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भनूिकय 

 

 

प्रभयबकयरी िीनत तथय कयययक्रि नििययण तथय कययययन्त्वयि गिय र यसबयट अपेनक्षत लक्ष हयाँनसल गियिय 

गुणस्तरीय तथययङ्कको िहत्वपूणय भूनिकय रहन्त्छ  । यस तथयलयई आत्िसयथ गर्दै  िेपयल सरकयर, स्वयस्थय 

तथय जिसांख्यय िन्त्रयलयले नियनित सूचिय प्रणयलीबयट उत्पयर्दि हुिे तथययांङ्कको गुणस्तर बृद्दि गियकय 

लयगी नियनित तथययङ्क गुणस्तर परीक्षण प्रणयली लयगू गरर रहकेो छ । हयल प्रयोगिय रहकेो िेजर 

ईभ्ययलुएसि / यु एस ए आई नि द्वयरय नबकयि गररएको एि एस एक्सल© िय आधयररत 'नियनित तथययङ्क 

गुणस्तर परीक्षण प्रणयली' लयई अझ प्रनबनध िरैी प्रणयलीकय रुपिय पररियजयि र नबकयस गर्दै लैजयिे 

नसलनसलयिय यो ईन्त्टरिेटिय आधयररत नियनित तथययङ्क गुणस्तर परीक्षण प्रणयलीको नबकयस गररएको 

हो।    

 

यस प्रणयली तथय यस निर्देनिकय सनहत अन्त्य सन्त्र्दभय सयियग्रीहरुको नििययणिय नबनभन्न सहयोगी निकयय 

तथय ब्यनिहरुबयट सहयोग प्रयप्त भएको छ । नबषेित िेपयल स्वयस्थय के्षर सहयोग कयययक्रि/नि एफ आई 

नि, नज आई जेि, िेपयल तथय यु एस ए आई नि, नवश्व स्वयस्थय सांगठि बयट प्रयनबनधक सहयोग प्रयप्त भएको 

छ । यस प्रणयलीको बयरेिय नबस्तृत जयिकयरी स्वयस्थय तथय जिसांख्यय िन्त्रयलयको वेब सयईट 

(www.mohp.gov.np) िय उपलब्ध छ ।      

 

 
 
 

स्वयस्थय तथय जिसांख्यय िन्त्रयलय  
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१. परििय 

 

नियनित तथययांक गणुस्तर परीक्षण प्रणयली तथययङ्कको गुणस्तर तथय तथययङ्क ब्यवस्थयपिकय नबनभन्न 

आययिहरुको िुल्ययङ्कि गरी र्देनिएकय कनि किजोरीहरुलयई सुधयर गर्दै तथययङ्कको गुणस्तर  सुनिनित 

गिे एउटय सरल प्रणयली हो ।   
 

यस प्रणयलीले तथययङ्कको गुणस्तर बृद्दि गियकय लयनग अनत आवश्यक निम्न तीि कृययकलयपहरु गिय 

सहनजकरण गर्दयछ:  

१. उपलब्ध तथययङ्कको गुणस्तर ियपि गिय, 

२. उि तथययङ्क उत्पयर्दि गिे प्रणयलीको िुल्ययङ्कि गिय, र  

३. यी र्दबुिैय सुधयर ल्ययउि कययय योजिय बियउि तथय यसको कययययन्त्वयिको अिुगिि गिय  

 

यस प्रणयलीलयई तथययङ्क सांकलि गिे, सङ्कनलत तथययङ्कको सिययोजि तथय नबशे्लषण गिे र नबनभन्न 

तहिय उपयोगी हुिे गरी िनतजयलयई ड्ययसबोियिय प्रस्तुत गिे गरी नबकयस गररएको छ ।   

 

१.१. अवधािणा      

 

यस प्रणयलीले तथययङ्कीय गुणस्तरकय आययिहरु तथय गुणस्तरीय तथययङ्कको सुनिनिततयकय लयनग 

तथययङ्क ब्यवस्थयपिकय प्रिुि पक्षहरुको िूल्ययङ्कि गर्दयछ । यस प्रणयलीको अवधयरणय तलको नचरिय 

प्रस्तुत गररएको छ । तल र्देियईए अिुसयर, गुणस्तरीय तथययङ्क (यसकय आययिहरूकय ियध्यिबयट ियपि 

गररएको) तब ियर सांभव हुन्त्छ जब नबनभन्न सांरचियिय रहकेो तथययङ्क ब्यवस्थयपिकय ६ वटय प्रिुि 

पक्षहरु सबल रहन्त्छि। गुणस्तरकय आययिहरु तथय तथययङ्क ब्यवस्थयपिकय पक्षहरुकय बयरेिय पनछल्लय 

िण्ििय ब्ययख्यय गरीएको छ ।  

 

 

गणुस्तरीय तथययङ्क 
गणुस्तरकय आययिहरु 

सनह, पूणय, वस्तुनिष्ठतय, नबश्वनिय, ठीक सिय, गोपनियतय  

सांनिय सरकयर 
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गुणस्तरीय तथययङ्कको सुनिनिततयकय लयनग तथययङ्क ब्यवस्थयपिकय 

प्रिुि पक्षहरु 

१ अिुगिि तथय िूल्ययङकिको सांरचिय, कयययक्रि तथय क्षितय 

प्रर्देि सरकयर 
२ सूचकहरुको पररभयषय तथय प्रनतबेर्दि निर्देनिकय 

३ तथययङ्क सांकलि तथय प्रनतबेर्दि फयरि/रनजष्टर 

स्थयनिय सरकयर 
४ तथययङ्क ब्यवस्थयपिकय नबधीहरु 

५ केनन्त्िय प्रणयलीसाँगको सम्बन्त्ध / सयिन्त्जस्यतय 

स्वयस्थय सांस्थय ६ निणयय प्रद्दक्रयिय तथययङ्कको प्रयोग  

 
 

१.२. उद्दशे्य  

 

नियनित तथययांक गुणस्तर परीक्षण प्रणयलीको प्रयोग नबनभन्न उर्देश्यकय लयनग गिय सद्दकन्त्छ । आफूले कुि 

उर्देश्यकय लयनग यसको प्रयोग गिय लयनगएको हो निनित गिुय पर्दयछ ।   
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यस प्रणयलीको प्रयोगबयट िुख्यतयय तीि वटय उिेश्य हयाँनसल गिय सद्दकन्त्छ:   

 

तत्कयल पत्तय लगयउाँ िे  कययययन्त्वयि गिे अिुगिि गिे   

१. छयनिएकय स्वयस्थय 

सांस्थयहरुबयट ररपोटय गरीएकय 

िुख्य सूचकहरुको तथययङ्कको 

गुणस्तर, र 

२. तथययङ्क ब्यवस्थयपि 

प्रणयलीको गुणस्तरीय 

तथययङ्क सांकलि, ब्यवस्थयपि 

तथय प्रनतबेर्दि गिय सके्न क्षितय 

तत्कयल पत्तय लगयउाँ िे 

तथययङ्क ब्यवस्थयपि, प्रनतबेर्दि 

गिे प्रणयली र तथययङ्कको 

गुणस्तर सुधयरकय लयनग गिुय पिे 

कयिहरु कययय योजिय सनहत 

कययययन्त्वयि गिे  

तथययङ्क ब्यवस्थयपि तथय 

प्रनतबेर्दि गिे प्रणयलीको 

गुणस्तररय तथययङ्क उत्पयर्दि गिय 

सके्न क्षितय अनभबृद्दिको अिुगिि 

गिे  

 

नियनित तथययांक गुणस्तर परीक्षण प्रणयली ियनथ उल्लेनित सबै उिेश्यहरुकय लयनग प्रयोग गिय सद्दकन्त्छ। 

स्थयिीय स्तरिय अिुकूलि हुिे गरी सब ैतह र कयययक्रिहरुिय यो परीक्षण प्रणयलीको प्रयोग गिय प्रोत्सयनहत 

गररन्त्छ।   

 

१.३ बिशेषता   

 

यस प्रणयलीकय निम्न नबिेषतय रहकेय छि्:  

 कयययक्रििय सांलग्न ब्यनिहरु आाँफैले स्विूल्ययङ्कि गिय सद्दकिे   

 कयययक्रिको अिुगिि तथय सुपरनभक्षणकय लयनग आफ्िो अिुकुल प्रयोग गिय सद्दकिे  

 आफु अिुकुल कयययक्रि तथय सूचकहरुको छिौट गिय सद्दकिे  

 अिुकुलकय स्वयस्थय सांस्थय छिौट गिय सद्दकिे  

 नियनित सुपररभेक्षणकय अवसरिय पटक-पटक प्रयोग गिय सद्दकिे   

 

१.४. प्रयोगकताा  

यस प्रणाललमा आफ्नो भुलमकाका आधािमा मुख्यतया तीन प्रकािका प्रयोगकताा हुन्छन।् 
प्रयोगकतााले आफ्नो अधधकाि लभत्र िहेि मात्र यस प्रणाललको प्रयोग गना पााँउछन ।  

समान्य प्रयोगकताा: सिासाधािण नागरिक । तनयलमत रुपमा तथ्याांकको गुणस्ति पिीक्षण गने 
प्रणाललको ड्यासिोडामा यस प्रणाललका िािेमा सामान्य जानकािी तथा मुख्य उपलब्धधहरुहरु 
देखाइएको छ। जो सुकै धयब्ततले पतन स्वास्थ्य तथा जनसांख्या मन्त्रालयको वेि पेजमा गएि 
यसलाई हना सफकन्छ । 

स्वास्थ्य सांस्था तथा तनकाय: स्वास्थ्य सांस्थाका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक तथा कमाचािी ि 
स्थानीय, प्रदेश तथा सांघका स्वास्थ्य तनकायहरु यस प्रणाललका मुख्य प्रयोगकताा हुन । यस्ता 
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प्रयोगकतााहरुले आफ्नो स्वास्थ्य सांस्था तथा तनकाय छनौट गिी यो प्रणाली प्रयोग गना 
सतछन । आफ्नो तथा आिु मातहतका तनकायमा यस प्रणालीको प्रयोग गना, ब्स्थतत हना, 
अनुगमन गना, पषृ्ठपोषण गना सतछन ति प्रणालीको सांिचनागत रुपमा कुनै पतन कुिा 
परिितान गना सतदैनन।्  

एडलमन युजि: यस प्रणाललमा प्रयोग कताा छनौट गने, अधधकाि हदने वा नहदने, प्रणालीको 
सांिचनागत रुपमा कुन ैपतन कुिा परिवतान गने सम्पूणा अधधकाि एडलमन युजिलाई हुन्छ ।   

१.५ प्रयोग 

 

यो प्रणयली प्रयोगकतययकय लयनग सरल र लनचलो हुिे गरी नबकयि गररएको छ । यसल ेबहु उिेश्य पुरय गर्दयछ 

। यसकय केही सम्भयनवत प्रयोगहरु तल उल्लेि गरीएको छ । नियनित रुपिय प्रयोग भयो भिे यसको 

प्रभयवकयरीतय बढ्छ ।  

 

प्रणयलीको प्रयोग उर्दयहरण 

सयियन्त्य रुपिय गररिे सुपररभेक्षण 

अन्त्तरगत  तथययङ्क गुणस्तरको 

नियनित जयाँच  

स्वयस्थय सांस्थयिय गररिे पूबय निधययररत सुपररभेक्षण भ्रिणकय क्रििय 

िै तथययङ्कको गुणस्तर जयाँच गिय सद्दकन्त्छ ।  

तथययङ्क ब्यवस्थयपि तथय 

प्रनतबेर्दि प्रणयलीको पनहलो तथय 

फलो अप िूल्ययङ्कि  

वयर्षयक तथय अधय वयर्षयक रुपिय र्दोहोयययएर गररिे यस नियनित 

अभ्ययसले तथययङ्क ब्यवस्थयपिकय नबनबध पक्षहरुिय सुधयर गिुय पिे 

पक्ष पनहचयि गरी सुधयरकय कयययक्रिको कययययन्त्वयि तथय अिुगिि 

गिय सद्दकन्त्छ ।  

तथययङ्क ब्यवस्थयपि तथय 

प्रनतबेर्दि कयययिय कियचयरीहरुको 

क्षितय अनभबृद्दि  

अिुगिि तथय िूल्ययङ्कि कयययिय सम्लग्न कियचयरीहरुलयई 

तथययङ्कको गुणस्तर तथय तथययङ्क ब्यवस्थयपि प्रणयलीिय सुधयर 

गिय नियनित तथययङ्क िूल्ययङ्कि प्रणयलीकय बयरेिय प्रनिक्षण द्दर्दि 

सद्दकन्त्छ ।  

तथययङ्कको गुणस्तर तथय तथययङ्क 

ब्यवस्थयपि प्रणयलीको सुधयर   

यस प्रणयलीको नियनित प्रयोगल ेतथययङ्कको गुणस्तर, तथययङ्कको 

प्रयोग तथय तथययङ्क ब्यवस्थयपििय रहकेय  सुधयर गिुय पिे पक्षहरु 

पनहचयि गरी सुधयरकय कयययक्रिको कययययन्त्वयि तथय अिुगिि गरी 

तथययङ्कको गुणस्तर सुधयर गिय सद्दकन्त्छ ।  

 
यस प्रणयलीसाँग सम्बनन्त्धत सयियग्रीहरुलयई सरल रुपिय बुनझिे गरी तययर गरेर सब ैसरोकयरवयलयहरुलयई 

सहज पहुाँच पगे्न गरी िन्त्रयलयको वेभ सयईटिय प्रकयनित गररएको छ । सांि तथय प्रर्देि सरकयरकय स्वयस्थय 

निकययहरुको न्त्युिति सहयोगिय स्थयिीय सरकयर तथय स्वयस्थय सांस्थयहरुले यो प्रणयली लयगू गिय सहयोग 

पुगोस भने्न उिेश्यकय सयथ यी सन्त्र्दभय सयियग्रीहरुको नबकयस गररएको छ  ।  
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२ प्रयोग बिधी 
यस प्रणयली प्रयोग गिे नबधी प्रयोग कतयय निर्देनिकय (म्ययिुअल) िय र श्रव्य-र्दशृ्य सयिग्रीकय ियध्यिबयट 

नबस्तृत रुपिय ब्ययख्यय गररएको छ (िन्त्रयलयको वेभ सयईटिय हिुेयहोस)। यस िण्ििय िुख्य िुख्य 

कुरयहरुलयई ब्ययख्यय गररएको छ ।  

२.१ तह/स्थान छनोट  

 

यो प्रणयली स्वयस्थय सांस्थय स्वयांल े प्रयोग गिे हो वय नियििकयरी निकययले अिुगिि तथय सुपररभेक्षण 

प्रयोजिकय लयनग प्रयोग गिे हो निधययरण गरी सोनह भूनिकय अिुसयरको प्रयोगकतययकय रुपिय प्रणयलीको 

प्रयोग गिुय पछय । पनहलो चरणिय आफ्िो भूनिकय निधययरण गिुय होस ।  
 

र्दोस्रो चरणिय, नियनित तथययांक गुणस्तर परीक्षण प्रणयली कुि तहिय लयगू गिे हो, त्यो निधययरण गिय  

जरुरी हुन्त्छ – जस्तै स्वयस्थय सांस्थय वय  त्यो भन्त्र्दय ियनथल्लो तहकय तथययांक सांकलि केन्त्िहरु (स्थयिीय 

सरकयर, प्रर्देि सरकयर अथवय सांनिय सरकयर) को अिुगिि तथय िुल्ययांकि इकयई । उनचत तहको निधययरण 

गररसकेपनछ उि स्वयस्थय सांस्थय वय निकयय कुि स्थयििय छ पनहचयि गिुय पछय ।   
 

आफूसाँग सम्बनन्त्धत प्रर्देि, नजल्लय, स्थयिीय तह र स्वयस्थय सांस्थय छिौट गिुय पछय । प्रर्देि छिौट गरे पनछ 

छयनिएको प्रर्देि नभरकय नजल्लयहरुको ियर सूनच र्देनिन्त्छ । नजल्लय छिौट गरे पनछ नजल्लय नभरकय 

स्थयिीय तहहरुको ियर सूनच र्देनिन्त्छ । स्थयिीय तह छिौट गरे पनछ त्यस स्थयिीय तह नभरकय स्वयस्थय 

सांस्थयहरुको ियर सूनच र्देनिन्त्छ । यी िध्य ेकुि स्वयस्थय सांस्थयिय यस प्रणयलीको प्रयोग गिय लयनगएको हो 

सो सांस्थय छिौट गिुय पछय ।  
 

२.२ पिीक्षण टोली  

परीक्षण टोलीिय किसेकि  र्दईु जिय सर्दस्य हुिु जरुरी हुन्त्छ । परीक्षण टोलीिय जयिे ब्यनि छिौट भए 

पनछ यस कयययकय लयनग प्रत्येक सर्दस्यको भूनिकय निधययरण गिुय पछय । सबै सर्दस्यले आ-आफ्िो भूनिकय 

रयम्रोसाँग निभयएको िण्ििय ियर यस प्रणयली लयगू गरेको उिेश्य पुरय हुि सक्छ ।  

२.३ कायाक्रम, सूिक, स्रोत तथा अवचध पहहिान  

 

स्वयस्थय सांस्थय छिौट गरे पनछ कुि कयययक्रिलयई आधयर ियिेर यस प्रणयलीको प्रयोग गिे हो सो छिौट गिुय 

पछय । एक पटकिय एउटय ियर कयययक्रि छिौट गिय पनि सद्दकन्त्छ वय चयर वटय फरक फरक कयययक्रिहरु पनि 

छिौट गिय सद्दकन्त्छ । तर एक पटकको प्रयोगिय चयर वटय भन्त्र्दय बद्दि सूचकहरु छिौट गिय सद्दकर्दैि।  
 

सूचकहरु छिौट गर्दयय प्रनतबेर्दि गरीएकय सूचकहरु िध्येबयट छिौट गिुय पछय। उर्दयहरणको लयनग पररवयर 

नियोजि कयययक्रिबयट कुिै पररवयर नियजि सयधिकय प्रयोग कतययको सांख्यय नलि सद्दकन्त्छ, बयल स्वयस्थय 

कयययक्रिबयट नििोनियय भएर एनन्त्टबययोरटक द्वयरय उपचयर गररएकय नबरयिी बच्चयहरुको सांङ्ख्यय नलि 

सद्दकन्त्छ, एचआईभी कयययक्रिबयट एआरटीिय सूनचत  एचआईभी सांक्रनित ियनिसहरुको सांख्ययलयई नलि 

सद्दकन्त्छ । 
 

सूचक छिौट गरी सके पनछ कुि कुि स्रोतकय तथययङ्क हरुलयई आधयर ियिेर रुजु गिे हो स्रोतहरुको 

पनहचयि गिुय पछय । जस्तै, प्रयथनिक तथययांक स्रोत (रनजस्टर्/फयरि) र द्वीनतय स्रोत (सिययोजि फयरि); 
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प्रयथनिक तथययांक स्रोत (रनजस्टर्/फयरि) र ियनसक अिुगिि तयनलकय; सेवय ग्रयहीको सांख्यय र िचय भएको 

सयियग्रीको सांख्यय।   
 

स्रोत छिौट गरी सके पनछ यस परीक्षणको लयगी कुि सिय अवनधलयई आधयर ियने्न हो निनित गिुय पछय ।  

लयिो सियलयई आधयर ियन्त्र्दय नबनभन्न स्रोतहरुबयट तथययङ्क रुजु गिय बद्दि सिय लयगे्न हुियले सूचकको 

प्रकृनत तथय यस कयययकय लयनग उपलब्ध सिय हरेी अवनध निनित गिुय पछय । सयियन्त्यतयय तीि र्देनि छ 

िनहियको अवनध छिौट गर्दयय उपयुि हुन्त्छ ।  
 

२.३ तथ्याङ्क भरिफिकेसन तथा प्रणाली पिीक्षण  

 

यस चरणिय प्रनतबेर्दि गररएकय तथययङ्कलयई प्रयोगिय रहकेय अन्त्य स्रोतिय उल्लेनित तथययङ्कसाँग तुलिय 

गररन्त्छ । जस्तै, प्रयथनिक तथययांक स्रोत (रनजस्टर्/फयरि) र द्वीनतय स्रोत (सिययोजि फयरि); प्रयथनिक 

तथययांक स्रोत (रनजस्टर्/फयरि) र ियनसक अिुगिि तयनलकय; सेवय ग्रयहीको सांख्यय र िचय भएको सयियग्रीको 

सांख्यय।  
 

प्रणयली पररक्षण: यो चरणिय सूचिय प्रणलीको पररक्षण गररन्त्छ । यस चरणिय ६ वटय िण्ि छि। प्रत्येक 

िण्ििय सोनधएकय प्रश्नहरुको Yes-completely agree; Partly; No-not at all ि N/A ( Not applicable) गिी ४ 
िध्ये बयट सबै भन्त्र्दय उपयुि जवयफ छिौट गिुय पछय । यद्दर्द जवयफ No-not at all वा N/A भएिय त्यसो हुिुको 

कयरण िुलयउिु पर्दयछ । अन्त्यथय तपयई यस भन्त्र्दय अगयनि बड्ि सकु्नहुन्न । यहय लेनिएकय कयरण / 

जयिकयररले पनछ तथय परक योजिय बियउि सहयोग गर्दयछ ।  
 

२.३ न्युनतम  मापदण्ड 
 

तथययङ्क रुजु (भेररद्दफकेसि) कय लयनग छयनिएकय सबै सूचकहरुिय ९० र्देनि ११० % सम्ि िनतजय र 

प्रणयली ब्यवस्थयपििय सबै पक्षहरुको पररणयिलयई जोिेर औितिय  २.५ र्देनि ३ सम्ि अांक प्रयप्त गिे 

स्वयस्थय सांस्थयहरुले न्त्युिति ियपर्दण्ि पुयययएको ियनिन्त्छ ।   
 

यस ियपर्दण्ि अिुरुप स्वयस्थय सांस्थयहरुले प्रयप्त गरेको िनतजयकय आधयरिय स्थयिीय, प्रर्देि तथय सांनिय 

सरकयरकय स्वयस्थय निकययहरुले स्वयस्थय सांस्थयहरुको तथययङक गुणस्तर ियपि र अिुगिि गिे छि ।  

२.४ नततजाहरुको समीक्षा  

 

नियनित तथययांक गुणस्तर परीक्षण प्रणयलीको प्रयोगबयट प्रयप्त िनतजयहरुको स्वयस्थय सांस्थयकय सम्बनन्त्धत 

सबै कियचयरीहरुसाँग छलफल गरी सिीक्षय गिुय पछय।  िनतजयहरुको सयरयांििय सिीक्षय गर्द ै सुधयरकय लयनग 

सुझयवहरु रटपोट गर्दै जयिु पछय । 
 

नियनित तथययांक गुणस्तर परीक्षण प्रणयली लयगू गर्दयय सोनधिे प्रश्नहरु क्रिबि रुपिय प्रस्तुत गरीएको छ । 

जवयफहरू कम््युटरिय सोजै टयईप गिय सद्दकन्त्छ। वैकनल्पक उपययकय रूपिय, चेकनलस्टहरू नप्रन्त्ट गिय सद्दकन्त्छ 

र हयतले लेिेर पनि भिय सद्दकन्त्छ। एक पटक भररसकेपनछ, ड्ययसबोियिय प्रत्येक स्थयिको तथययङ्को सयरांि 

ग्रयफ र चयटयहरुको ियध्यिद्वयरय हिेय सद्दकन्त्छ । ड्ययसबोियले प्रत्येक स्थयिको लयनग चयरवटय ग्रयफहरू 

र्देियउाँर्दछ।  
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स्पयइिर-ग्रयफले तथययङ्क सांग्रह र प्रनतवेर्दि प्रणयलीको िूल्ययांकिबयट प्रयप्त गुणस्तर सांग सांबनन्त्धत तथययांक 

र्देियउाँछ र यसलयई सुधयरकय लयनग के्षरहरुको प्रयथनिद्दककरण गिय प्रयोग गिय सद्दकन्त्छ। 
 

एक प्रकयरको बयर-चयटयले तथययांक प्रियणीकरणबयट प्रयप्त गुणयत्िक तथययङ्क र्देियउाँछ र यसलयई गणुस्तर 

सुधयरकय लयनग योजिय नििययण गिय प्रयोग गिय सद्दकन्त्छ। 
 

अरु प्रकयरकय  बयर-चयटयहरूले क्रस-चेक (Cross-Check) १ र २ को पररणयिहरू र्देियउाँछि्। सयियन्त्यतयय 

यी क्रस-चेक जयाँचहरूको प्रयोग प्रयथनिक स्रोतबयट प्रयप्त तथययांकलयई अरुकुिै र्दोस्रो श्रोत बयट प्रयप्त 

तथययङ्कको एक आपसिय िेल/बेिेल जयच् गिय प्रयोग गररन्त्छ । जस्तै रनिस्टरिय भएको सांख्ययलयई नबरयिी 

जयच् कयियको सांख्यय सांग तुलिय गिय सद्दकन्त्छ । ती श्रोतहरुबयट प्रयप्त जयिकयरीहरुलयई वैकनल्पक स्रोतसांग 

प्रियनणकरण गिुयपछय । वैकनल्पक स्रोत र प्रयथनिक श्रोत र्दवुैिय िेल ियिे रेकियहरूको सांख्ययलयई गुणक  ियने्न 

र छिौट गररएकय रेकियहरूको सांख्ययलयई भयजक ियनु्न पछय ।  
 

अको द्दकनसिको बयर चयटयले क्रस-चेक ३ को िनतजय र्देियउाँछ । यसले सेवय ग्रयहीको सांख्ययलयई सेवय द्दर्दि 

प्रयोग भएकय बस्तुको सांख्ययसग तुलिय गछय । यसलयई जयच अवनधिय प्रधयि गररएको सेवयको अवस्थयलयई 

वस्तुहरुको प्रयोग तथय नवतरण सांग जोिेर हिेय सद्दकन्त्छ । 

 

ड्ययसबोियले नवनभन्न तहहरुिय र तह नभर सांकलि भएकय तथययांकहरुलयई र्देियउर्दै सिग्र ररपोर्टिंग 

प्रणयलीको सबल र र्दबुयल पक्षहरुलयई िहत्वकय सयथ् प्रस्तुत् गछय । यस ड्ययसबोियले ियनथ उल्लेि गररए 

जस्तै गुणस्थर सांग सांबनन्त्धत िुल्ययांकिको लयनग स्पयइिर ग्रयफ र गुणयत्िक तथययङ्कको आकलि को लयनग 

बयर चयटय र्देियऊछ । सयथ ैररपोरटटांग प्रणयलीको सबल र र्दबुयल पक्षहरुलयई १००% स्ययक्ि बयर चयटयको 

प्रयोग गर्द ै तथययांक गणुस्तरकय नवनभन्न आययिहरुलयई र्देियऊछ । यस नवस्लेषणकय लयनग प्रिहरुलयई 

तथययांक गुणस्तरकय लयनग लयग ू हुिे आययिहरुकय अिुसयर सिूह बद्ध गररन्त्छ  (उर्दयहरणको लयनग 

वस्तुनिष्ठतय वय नवस्वसनियतय) भने्न प्रनतद्दक्रययहरुलयई प्रनतद्दक्रययको प्रकयरकय आधयरिय सिूहबद्ध गररन्त्छ ( 

जस्तै: ‘हो – पूणय’ , ‘आांनसक’ आद्दर्द) ।  

 

२.५ काया योजना   

नियनित तथययांक परीक्षण प्रणयलीको अको िुख्य भयग भिेको तथययांक गुणस्तर सुधयर गिय पनहचयि गररएकय 

सुर्ददृ्दिकरणकय उपययहरू, नजम्िेवयरी वहि गिे कियचयरीको पनहचयि, पूरय गिे सियरेिय, आवश्यक 

स्रोतहरू र पुिवययलोकिगियकय निनित तययर पररिे कययय योजिय हो । नवनभन्न चयटयहरु (graphics) र प्रत्येक 

प्रश्न सांग सांबनन्त्धत नवस्तृत रट्पणीहरूको प्रयोग गर्द ैसम्पे्रषण प्रणयलीकय किजोर पक्षहरुको पनहचयि गिय 

सद्दकन्त्छ । यसपनछ सुर्ददृ्दिकरणकय उपययहरु जस्तै प्रनिक्षण, तथययांक सिीक्षयहरूको रुपरेिय कोिे,  

नजम्िेवयरी र सियनसिय तोके्न अनि स्रोतहरूको पनहचयि गिे कयि गिुय पछय । 

 

२.६ काया स्थलमा डडबिफिङ  

नियनित तथययांक परीक्षण प्रणयलीकय चरणहरु पुणय गिुय अनि सांबनन्त्धत सब ै कियचयरीहरुलयई सग ै रयिी 

निनिद्दफङ गिुय अनत लयभ र्दययक हुन्त्छ । यसले कियचयरीहरुलयई तथययङकको गुणस्तरकय नबषयिय आफ्िो 

सांस्थयिय भएकय सबल तथय सुधयर गिुय पिे पक्षहरुकय बयरेिय नबस्तृतरुपिय जयिकयरी पयउि सहयोग 

पुयययउछ ।  कियचयरीहरुले िबुझेको कुरय सोध्ने तथय थप प्रष्ट्ययउि पिे कुरयिय थप जयिकयरी द्दर्दिे अवसर 

प्रर्दयि गर्दयछ । यस अभ्ययसकय क्रििय अनभलेि भएकय कुिै जयिकयरी तथय तथयहरुकय बयरेिय केही 

सच्ययउि पिे भए सच्ययउि र  थप पुनष्ट सनहत अनभलेि रयख्न सहयोग पुयययउछ । यसले कियचयरीहरुलयई 

आफ्िो स्थयिीय पररबेस अिुसयरको नबशे्लिण गरी त्यस अिुरुप कययय योजिय निबययण गिय सहयोग पुयययउछ ।  
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तनयममत तथ्याङ्क गुणस्ति पिीक्षण प्रणालीका ििणहरु 

तथ्याङ्क रुज ू प्रणाली मूल्याङ्कन 

नततजाको बिश्लेषण 

काया योजना तजुामा 

उपलब्धधको प्रकाशन 

तनयलमत अनगुमन तथा पषृ्टपोषण 

 

यस कयययकय लयनग निम्न चयर कुरयिय ध्ययि द्दर्दिु पर्दयछ:  

 

िनतजयहरुलयई स्पयईिर िययग्रयि तथय अन्त्य ग्रयफहरुिय प्रस्तुत गिुयहोस  र िनतजयलयई नबशे्लषण गिुय होस।  

किजोरीहरुिय ियर केनन्त्ित िभई सबल पक्षहरुिय पनि छलफल गिुयहोस ।  

कियचयरीहरुलयई िनतजयकय बयरेिय प्रश्न सोध्न वय थप जयिकयरी ियग्न प्रेररत गिुयहोस र कययय योजिय बियउर्दय 

कियचयरीहरुको सुझयब नलिुहोस ।  

 

अन्त्त्यिय सकयरयत्िक रट्पनणबयट अन्त्त्य गिुयहोस । कययय योजिय कययययन्त्वयि तथय यसको अिुगिििय 

निरन्त्तर लयनग रहिे सुनिनिततय गिुयहोस र आवस्यक सहयोग पुयययउिे नबस्वयस द्दर्दलयउिुहोस ।  

२.७ कोिा तथ्याांकको प्रयोग  

यस प्रणयली लयगू गर्दयय सांकलि भएकय सबै तथययङ्कहरु सुरनक्षतरुपिय सांग्रनहत रहन्त्छि । यी तथययांकहरुलयई 

प्रणयलीबयट निकयलेर  थप नवशे्लषणकय लयनग िेटयबेसिय (database) आययत गिय सद्दकन्त्छ।  

   

२.८ कययय योजिय कययययन्त्वयिको अिुगिि  

 

प्रत्येक पटक स्वयस्थय सांस्थयिय यो प्रणयली िुरु गिुय अनि यस भन्त्र्दय अनि यसको प्रयोग भएको छ भिे 

अनिल्लो पटक बियईएको कययययोजियको कययय प्रगनत िुल्ययङकि िगरी ियय प्रयोग गिय निल्र्दैि । यस्ले 

कययय योजिय पुरय गिे कयययिय पृष्टपोषण गरी प्रभयवकयरी कययययन्त्वयििय सहयोग पुयययउछ ।  

 

यस प्रणयलीले अलग अलग सियिय गररएकय प्रयोगहरुबयट प्रयप्त पररणयिहरू सांयोजि गरी सिग्र रुपिय 

िुल्ययङकि गिय पनि सहयोग गछय ।  

 

यस प्रणयलीकय सिग्र चरणहरुलयई नचरिय र्देियईएको छ ।  

 

 


