स्थानीय तह 

यस िार्गचचत्रले तय र्रेका तनदेशक मसिान्त,रणनीततक ददशा तथा उदेश्यसंर् नबाखझनेर्री स्थानीय तहले स्थानीय तहिा एकककृत स्वास््य सूचना 
व्यवस्थापन र्नग, संघीय तनकाय, प्रादेमशक तनकाय, स्वास््य कायागलय र आफु िातहतका स्वास््य संस्था तथा ववमभन्न तनकायहरुसंर् सिन्वय तथा 
सहकायग र्नग अनुसूची २ िा उललेखखत कायगहरु र्ने र्री बैज्ञातनक बबचध द्वारा उपयुक्त संरचनाको व्यवस्था हुनेछ |  

८. िार्गचचत्रको कायागन्वयनका लाचर् अनुर्िन तथा िूलयांकन     

यस िार्गचचत्रिा उललेखखत कायगहरु चरणबद्ध एबं सिय मसिा मभत्र कायागन्वयन भएको सुतनस्श्चत र्नग तनरन्तर रुपिा अनुर्िन र्ररने छ | 
िार्गचचत्र कायागन्वयनको सिि अबस्थाको तथा संघले र्ने कक्रयाकलापको अनुर्िन स्वास््य तथा जनसंख्या िन्त्रालयले  तनयमितरुपिा र्ने छ | 
प्रदेशबाट कायागन्वयन हुने कक्रयाकलापको हकिा प्रदेशको स्वास््य क्षते्र हेने सम्बस्न्धत िन्त्रालयले र्ने छ | स्थानीयतहको हकिा स्थानीयतहलेनै 
तनयमित अनुर्िन र्ने व्यवस्था मिलाउने छ |    

बब.स.२०७८ (ई.स.२०२२) िा यस िार्गचचत्रको आधार सबेक्ष्यण र्ररने छ भने,  बब.स.२०८२ (ई.स.२०२५) िा यस िार्गचचत्रको कायागन्वयनको 
बैज्ञातनक ववचधको अवलम्बन र्री िध्यावचध िूलयांकन र बब.स.२०८८ (ई.स.२०३०) िा सिि  िूलयांकन र्ररने छ | संघीय,प्रादेमशक तथा स्थानीय 
तहिा हुने बावषगक सिीक्षािा यस िार्गचचत्रको कायागन्वयनको प्रर्तत सिीक्षा र्ररने छ |   लक्ष्य िापन र्नग २ वटा , नततजा िापन र्नग ४ वटा र 
प्रततफल िापन र्नग जम्िा १७  वटा सूचकहरू तयार पाररएको छ । 
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तयमलकय ३ : एकीकृत स्वयस्थ् सूिनय व््वस्थयपन प्रर्यली मयिइचित्र ननतजय अनुिमन खयकय (सांनि् तह) 

सूिक आधयि  वर्इ स्रोत 
ननतजय 

स्रोत  
२०२२ २०२३ २०२४ २०२५ २०२६ २०२७ २०२८ २०२९ २०३० 

G: िुर्स्तरि् स्वयस्थ् तथ्यङकको उपलब्धतयको सुननश्चित ििी सबल स्वयस्थ् प्रर्यलीको बबकयस िने 

G1 स्वास््य क्षेत्र रणनीतत, नततजा खाकािा तनयमित रूपिा त्याङ्क 
उपलब्ध भएका सूचकहरूको प्रततशत  

NA २०२१   १०० १०० १०० १०० १०० १०० NHSS-RF 

G2 स्वास््य सूचना प्रणाली (Health Information System -HIS) स्कोर  NA २०२१   ६०  ९० HIS 
Assessment  

OC1: स्वयस्थ् सूिनय ब््वस्थपनकय लयचि प्यइप्त कयनूनी तथय नीनतित एवम ्स्रोत-सयधनको ब््वस्थय हुने 

OC1.1 अनुर्िन तथा िूलयाङ्कन रणनीतत तयार र्रेका प्रदेशहरूको प्रततशत  ० २०२१ प्रदेशको 
प्रततबेदन 

  २८ १०० १०० १०० १०० १०० १०० प्रदेशको 
प्रततबेदन 

OC1.2 स्वास््य सूचना ब्यवस्थापनिा ववतनयोस्जत  बजेटिध्ये को खचग 
प्रततसत । 

 २०२१  Budget 
analysis 

 ९० ९५ १०० १०० १०० १०० १०० १०० Budget 
analysis 

OC2: तीन वटै तहमय सुदृढ, एकीकृत एवम ्प्रववचध्ुक्त स्वयस्थ् सूिनय प्रर्यलीको बबकयस ि ननिन्तितय 
OC2.1 बबधुततय प्रबबचधको उपयोर् र्री एक-आपसिा त्याङक आदान-प्रदान 

र्ने सक्ने तनयमित स्वास््य सूचना प्रणालीहरूको प्रततशत 

0 २०२१ IHIMS report   १० ३० ५० ७० ९० १०० १०० १०० १००  

OC3: सबै तहमय िुर्स्तिी् स्वयस्थ् सूिनय सबइसुलभ उपलब्ध भएको हुने [नोट : २०२२ मय आधयि सबेक्ष््र् ििेपनि लक्ष्् ननधयइिर् िने ) 
OC3.1 स्वास््य सूचना प्रणालीबाट प्राप्त सूचनाबाट सन्तुष्ट 

ब्यस्क्त/संस्थाहरूको प्रततशत  

             

नीतत तनिागताहरू  NA २०२१           सवेक्षण  

सेवा प्रदायक NA २०२१           सवेक्षण 

सेवािाही/नार्रीक NA २०२१           सवेक्षण  

(NHFS) 

बबकास साझेदार तनकाय/ब्यस्क्त NA २०२१           सवेक्षण 

OC4: बबमभन्न सिोकयिवयलयहरूसँि सयझेदयिीको बबकयस हुने 

OC4.1 बबकास साझेदार तनकायहरू द्वारा स्वास््य िन्त्रालय िाफग त स्वास््यिा 
बबतनयोस्जत बजेटिा सूचना ब्यवस्थापनिा छुट्याईएको बजेटको प्रततशत   

 २०२१  Budget 
analysis 

 ८ ९ १० १० १० १० १० १० Budget 
analysis 

OP1.1: नतनै तहमय स्वयस्थ् सूिनय ब््वस्थपनकय लयचि आवच्क ऐन, नन्मयवली, नीनत, िर्नीनत, मयपदण्ड बबकयस/परिमयजइन हुने 

OP1.1.1 स्वास््य सूचना ब्यवस्थपनका लाचर् आवश्यक ऐन, तनयिावली, नीतत, 
रणनीतत तथा  िापदण्डहरुको उपलब्धता (तहर्त रुपिा खण्डीकृत 
संख्या) । 
[नोट : २०२२ िा आधार सबेक्ष्यण र्रेपतछ लक्ष्य तनधागरण र्ने ) 

             

OP1.2: नतनै तहमय स्वयस्थ् सूिनय ब््वस्थपनकय लयचि आवच्क ननदेमिकय, अमभलेख ि प्रनतबेदन फयियम उपलब्ध हुने 

OP1.2.1 स्वास््य ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली (HMIS) अन्तर्गतका अमभलेखन 
तथा प्रततबेदन सम्बस्न्ध सबै फारािहरू वषग भरी नै उपलब्ध भएका 
सरकारी स्वास््य संस्थाको प्रततशत  

[नोट : २०२२ मय आधयि सबेक्ष््र् ििेपनि लक्ष्् ननधयइिर् िने ) 

             

संघीय स्वास््य संस्था               सवैक्षण  
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सूिक आधयि  वर्इ स्रोत 
ननतजय 

स्रोत  
२०२२ २०२३ २०२४ २०२५ २०२६ २०२७ २०२८ २०२९ २०३० 

प्रदेश अन्तरर्तका स्वास््य संस्था             सवैक्षण  

स्थानीयतह अन्तरर्तका स्वास््य संस्था             सवैक्षण  

OP1.3: स्वयस्थ् सूिनय ब््वस्थपनकय लयचि आवच्क आचथइक स्रोतको ब््वस्थय हुने 

OP1.3.1 स्वास््य क्षेत्रको कुल बावषगक बजेटिध्ये सूचना ब्यवस्थापनिा बबतनयोजन 

प्रततशत । 
    ८ ९ १० १० १० १० १० १०  

OP2.1: हयल सञ्ियमलत तथय न्य ँबबकयस हुने स्वयस्थ् सूिनय प्रर्यलीहरू प्रबबधी मैत्री हुनुकय सयथै अन्ति सांियलन ्ोग्् (Interoperable) हुने । 

OP2.1.1 सूचारू रहेका तनयमित स्वास््य सूचना प्रणालीहरुको प्रततशत   २०२१ IHIMS report     १०० १०० १०० १०० १०० १०० IHIMS report  

OP2.1.2 नयाुँ थप भएका तनयमित स्वास््य सूचना प्रणालीहरुको प्रततशत  २०२१ IHIMS Report           IHIMS report 

OP2.2: एक्रककृत स्वयस्थ् सूिनय ब््वस्थयपन प्रर्यलीकय लयिी आवच्क सांस्थयित बबकयस भएको हुने । 

OP2.2.1 O&M Survey िा तोककए बिोस्जि एकककृत स्वास््य सूचना ब्यवस्थापन 
केन्र, शाखावा ईकाई स्थापना भएका संघ अन्तरर्तका तनकायहरू, 
प्रदेश, स्वास््य कायागलय तथा स्थानीय तहको संख्या 

 २०२१     १०० १०० १०० १०० १०० १०० अस्पतालको 
प्रततबेदन 

OP2.3: स्वयस्थ् सूिनय/तथ्यङकको सुिक्षक्षत भण्डयिको व््वस्थयपन हुने 

OP2.3.1 रास्ष्िय स्वास््य त्याङक केन्र (National Health Data Center) िा 
जोडडएका तनयमित स्वास््य सूचना प्रणालीहरूको प्रततशत  

० २०२१ IHIMS report      १०० १०० १०० १०० १०० १०० IHIMS report   

OP2.4: स्वयस्थ् सूिनय ब््वस्थयपनमय आधुननक सूिनय प्रबबचधको अचधकतम उप्ोि भएको हुने 

OP2.4.1 Electronic medical record (EMR) प्रणाली लारू् भएका स्वास््य संस्थाको 
प्रततशत 

 २०२१ IHIMS 

प्रततबेदन 

         IHIMS 

प्रततबेदन 

संघ अन्तरर्तका संस्था       १०० १०० १०० १०० १०० १००  

प्रदेश अन्तरर्तका संस्था       ७० ८० १०० १०० १०० १००  

स्थानीयतह अन्तरर्तका संस्था         ७० ८० १०० १००  

OP2.4.2 स्वास््य संस्था आफैले  स्वास््य सूचनाहरु प्रबबस्ट तथा dashboard को 
प्रयोर् र्ने  स्वास््य संस्थाको संख्या/(%) l 

   ३० ३५ ५० ७० ९० ९५ ९७ ९९ १००  

संघ अन्तरर्तका संस्था              

प्रदेश अन्तरर्तका संस्था              

स्थानीयतह अन्तरर्तका संस्था              

OP2.5: ियश्रि् स्वयस्थ् सूिनय प्रर्यली सम्बन्धी अध्््न/अनुसन्धयन हुने 

OP2.5.1 रास्ष्िय स्वास््य सूचना प्रणाली सम्बन्धिा भएका 
अध्ययन/अनुसन्धानको संख्या (वावषगक) 

 २०२१ अनुसनधान 
प्रततबेदन 

१ १ १ १ १ १ १ १ १ अनुसनधान 
प्रततबेदन 

OP3.1: नयिरिक तहमय आफ्नय तथय सयवइजननक स्वयस्थ् सूिनयहरूको उपलब्धतय हुने । 

OP3.1.1 सावगजतनक सरोकारका स्वास््य सूचनाको पोटगल बबकास भएको  २०२१ MoHP Web 
portal 

१०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० MoHP Web 
portal 

OP3.1.2 सावगजतनक सरोकारका स्वास््य सूचनाको पोटगलको प्रयोर् संख्या 
(Views/hits) हुने  
[नोट : २०२२ मय आधयि सबेक्ष््र् ििेपनि लक्ष्् ननधयइिर् िने ) 

 २०२१ MoHP Web 
portal 

         MoHP Web 
portal 

OP3.2: नीनत तथय कय इ्िम ननमयइर्, ब््वस्थयपन तथय अनुिमनकय लयचि आवच्क सूिनय/तथ्यङ्कहरू उपलब्ध हुने । 
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सूिक आधयि  वर्इ स्रोत 
ननतजय 

स्रोत  
२०२२ २०२३ २०२४ २०२५ २०२६ २०२७ २०२८ २०२९ २०३० 

OP3.2.1 NHSS-RF कय सूिकहरू मध््े तथ्यङ्क उपलब्ध भएकय सूिकहरूको सांख््य ??? २०२१ MSS Data 
analysis 

   १०० १०० १०० १०० १००  MSS Data 
analysis  

OP3.3: स्वयस्थ् सेवय प्रदय्ककय लयचि सेवयग्रयही, समूदय् तथय स्रोत सयधन सम्बश्न्ध आवच्क स्वयस्थ् सूिनय/तथ्हरू उपलब्ध हुने । 

OP3.3.1 सेवय प्रदय्कको आवच्कतय अनुसयिको स्वयस्थ् सूिनय/तथ्हरू 
उपलब्ध नभएको प्रनतित (सेवय प्रदय्क सवे) । 
[नोट : २०२२ मय आधयि सबेक्ष््र् ििेपनि लक्ष्् ननधयइिर् िने ) 

             

OP3.4: अनुसन्धयनकतयइ, प्रयज्ञ, बबकयस सयझेदयि, लिय्त अन्् सिोकयिवयलयहरू लयई आवच्क स्वयस्थ् सूिनय/तथ्हरू उपलब्ध भएको हुने । 

OP3.4.1 अनुसन्धयनकतयइ, प्रयज्ञ, बबकयस सयझेदयि, लिय्त अन्् 
सिोकयिवयलयहरूको आवच्कतय अनुसयिको स्वयस्थ् सूिनय/तथ्हरू 
उपलब्ध नभएको प्रनतित (सेवय प्रदय्क सवे) । 
[नोट : २०२२ मय आधयि सबेक्ष््र् ििेपनि लक्ष्् ननधयइिर् िने ) 

             

OP4.1: स्वयस्थ् सूिनयसँि सम्बश्न्धत ननकय्हरूसँि सम्बन्ध स्थयपनय, बबकयस ि सुचिढ हुने 

OP4.1.1 स्वास््य संस्थािा भएका जन्ि र ितृ्युको त्याङक CRVS  प्रणालीसुँर् 
बबधुततय प्रणालीबाट आवध्द र्ने स्वास््य संस्थाको प्रततशत 

            IHIMS 

प्रततबेदन 

OP4.2: िैि-स्वयस्थ् ननकय्, अनुसन्धयन िने ननकय्, प्रयक्षज्ञक क्षेत्र ि स्वयस्थ् सयझेदयिहरुमसत सयझेदयिी ननमयइर् िने 

OP4.2.1 सरकारी तथा रै्रस्वास््य तनकाय, अनुसन्धान र्ने तनकाय, प्राक्षज्ञक क्षेत्र 
र स्वास््य साझेदारहरुको साझािञ्चको बैठक संख्या । 
[नोट : २०२२ िा आधार सबेक्ष्यण र्रेपतछ लक्ष्य तनधागरण र्ने ) 

    १ २ २ २ २ 

 

२ २ २ IHIMS 

प्रततबेदन 



27 
 

९. िार्गचचत्र कायागन्वयनका सम्भाववत जोखखिहरू  

संतघयताको संरचनार्त सन्दभगिा एकककृत स्वास््य सूचना ब्यवस्थापन प्रणालीका कक्रयाकलापहरु प्रभावकारी 
रुपिा कायागन्वयन र्नग तपमसल बिोस्जिका सम्भाववत जोखखिहरूको आुँकलन र्ररएको छ।  

• सबै प्रदेश र स्थानीय तहिा एकककृत स्वास््य सूचना व्यवस्थापनका लाचर् आवस्यक भौततक पूवागधार 
तथा दक्ष्य जनशस्क्तको व्यबस्था यस िार्ग चचत्रको सिय मसिा अनुसार पूततग र्नेकायग प्रिुख 
प्राथमिकतािा नपने सम्भावना | 

• कोमभड-१९ को तनरन्तरता तथा अन्य स्वास््य आपतकालीन अवस्था मसजगना भै सरकारका 
प्राथमिकताहरु पररवतगन हुनु |   

१० िार्गचचत्रको ददर्ोपनाको लाचर् योजना 
यस िार्गचचत्रको ददर्ोपनाका लाचर् तपमसल अनुसारका व्यवस्था हुनु पने देखखन्छ |  

• स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली ववकासका लाचर् हरेक तहिा नीततर्त र कानुनी व्यवस्था र्ने| 
• िार्गचचत्रका कायगक्रिहरु हरेक तहले बावषगक तथा आवचधक योजना कायगक्रििा सिावेश र्री श्रोत 

तथा साधन पररचालन र्ने | 
• िार्गचचत्रको कायागन्वयन र्नग सरकार र साझेदारी तनकायहरु बबच प्राबबचधक तथा आचथगक सहयोर्को 

सुतनस्श्चतता र्ने | 
• ततनै तहिा सिन्वय,अनुर्िन र आबश्यक ददशातनदेश र्नग साथै नीततर्त सहयोर्का लाचर् संयन्त्र 

र्ठन र्ने | 
• सिन्वय, सहअस्स्तत्व र सहकायगका लाचर् िार्गचचत्रिा तोककएका कायगक्रि कायगन्वयन को प्रभाबकारी 

अनुर्िन तथा िूलयांकन र्नग संघिा तनदेशक समितत र प्राबबचधक कायगदल , प्रदेशिा प्रदेश स्तरीय  
अनुर्िन र िुलयांकन समितत र स्थानीय तहिा स्थानीय  स्तरीय  अनुर्िन र िुलयांकन समितत 
रहने छ | 
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अनुसूिी  १ 
एकीकृत स्वयस्थ् सूिनय व््वस्थयपन प्रर्यली मयिइचित्रको कय्यइन्व्न ्ोजनय  

(प्रदेि तहको प्रस्तववत खयकय) 

नततजा प्रिुख कक्रयाकलापहरू स्जम्िेवारी 
सियावचध (२०२२-३०) 

२०
२२

 

२०
२३

 

२०
२४

 

२०
२५

 

२०
२६

 

२०
२७

 

२०
२८

 

२०
२९

 

२०
३०

 

१.१ हाल सञ्चामलत तथा 
नयाुँ बबकास हुने स्वास््य 
सूचना प्रणालीहरू प्रबबधी 
िैत्री हुनुका साथै परस्पर 
आवध्द (Interoperable) हुने 
। 

▪ Health Facility Registry लर्ायत अन्य registry हरुिा 
प्रदेशसंर् सम्बस्न्धत त्यांक तनयमितरुपिा 
अद्ध्यावचधक र्ने | 

सम्बस्न्धत स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

▪ हाल संचालनिा रहेका तथा नया बबकाश हुने तनयमित 
सूचना प्रणालीहरू (MISs)लाई प्रबबचधितै्री तथा 
interoperable बनाउने/ संघलाई सहयोर् र्ने |     

सम्बस्न्धत स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/ स्वास््य तनदेशनालय   

xxx xxx xxx       

▪ रास्ष्िय पस्ञ्जकरण तथा ब्यस्क्तर्त घट्ना दताग (CRVS) 
प्रणाली तथा स्वास््य ब्यवस्थापन सचूना प्रणालीहरुिा 
प्रदेशसंर् सम्बस्न्धत त्यांक तनयमितरुपिा 
अद्ध्यावचधक र्ने | 

सम्बस्न्धत स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

१.२ एकककृत स्वास््य सूचना 
ब्यवस्थापन प्रणालीका लार्ी 
आवश्यक संस्थार्त बबकास 
भएको हुने । 

▪ एकककृत स्वास््य सूचना ब्यवस्थापन प्रणालीका लार्ी 
प्रादेमशक तहको संर्ठन तथा व्यवस्थापन सवे (O&M 

Survey) र्री कायागन्वयन र्ने  

सम्बस्न्धत स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय 

XXX  XXX        

▪ एकककृत स्वास््य सूचना ब्यवस्थापन प्रणालीका लार्ी 
उपयुक्त भौततक पुवागधारको ववकास र्ने  

सम्बस्न्धत स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय 

 XXX  XXX       

▪ स्वास््य त्याङ्कको र्ुणस्तर सतुनस्श्चतताका लाचर् 
संयन्त्र बबकास र्ने 

स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

XXX          

१.३ स्वास््य 
सूचना/त्याङकको सुरक्षक्षत 
भण्डारको व्यवस्थापन हुने । 

▪ २४/७/३६५ ददन सुचारु हुने र्री बबकास भएको central 
Health Data Center लाई सुचारु र्नग सहयोर् र्ने |  

स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

▪ प्रादेमशक स्वास््य सूचना/त्याङकको थप आवश्यक 
भएिा न्युनति िापदण्ड पालना र्री सुरक्षक्षत भण्डारको 
लाचर् व्यवस्थापन र्ने | 

स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

xxx xxx        

१.४ स्वास््य सूचना 
ब्यवस्थापनिा आधुतनक 
सूचना प्रबबचधको अचधकति 
उपयोर् भएको हुने । 

▪ सबै स्वास््य संस्थाहरूबाट अनलाईन ररपोदटगङ र्ने   स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

▪ संघले Digitize र्री पररक्षण र्रेका शेवा रस्जस्टर 
क्रिश लार्ुर्ने  

स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

xxx         
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२०
२२

 

२०
२३

 

२०
२४

 

२०
२५

 

२०
२६

 

२०
२७

 

२०
२८

 

२०
२९

 

२०
३०

 

▪ सबै प्रादेमशक सरकारी अस्पतालहरु िा electronic medical 

record (EMR) प्रणाली लार्ू र्ने   
स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

xxx         

▪ प्रदेश अन्तर्गतका सब ैतनजी,र्ैर सरकारी तथा 
सािुदातयक  अस्पतालहरूिा electronic medical record 

(EMR) प्रणाली लार्ू र्ने   

स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

   xxx      

▪ डडस्जटल स्वास््य एटलस ववकास र्ररएको र 
अद्यावचधक र्ने   

स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

 xxx        

▪ त्यांक र्ुणस्तर पररक्षण तथा त्यांक प्रिाणीकरण 
जस्ता बबचध प्रयोर् र्री स्वास््य त्याङ्कको र्ुणस्तर 
सुतनस्श्चतताका र्ने | 

स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

▪ रास्ष्िय स्वास््य सूचना प्रणाली सम्बन्धी 
अध्ययन/अनुसन्धान र्नग संघलाई सहयोर् र्ने  

स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

 xxx   xxx   xxx  

२.१ नार्ररकका आफ्ना तथा 
सावगजतनक स्वास््य 
सूचनाको आवश्यकता पूरा 
भएको हुने । 

▪ सबै प्रदेशिा राखखने डयासबोडगको खाका तयार र्ने सम्बस्न्धत स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

 xxx        

▪ सबै प्रदेशिा डयासबोडग स्थापना र्ने सम्बस्न्धत स्वास््य हेने प्रादेमशक 

िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

 xxx        

▪ सबै प्रदेशबाट बावषगक प्रर्तत प्रततवेदन तयारी तथा 
प्रकाशन र्ने  

सम्बस्न्धत स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

२.२ नीतत तथा कायगक्रि 
तनिागण, ब्यवस्थापन तथा 
अनुर्िनका लाचर् 
सूचना/त्याङ्कको 
आवश्यकता पूरा भएको हुने। 

▪ िुख्य िुख्य सचूकहरुको अवस्थाको बारेिा िामसक रुपिा 
सम्बस्न्धत तनकायहरुिा प्रेमसत र्ने 

सम्बस्न्धत स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

▪ नीतत तनिागण कतागका लाचर् डयासबोडग स्थापना र्ने सम्बस्न्धत स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

 xxx        

२.३ स्वास््य सेवा 
प्रदायकका लाचर् सेवािाही, 
सिूदाय तथा स्रोत साधन 
सम्बस्न्ध स्वास््य 
सूचना/त्यको आवश्यकता 
पूरा भएको हुने । 

▪ सबै वडा, स्थानीय तह अनुसारको रोर्को भारको रास्ष्िय 
स्वास््य सूचना प्रणालीको प्रयोर् र्ने  

सम्बस्न्धत स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

 xxx xxx       

▪ प्रदेश तह अनुसार e-Library स्थापना र्ने  सम्बस्न्धत स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

 xxx xxx xxx      

▪ अस्पतालहरुिा उपलब्ध िूख्य िुख्य औषचध तथा 
सािािीहरुको सूचना डयासबोडगिा राख्ने 

सम्बस्न्धत स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

 xxx xxx xxx      
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२०
२२

 

२०
२३

 

२०
२४

 

२०
२५

 

२०
२६

 

२०
२७

 

२०
२८

 

२०
२९

 

२०
३०

 

२.४ अनुसन्धानकताग, प्राज्ञ, 

बबकास साझेदार, लर्ायत 
अन्य सरोकारवालाहरूको 
स्वास््य सूचना/त्यको 
आवश्यकता पूरा भएको हुने 
।  

▪ स्वास््य सूचनाको आवश्यकता पदहचान र्ने सम्बस्न्धत स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

xxx         

▪ सबै प्रदेश तहबाट बावषगक प्रर्तत प्रततवेदन तयारी तथा 
प्रकाशन र्ने 

सम्बस्न्धत स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

▪ उपयुक्त प्रववचध तनिागण र्री सूचनाहरु सावगजतनकककरण 
र्ने 

सम्बस्न्धत स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

३.१ ततनै तहिा स्वास््य 
सूचना ब्यवस्थपनका लाचर् 
आवश्यक ऐन, तनयिावली, 
नीतत, रणनीतत, िापदण्ड 
बबकास/पररिाजगन हुने 

▪ EHR को लाचर् िापदण्ड बबकास र्नग संघलाई सहयोर् 
र्ने  

स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

xxx xxx        

▪ संघ को अनुर्िन तनदेमशकासंर् नबाखझनेर्री  प्रदेश 
अनुर्िन तनदेमशका तयार र्री लार्ू र्ने  

स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

xxx         

▪ संघ को स्वास््य सूचनाको सावगजतनक तनदेमशकासंर् 
नबाखझनेर्री  प्रदेश स्वास््य सूचनाको सावगजतनक 
तनदेमशका तयार र्री लार्ू र्ने  

स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

xxx xxx        

▪ स्वास््य सूचना सम्वन्धी तनदेमशका तथा फारािहरूको 
बबकास तथा अध्यावचधक र्नग  संघलाई सहयोर् र्ने र 
प्रयोर् र्ने   

स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

xxx    xxx     

३.२ ततनै तहिा स्वास््य 
सूचना ब्यवस्थपनका लाचर् 
आवश्यक तनदेमशका, 
अमभलेख र प्रततबेदन फाराि 
उपलब्ध हुने 

▪ DoHS website िा अपलोड भएका स्वास््य सूचना 
ब्यवस्थापनका लाचर् अध्यावचधक  तनदेमशका, अमभलेख र 

प्रततबेदन फारािहरु प्रयोर् र्ने  

स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

▪ प्रादेमशकतहको स्वास््य संस्थािा तनदेमशका, अमभलेख र 
प्रततबेदन फाराि उपलब्ध र्राउने  

स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

▪ प्रदेश अन्तर्गतका स्वास््य संस्थाहरुिा तनदेमशका, 
अमभलेख र प्रततबेदन फाराि उपलब्ध भए नभएको 
सुतनस्स्चतता र्ने 

स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

३.३ स्वास््य सूचना 
ब्यवस्थपनका लाचर् 
आवश्यक स्रोत-साधनको 
ब्यवस्था हुने 

▪ प्रदेश अन्तर्गतका स्वास््य सूचना व्यवस्थापनका लाचर् 

स्रोत-साधनको पररचालन योजना तयार र्री लार् ुर्ने  

स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

xxx         

▪ प्रदेश अन्तर्गतका स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रणालीिा 
संलग्न सरोकारवाला तनकायसंर् लर्ानीको सुतनस्स्चत 
ताक लाचर् छलफल र्ने   

स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
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२०
२२

 

२०
२३

 

२०
२४

 

२०
२५

 

२०
२६

 

२०
२७

 

२०
२८

 

२०
२९

 

२०
३०

 

४.१ स्वास््य सूचनासुँर् 
सम्बस्न्धत तनकायहरूसुँर् 
सम्बन्ध स्थापना, बबकास र 
सुचिढ हुने   

▪ स्वास््यसंर् सम्बस्न्धत सूचना उत्पादन हुने तनकायहरुको 
पदहचान र्ने  

PHD xxx         

▪ स्वास््य सूचना प्रणाली प्राववचधक कायग सिहू (TWG) 

र्ठनको प्रस्ताववत खाुँका अनुसार प्राववचधक कायग सिहू 

र्ठन र्ने 

▪ वेबबनार संचालन र्ने  

सम्बस्न्धत स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

xxx         

४.२ र्ैरस्वास््य तनकाय, 

अनुसन्धान र्ने तनकाय, 

प्राक्षज्ञक क्षेत्र र स्वास््य 
साझेदारहरुमसत साझेदारी 
तनिागण र्ने 

▪ Common sharing platform (साझा िन्च) संचालन र्ने  सम्बस्न्धत स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

xxx         

▪ साझेदार बबकास तनकाय/संस्थाहरू र सरकारी तनकाय बाट 
संग्युक्त स्वास््य सेवाहरूको प्रर्तत अनुर्िन, तथा 
िूलयांकन र्ने । 

सम्बस्न्धत स्वास््य हेने प्रादेमशक 
िन्त्रालय/स्वास््य तनदेशनालय   

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
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अनुसूिी  २ 

एकीकृत स्वयस्थ् सूिनय व््वस्थयपन प्रर्यली मयिइचित्रको कय्यइन्व्न ्ोजनय  

(स्थयनी् तहको प्रस्तववत खयकय) 

नततजा प्रिुख कक्रयाकलापहरू स्जम्िेवारी 

सियावचध (२०२२-३०) 

उपलस्ब्ध 
(Deliverable) २०

२२
 

२०
२३

 

२०
२४

 

२०
२५

 

२०
२६

 

२०
२७

 

२०
२८

 

२०
२९

 

२०
३०

 

परिर्यम १: नतनै तहमय सुदृढ, एकीकृत एवम ्प्रववचध्ुक्त स्वयस्थ् सूिनय प्रर्यलीको बबकयस ि सुियरू हुने 

१.१ हाल सञ्चामलत 
तथा नयाुँ बबकास 
हुने स्वास््य सूचना 
प्रणालीहरू प्रबबधी 
िैत्री हुनुका साथै 
परस्पर आवध्द 
(Interoperable) हुने 
। 

▪ Health Facility Registry लर्ायत अन्य 
registry हरुिा स्थानीय तहसंर् सम्बस्न्धत 
त्यांक तनयमितरुपिा अद्ध्यावचधक र्ने | 

स्थानीय तह 
/स्वास््य शाखा    

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  

▪ हाल संचालनिा रहेका तथा नया बबकाश हुने 
तनयमित सूचना प्रणालीहरू (MISs)लाई 
प्रबबचधिैत्री तथा interoperable बनाउने/ 
संघ/ प्रदेश लाई सहयोर् र्ने |     

स्थानीय तह 
/स्वास््य शाखा    

xxx xxx xxx        

▪ रास्ष्िय पस्ञ्जकरण तथा ब्यस्क्तर्त घट्ना 
दताग (CRVS) प्रणाली तथा स्वास््य ब्यवस्थापन 
सूचना प्रणालीहरुिा स्थानीय तहसरं् 
सम्बस्न्धत त्यांक तनयमितरुपिा 
अद्ध्यावचधक र्ने | 

स्थानीय तह 
/स्वास््य शाखा    

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  

१.२ एकककृत 
स्वास््य सूचना 
ब्यवस्थापन 
प्रणालीका लार्ी 
आवश्यक संस्थार्त 
बबकास भएको हुने । 

▪ एकककृत स्वास््य सूचना ब्यवस्थापन 
प्रणालीका लाचर् स्थानीयतहको संर्ठन तथा 
व्यवस्थापन सवे (O&M Survey) र्री 
कायागन्वयन र्ने  

स्थानीय तह XXX  XXX         

▪ एकककृत स्वास््य सूचना ब्यवस्थापन 
प्रणालीका लार्ी उपयुक्त भौततक पुवागधारको 
ववकास र्ने  

स्थानीय तह  XXX  XXX        

▪ स्वास््य त्याङ्कको र्ुणस्तर सतुनस्श्चतताका 
लाचर् संयन्त्र बबकास र्ने 

स्थानीय तह 
/स्वास््य शाखा    

XXX           

१.३ स्वास््य 
सूचना/त्याङकको 

▪ २४/७/३६५ ददन सुचारु हुने र्री बबकास भएको 
central Health Data Center लाई सुचारु र्नग 
सहयोर् र्ने |  

स्थानीय तह 
/स्वास््य शाखा    

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  
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नततजा प्रिुख कक्रयाकलापहरू स्जम्िेवारी 

सियावचध (२०२२-३०) 

उपलस्ब्ध 
(Deliverable) २०

२२
 

२०
२३

 

२०
२४

 

२०
२५

 

२०
२६

 

२०
२७

 

२०
२८

 

२०
२९

 

२०
३०

 

सुरक्षक्षत भण्डारको 
व्यवस्थापन हुने । 

▪ स्थानीय तहको स्वास््य सूचना/त्याङकको थप 
आवश्यक भएिा न्युनति िापदण्ड पालना र्री 
सुरक्षक्षत भण्डारको लाचर् व्यवस्थापन र्ने | 

स्थानीय तह 
/स्वास््य शाखा    

xxx xxx         

१.४ स्वास््य सूचना 
ब्यवस्थापनिा 
आधुतनक सूचना 
प्रबबचधको अचधकति 
उपयोर् भएको हुने 
। 

▪ सबै स्वास््य संस्थाहरूबाट अनलाईन ररपोदटगङ 
र्ने   

स्थानीय तह 
/स्वास््य शाखा    

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  

▪ संघले Digitize र्री पररक्षण र्रेका शेवा 
रस्जस्टर क्रिश लार्रु्ने  

स्थानीय तह 
/स्वास््य शाखा    

xxx          

▪ स्थानीय तहका सरकारी अस्पतालहरु िा 
electronic medical record (EMR) प्रणाली लार्ू 
र्ने   

स्थानीय तह 
/स्वास््य शाखा    

xxx          

१.५ रास्ष्िय 
स्वास््य सूचना 
प्रणाली सम्बन्धी 
अध्ययन/अनुसन्धान 
हुने । 

▪ स्थानीय तह अन्तर्गतका सब ैतनजी,र्रै 
सरकारी तथा सािुदातयक  अस्पतालहरूिा 
electronic medical record (EMR) प्रणाली लार्ू 
र्ने   

स्थानीय तह 
/स्वास््य शाखा    

   xxx       

▪ डडस्जटल स्वास््य एटलस ववकास र्ररएको र 
अद्यावचधक र्ने   

स्थानीय तह 
/स्वास््य शाखा    

 xxx         

परिर्यम २: सब ैतहमय िुर्स्तिी् स्वयस्थ् सूिनय सबइसलुभ उपलब्ध हुने 

२.१ नार्ररकका 
आफ्ना तथा 
सावगजतनक स्वास््य 
सूचनाको 
आवश्यकता पूरा 
भएको हुने । 

▪ सबै स्थानीय तहिा डयासबोडग स्थापना र्ने Local Level  XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX   डयासबोडग स्थापना 
भएको हुनेछ 

▪ सबै स्थानीय तहबाट बावषगक प्रर्तत प्रततवेदन 
तयारी तथा प्रकाशन र्ने  

Local Level  XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX बावषगक प्रर्तत 
प्रततवेदन प्रकाशन 
भएको हुनेछ 

२.२ नीतत तथा 
कायगक्रि तनिागण, 

ब्यवस्थापन तथा 
अनुर्िनका लाचर् 
सूचना/त्याङ्कको 
आवश्यकता पूरा 
भएको हुने । 

▪ िुख्य िुख्य सचूकहरुको अवस्थाको बारेिा 
िामसक रुपिा सम्बस्न्धत तनकायहरुिा प्रेमसत 
र्ने 

Local Level  XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX िुख्य िुख्य 
सूचकहरुको 
अवस्थाको िामसक 
प्रततवेदन प्रेमसत 
भएको हुनेछ 

▪ नीतत तनिागण कतागका लाचर् डयासबोडग स्थापना 
र्ने 

Local Level  XXXX        डयासबोडग स्थापना 
भएको हुनेछ 
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सियावचध (२०२२-३०) 

उपलस्ब्ध 
(Deliverable) २०

२२
 

२०
२३

 

२०
२४

 

२०
२५

 

२०
२६

 

२०
२७

 

२०
२८

 

२०
२९

 

२०
३०

 

२.३ स्वास््य सेवा 
प्रदायकका लाचर् 
सेवािाही, सिूदाय 
तथा स्रोत साधन 
सम्बस्न्ध स्वास््य 
सूचना/त्यको 
आवश्यकता पूरा 
भएको हुने । 

▪ सबै वडा, स्थानीय तह अनुसारको रोर्को 
भारको रास्ष्िय स्वास््य सूचना प्रणालीको 
प्रयोर् र्ने  

Local Level  XXXX XXXX       रोर्को भारको 
रास्ष्िय स्वास््य 
सूचना प्रणालीको 
प्रयोर् भएको हुनेछ 

▪ स्थातनय तह अनुसार e-Library स्थापना र्ने  Local Level  XXXX XXXX XXXX      e-Library स्थापना 
भएको हुनेछ 

▪ अस्पतालहरुिा उपलब्ध िूख्य िुख्य औषचध 
तथा सािािीहरुको सूचना डयासबोडगिा राख्ने 

Local Level  XXXX XXXX XXXX      डयासबोडग स्थापना 
भएको हुनेछ 

२.४ अनुसन्धानकताग, 
प्राज्ञ, बबकास 
साझेदार, लर्ायत 
अन्य 
सरोकारवालाहरूको 
स्वास््य 
सूचना/त्यको 
आवश्यकता पूरा 
भएको हुने ।  

▪ स्वास््य सूचनाको आवश्यकता पदहचान र्ने Local Level XXXX         आवश्यकता 
पदहचानको प्रततवेदन 
प्राप्त हुनेछ 

▪ सबै स्थानीय तहबाट बावषगक प्रर्तत प्रततवेदन 
तयारी तथा प्रकाशन र्ने 

Local Level XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX बावषगक प्रर्तत 
प्रततवेदन प्रकाशन 
हुनेछ 

▪ उपयुक्त प्रववचध तनिागण र्री सूचनाहरु 
सावगजतनकककरण र्ने 

Local Level XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX सूचनाहरुको 
सावगजतनकककरण 
भएको हुनेछ 

परिर्यम ३: स्वयस्थ् सूिनय ब््वस्थपनकय लयचि प्यइप्त कयनूनी तथय नीनतित एवम ्स्रोत-सयधनको ब््वस्थय हुने 

३.१ ततनै तहिा 
स्वास््य सूचना 
ब्यवस्थपनका लाचर् 
आवश्यक ऐन, 

तनयिावली, नीतत, 

रणनीतत, िापदण्ड 
बबकास/पररिाजगन 
हुने 

▪ EHR को लाचर् िापदण्ड बबकास र्नग संघ/प्रदेश 
लाई सहयोर् र्ने  

स्थानीय तह 
/स्वास््य शाखा    

xxx xxx         

▪ संघ तथा प्रदेशको अनुर्िन तनदेमशकासंर् 
नबाखझनेर्री  स्थानीय तहको अनुर्िन 
तनदेमशका तयार र्री लार्ू र्ने  

स्थानीय तह 
/स्वास््य शाखा    

xxx          

▪ संघ तथा प्रदेशको स्वास््य सूचनाको 
सावगजतनक तनदेमशकासंर् नबाखझनेर्री  
स्थानीय तहको स्वास््य सूचनाको सावगजतनक 
र्ने तनदेमशका तयार र्री लार्ू र्ने  

स्थानीय तह 
/स्वास््य शाखा    

xxx xxx         

▪ स्वास््य सूचना सम्वन्धी तनदेमशका तथा 
फारािहरूको बबकास तथा अध्यावचधक र्नग  
संघ/प्रदेशलाई सहयोर् र्ने र प्रयोर् र्ने   

स्थानीय तह 
/स्वास््य शाखा    

xxx    xxx      
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सियावचध (२०२२-३०) 

उपलस्ब्ध 
(Deliverable) २०

२२
 

२०
२३

 

२०
२४

 

२०
२५

 

२०
२६

 

२०
२७

 

२०
२८

 

२०
२९

 

२०
३०

 

▪             

३.२ ततनै तहिा 
स्वास््य सूचना 
ब्यवस्थपनका लाचर् 
आवश्यक तनदेमशका, 
अमभलेख र 
प्रततबेदन फाराि 
उपलब्ध हुने 

▪ DoHS website िा अपलोड भएका 
स्वास््य सूचना ब्यवस्थापनका लाचर् अध्यावचधक  

तनदेमशका, अमभलेख र प्रततबेदन फारािहरु प्रयोर् 
र्ने  

स्थानीय तह 
/स्वास््य शाखा    

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  

▪ स्थानीय तहको स्वास््य संस्थािा तनदेमशका, 
अमभलेख र प्रततबेदन फाराि उपलब्ध र्राउने  

स्थानीय तह 
/स्वास््य शाखा    

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  

▪ स्थानीय तह अन्तर्गतका स्वास््य संस्थाहरुिा 
तनदेमशका, अमभलेख र प्रततबेदन फाराि 
उपलब्ध भए नभएको सुतनस्स्चतता र्ने 

स्थानीय तह 
/स्वास््य शाखा    

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  

३.३ स्वास््य सूचना 
ब्यवस्थपनका लाचर् 
आवश्यक स्रोत-

साधनको ब्यवस्था 
हुने 

▪ स्थानीय तह अन्तर्गतका स्वास््य सूचना 
व्यवस्थापनका लाचर् स्रोत-साधनको पररचालन 
योजना तयार र्री लार् ुर्ने  

स्थानीय तह 
/स्वास््य शाखा    

xxx          

▪ स्थानीय तह अन्तर्गतका स्वास््य सूचना 
व्यवस्थापन प्रणालीिा सलंग्न सरोकारवाला 
तनकायसंर् लर्ानीको सुतनस्स्चतता का लाचर् 
छलफल र्ने   

स्थानीय तह 
/स्वास््य शाखा    

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  

परिर्यम ४: बबमभन्न सिोकयिवयलयहरूसिँ सयझेदयिीको बबकयस हुने 

४.१ स्वास््य 
सूचनासुँर् 
सम्बस्न्धत 
तनकायहरूसुँर् 
सम्बन्ध स्थापना, 
बबकास र सुचिढ हुने   

▪ स्वास््यसंर् सम्बस्न्धत सूचना उत्पादन हुने 
तनकायहरुको पदहचान र्ने  

Local Level  XXXX        सूचना उत्पादन हुने 
तनकायहरुको पदहचान 
भएको हुनेछ 

▪ स्वास््य सूचना प्रणाली प्राववचधक कायग सिहू 
(TWG) र्ठनको प्रस्ताववत खाुँका अनुसार 
प्राववचधक कायग सिहू र्ठन र्ने  

Local Level  XXXX        TWG र्ठन भएको 
हुनेछ 

▪ संघ र प्रदेशबाट संचामलत Common sharing 

platform (साझा िन्च) िा सहभार्ी हुनेl   

 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

▪ साझेदार बबकास तनकाय/संस्थाहरू र संघ र 
प्रदेश बाट संग्युक्त स्वास््य सेवाहरूको प्रर्तत 
अनुर्िन, तथा िूलयांकन र्नग सहयोर् र्ने l 

 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

 


