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नेपाल सरकार 
स्िास््य तथा िनसंख्या मन्रालय 

सूचनाको हक सम्बजन्त्ि ऐन २०६४ दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बजन्त्ि ननयम ३ बमोजजम यस 
मन्त्रालयको आ.ब. २०७५÷०७६ को प्रथम तथा दोस्रो रैमाशसक (श्रावण, भाद्र, अशोज, कानततक, मंशसर र पुस) 
सम्पादन गररएको वववरण प्रकाशन गररएको छ । 
 

१) ननकायको स्िरुप र प्रकृनतिः 
 

स्वास््य सेवालाई व्यवजस्थत रुपमा सञ्चालन गनत  नेपालमा पदहलोपटक वव.स. १९९० मा स्वास््य सेवा 
ववभागको स्थापना भएको पाईन्त्छ | तत्पश्चात वव .स. २०११ सालमा स्वास््य के्षरमा नयााँ ववषयहरुको 
प्रवेशलाई एकीकृत गरर संचालनका लाधग स्वास््य मन्त्रलाएको स्थापना भएको देखखन्त्छ | ववशभन्त्न आरोह 
पार गदै हाल स्वास््य मन्त्रलाय अन्त्तरगत स्वास््य सेवा ववभाग, आयुवेद ववभाग र औषधि व्यवस्था 
ववभाग गरर ३ वटा ववभाग रहेका छन ् | नेपालको वततमान संवविानले मुलुकमा ३ तहको सरकारको 
व्यवस्था गरेसंगै स्वास््य मन्त्रालय समेत पुनसतरचनाको संिारमा रहेको छ | वततमान संवविानले 
स्वास््यलाई मौशलक हकको रुपमा अङ्गीकार गदै प्रत्येक नागररकलाई राज्यबाट आिारभूत स्वास््य सेवा 
नन: शुल्क प्राप्त गने मौशलक हकको प्रत्याभूनत गरेको छ | साथै स्वास््य सेवामा सबैको समान पहुाँचको 
व्यवस्था गने, कसैलाई पनन आकजस्मक स्वास््य सेवाबाट वजञ्चत नगररने, प्रत्येक व्यजततलाई आफ्नो 
स्वास््य उपचारको सम्बन्त्िमा जानकारी पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ | नेपाललाई सन ्२०२२ सम्ममा 
अनतकम ववकशसत राष्ट्रको सूचीबाट मध्यम आयस्तर भएका ववकासशील मुलुकको सूचीमा पुयातउने 
सरकारको सोचलाई साकार गनत स्वास््य के्षरको सेवालाई मुख्य आिारशशलको रुपमा शलईएको छ | यस 
पषृ्ट्ठभूशममा स्वास््य नीनत र के्षरगत रणनीनतलाई मध्यनजर गरी ववगत वषतदेखख सञ्चालनमा रहेका 
प्राथशमकता प्राप्त कायतक्रमहरुलाई ननरन्त्तरता दददै आएका छ |  

१.२ दीर्घकालीन सोच :  

सबै नेपाली नागररकहरु शारीररक, मानशसक, सामाजजक र भावनात्मक रुपमा स्वस्थ रही उत्पादनशील र 
गुणस्तरीय जीवन यापन गनत सक्षम हुने | 

१.३ उदेश्य :  

राजष्ट्रय स्वास््य नीनत, २०७१ अनुरुप ननिातरण गररएका ननम्न उदेश्यहरुलाई आिार मानन स्वास््य के्षरका 
ननजम्त आवधिक योजना तथा वावषतक कायतक्रमहरु तय गनुतपनेछ | 

 नागररकको मौशलक अधिकारको रुपमा रहेको आिारभूत स्वास््य सेवा ननशुल्क उपलब्ि गराउने | 
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 प्रत्येक नागररकले सहज रुपमा गुणस्तरीय स्वास््य सेवा प्राप्त गनत सतने गरर आवश्यक औषधि, 

उपकरण, प्रववधि र दक्ष स्वास््यकमी सदहतको प्रभावकारी एवम ् जवाफदेदहपूणत स्वास््य सेवा 

प्रणालीको स्थापना गने |  

 स्वास््य सेवा प्रवाहमा जनसहभाधगता प्रवध्दतन गने | यस के्षरमा ननजज तथा सहकारी के्षरको 

संलग्नता वजृध्द र व्यवजस्थत गदै अपनत्व प्रवध्दतन गने |  

२) ननकायको काम, कतघव्य र अधधकार  
नेपाल सरकार (कायत ववभाजन) ननयमवली, २०७४ अनुसार स्वास््य मन्त्रालयले सम्पादन गनुतपने 
कायतहरु ननम्न बमोजजम रहेका छन ्: 
1) स्वास््य तथा पोषणसम्बदी नीनत, कानून र मापदण्ड,  
2) राजष्ट्रयस्तरमा प्रव प्रवध्दतनात्मक, प्रनतकारात्मक, उपचारात्मक, पुनस्थातपनात्मक र ननवारणात्मक 

सम्बजन्त्ि नीनत, कानुन र मापदण्ड,  
3) स्वास््यसम्बन्त्िी प्राज्ञिक, व्यवसानयक र पेसागत संि, संस्थासम्बन्त्िी नीनत, कानून र मापदण्ड,  
4) राजष्ट्रय तथा केन्त्द्रीय अस्पताल, स्वास््य प्रनतष्ट्ठानहरुको स्थापना, सञ्चालन र ननयमन,  
5) नशसतङहोम लगायतका स्वास््य संस्था स्थापना तथा सञ्चालन सम्बजन्त्ि नीनत, कानून, मापदण्ड र 

ननयमन   
6) अस्पताल तथा स्वास््य संस्थाको प्रत्यायन,  
7) बबशशष्ट्ट सेवा प्रदायक अस्पताल सम्बजन्त्ि नीनत, कानून, मापदण्ड र ननयमन  
8) औषधि, स्वास््य सामाग्री तथा स्वास््य प्रववधिको उत्पादन र ववकास, सञ्चय, ववक्री ववतरण, 

अजन्त्तम ववसजतन सम्बन्त्िी गुणस्तर मापदण्ड र ननयमन,  
9) आयुवेददक, यूनामी, आम्ची, होशमयोप्याधथक, प्राकृनतक धचककत्सा लगायतका परम्परागत स्वास््य 

उपचार सेवा सम्बजन्त्ि नीनत, कानुन र मापदण्ड,  
10)  सने र नसने रोग रोकथाम तथा ननयन्त्रणसम्बन्त्दी नीनत तथा मापदण्ड,  
11) अन्त्तरातजष्ट्रय स्वास््य ननयमन,  
12) स्वास््य बबमा तथा सामाजजक स्वास््य सुरक्षा,  
13) स्वास््य तथा जनसंख्या के्षरको मानवश्रोत ववकास व्यवस्थापन,  
14) स्वास््य सेवा तथा वस्तुको शुल्क सम्बजन्त्ि नीनत, कानून, मापदण्ड र ननयमन  
15) औषधि ननगरानी र ननयमन  
16) औषधि खररद तथा आपूनततसम्बजन्त्ि नीनत, कानुन, मापदण्ड र ननयमन, 
17) अनत आवश्यक स्वास््य सामाग्री (खोप र पररवार ननयोजन सािन ) आपूनतत र व्यवस्थापन,  
18) स्वास््य बबिान सम्बजन्त्ि अध्ययन र अनुसन्त्िान सम्बजन्त्ि मापदण्ड,  
19) जडीबुटी, जान्त्तव र खननज -हवतल, एननमल र शमनरल_ को औषधिय अनुसन्त्िान,  
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20) स्वास््य सूचना प्रणाली व्यवस्थापन र स्वास््य लेखा पध्दनत,  
21) राजष्ट्रय एवं अन्त्तराजष्ट्रय चासोका जनस्वास््य समस्याको ननगरानी,   
22) आिारभूत स्वास््य सेवा र के्षरको मापदण्ड,  
23) ववशभन्त्न तहमा आवश्यक पने स्वास््य सेवा राजष्ट्रय प्रोटोकोल, 

24) राजष्ट्रय ररफरेन्त्स प्रयोगशाला र पररक्षण केन्त्द्रको स्थापना, सञ्चालन र ननयमन 

25) स्वास््य पयतटन प्रवितन सम्बजन्त्ि समन्त्वय,  
26) जनस्वास््य सम्बजन्त्ि आपतकालीन अवस्था, स्वास््य के्षरमा ववपद र महामारी ब्यवास्थापन 

27) आपतकालीन अवस्थाका लाधग औषिी तथा औषिीजन्त्य सामाग्रीको मौज्दात (बफरस्टक ) 
व्यवस्थापन, 

28) आकजस्मक स्वास््य सेवा प्रवाह तथा ररफरल पद्िनतको ववकास  
29) जनसंख्या, बसाइसराइ, पररवार ननयोजन, मारीशशशु कल्याण, प्रजनन स्वास््य सम्बजन्त्ि राजष्ट्रय 

नीनत, कानून, मापदण्ड,  
30) राजष्ट्रयस्तरमा जनसंख्यसम्बजन्त्ि अध्ययन, अनुसन्त्िान एवं प्रके्षपण सूचना प्रणाली,  
31) बासाइसराइ सवेक्षण तथा जस्थनत बबश्लेषण,  
32) स्वास््यजन्त्य सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बजन्त्ि नीनत र मापदण्ड,  
33) मन्त्रालय सम्बजन्त्ि राजष्ट्रय अन्त्तराजष्ट्रय संिसंस्थासंग सजन्त्ि, सम्झौता, अशभसजन्त्ि, सम्पकत  र 

समन्त्वय  
34) मन्त्रालय सम्बजन्त्ि सावतजननक संस्थान, प्राधिकरण, सशमनत, प्रनतष्ट्ठान, कम्पनी आददको सञ्चालन 

र ननयमन,  
35) मन्त्रालयको ववषयके्षरसंग सम्बजन्त्ित सेवा, समूह र उपसमूह सञ्चालन, 

 

३) ननकायमा रहने कमघचारी संख्या र कायघ वििरणिः 
 स्थायी कमतचारी दरबन्त्दी संख्यााः१०६  

 सेवा करारबाट काम गराउने कमतचारी संख्यााः ४२  

 जम्मा कमतचारी संख्या (सेवा करार समेत) M१४८ 
 

कायघवििरणिः   
१.  नीनत, योिना, तथा अनुगमन महाशाखा 
१.१. नीनत तथा योिना शाखा :  

 स्वास््य सम्बन्त्िी संिीय, प्रादेशशक तथा स्थानीयतहका अल्पकालीन तथा दीितकालीन नीनत, 
रणनीनत,  योजना, ननदेशशका, मागतदशतन, प्रोटोकल तजुतमा गने । 

 नीनत कायातन्त्वयन, नीनतको मूल्याङ्कन र नीनत ववश्लेषण गने । 

 असङ्क्रमणीय रोग ननदान तथा उपचारका लाधग स्थापना भएका ववशभन्त्न स्वास््य संस्थाबीच 
समन्त्वय कायम गरी उपयुतत नीनत तयार गने । 
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 अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्त्िी नीनत तथा अनुगमन मूल्याङ्कन खाका तजुतमा गने । 
 आवधिक तथा वावषतक योजना तथा कायतक्रम तजुतमा र कायातन्त्वयनको मागतननदेशन तयार गने । 
 स्वास््य सुिार नीनतहरूको ववकास गने । 
 मन्त्रालय अन्त्तगततका प्रनतष्ट्ठान, पररषद्, सशमनत पररचालन सम्बन्त्िमा आवश्यक नीनत तथा 

योजना तजुतमा गने । 
 स्वास््य के्षर मानव संसािन सम्बन्त्िी दीितकालीन, मध्यकालीन तथा अल्पकालीन नीनत, योजना 

तथा कायतक्रम तजुतमा गने । 
 स्वास््य सुिार नीनतहरूको ववकास गने । 
 मन्त्रालय तथा अन्त्तगततका कायातलयहरूको सािारण तथा ववकास बजेट तजुतमा गने, गराउने । 

 मन्त्रालय र अन्त्तगततका ननकायहरूको लाधग आवश्यक पने जग्गा, भवन, फननतचर, मेशशनरी औजार, 

उपकरण, सञ्चार सािन सवारी सािन लगायतका भौनतक सािनहरूको योजना तथा आपूनतत 
व्यवस्थापन नीनत तजुतमा गने । 

 जडडबूटी संरक्षण, सवंितन, प्रविन र गुणस्तरीय आयुवेद औषिी उत्पादन र ननयमनका लाधग  नीनत 
तजुतमा गने । 

 आयुवेद ववभाग र सो अन्त्तगतत सञ्चाशलत कायतक्रमहरू तजुतमा गने । 
 जनसङ्ख्या सम्बन्त्िी नीनत, योजना र कायतक्रम तजुतमा गने । 

 बसाइाँसराइ सम्बन्त्िी नीनत, योजना र कायतक्रमको तजुतमा गने । 

 स्वास््य के्षर सुिारका लाधग वैकजल्पक ववत्तीय व्यवस्थापन गने । 
 आधथतक अध्ययन, अनुसन्त्िान, नीनतगत तथा कायतगत अध्ययन गने । 

 स्वास््य कायतक्रमहरूको आधथतक मूल्याङ्कन, लागत प्रभावी (cost-effectiveness), लागत लाभ 
ववश्लेषण (CBA) र लागत उपयोधगता (CUA) ववश्लेषण गने । 

 स्वास््य के्षरमा प्राप्त हुने वैदेशशक सहायताको उपयोग क्षमताको अध्ययन गने । 
 वैदेशशक सहायताबाट सञ्चाशलत तथा कायतक्रमको ववश्लेषण र स्वीकृत गने । 
 हेल्थ फाइनाजन्त्सङ तथा राजष्ट्रय स्वास््य लेखा सम्बन्त्िी नीनत रणनीनत तयार गरर लागु गने । 

१.२. अनुगमन तथा मुलयांकन शाखा 
 स्वास््य कायतक्रमहरु सञ्चालन पश्चात जनतामा परेको, प्रभाव मूल्याङ्कनको लेखाजोखा गने । 
 मन्त्रालय र अन्त्तगतत सरकारी, गैरसरकारी, अितसरकारी तथा सशमनतहरूबाट सञ्चाशलत कायतक्रमहरूको 

अनुगमन सम्बन्त्िी कायतहरू गने । 
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 अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्त्िी नीनत तथा अनुगमन मूल्याङ्कन खाका तजुतमा गने र लागू 

गने । 

 कायतक्रमहरूको तुलनात्मक ववश्लेषण गरी शमतव्यनयता, कायतदक्षता तथा प्रभावकाररता ल्याउनका 
लाधग आयोजनालाई पषृ्ट्ठपोषण ददने । 

 स्वास््य सम्बन्त्िी कायतक्रमहरू तथा प्रगनतहरुको ववश्लेषण गने । 
 ववशभन्त्न दात ृ ननकाय बीच कायतक्रम योजना, बजेट तजुतमा, समीक्षा र मूल्याङ्कन गने कायतमा 

समन्त्वय गने । 
 स्वास््य सूचकहरूको ववकास र समीक्षामा सहयोग गने । 

 आिारभुत स्वास््य सेवाको बारेमा अध्ययन र अनुसन्त्िान गने । 

 स्वास््य सम्बजन्त्ि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्त्िान गने । 

 नयााँ स्वास््य कायतक्रमहरूको पाइलट टेष्ट्ट र कायतगत अनुसन्त्िान गने गराउने । 
 प्रदेशस्तर तहबाट सञ्चाशलत कायतक्रमहरूको माशसक, चौमाशसक र वावषतक समीक्षा गनत सहजजकरण 

गने । 

१.३. धचककत्सा सेिा, सशक्षा तथा अनुसन्धान शाखा 
 स्वास््य वविान प्रनतष्ट्ठान, शशक्षण संस्था तथा अस्पताल एवम ्  ववशशजष्ट्टकृत अस्पताल  लगायत 

प्राववधिक शशक्षालयहरुसंग समन्त्वय र सहकायत गने । 

 स्वास््य के्षर अन्त्तरगतका ववशभन्त्न वविाहरुमा हुने अध्ययन र अनुसन्त्िानको लाधग समन्त्वय गने  
 मेडडकोशलगल सम्बजन्त्ि नीनत, ननयम, पूवातिार तथा कायतक्रमहरु तयार गरर लागु गने । 

 सरकारी अस्पताल, ननजी स्वास््य संस्था, मेडडकल कलेज, प्रयोगशाला सेवा, रेडडयोलोजी र  ईमेजजङ 
सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्त्िी नीनतगत ववषयमा समन्त्वय गने । 

१.४. आयूिेद तथा िैकजलपक धचककत्सा शाखा 
 जडडबूटी संरक्षण, संवितन, प्रवितन र गुणस्तरीय आयुवेद औषिी उत्पादन र ननयमनका लाधग  नीनत 

तजुतमाका लाधग सम्बजन्त्ित ननकायहरुसंग समन्त्वय गने । 

 आयूवेद ववभाग र सो अन्त्तगतत सञ्चाशलत कायतक्रमहरूको योजना तजुतमा समन्त्वय र सहयोग गने  

 आयूवेद तथा वैकजल्पक धचककत्सा सेवा प्रवाह गने संस्थाहरुको त्यांक अध्यावधिक गने ।  
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२. गुणस्तर मापदण्ड तथा ननयमन महाशाखा: 
२.१. गणुस्तर, मापदण्ड तथा ननयमन शाखा 

 सरकारी अस्पताल, ननजी नशसतङ होम र अस्पताल लगायतका स्वास््य ससं्थाहरू, मेडडकल कलेज, 

वैकजल्पक धचककत्सा, आयुवेद, प्रयोगशाला, रेडीयोलोजी तथा ईमेजीङ सेवा लगायतका सेवाहरूको 
मापदण्ड ननिातरण तथा कायातन्त्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गने । 

 स्वास््य संस्थाहरूबाट प्रदत सेवाको गुणस्तर मापन र पषृ्ट्ठपोषण गने । 
 स्वास््य संस्थाहरूबाट प्रदान गररने स्वास््य सेवाको प्रभावकाररता अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गने  

 औषधि व्यवस्था सम्बन्त्िी नीनत तथा गुणस्तर ननिातरण गने । 

 सरकारी तथा ननजी के्षरबाट प्रवादहत स्वास््य सम्बन्त्िी सेवाहरूको गुणस्तर ननिातरण, गुणस्तर 
ननयमन । 

 मापन मापदण्ड ननिातरण गरी सो को कायातन्त्वयन भए नभएको लेखाजोखा गने 

 स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्त्तरोन्त्नती मापदण्ड सम्बन्त्िी ननदेशशका 
 औषधि व्यवस्था ववभाग र अन्त्तगततको नीनतगत ववषय, आयुवेद औषिालय, धचककत्सा सम्बन्त्िी 

मापदण्ड तयार पाने 

 स्वास््य संस्थाहरूबाट प्रदत सेवाको गुणस्तर मापन गने । 

 आयुवेद औषिालय, धचककत्सा सम्बन्त्िी मापदण्ड तयार गने । 

 सरकारी तथा ननजी संस्थाहरुबाट संचाशलत आयुवेद तथा वैकजल्पक स्वास््य संस्थाबाट प्रदान 
गररने सेवाको प्रभावकारीताको अनुगमन तथा ननररक्षण तथा आवश्यक मागदशतन । 

 अस्पताल सेवा सञ्चालन सम्बन्त्िी मापदण्ड ननिातरण तथा कायातन्त्वयनको व्यवस्था गने । 

 मन्त्रालय र अन्त्तगततका अस्पताल लगायतका ननकायमा प्रयोगमा आउने भौनतक सामाग्रीहरूको 
मापदण्ड ननिातरण तथा कायातन्त्वयन मागतदशतन सम्बजन्त्ि कायत गने । 

 मन्त्रालय र अन्त्तगतत सरकारी, गैरसरकारी, अितसरकारी तथा सशमनतहरूबाट सञ्चाशलत कायतक्रमहरूको 
सामनयक ननरीक्षण गने । 

 अस्पतालको मेशशनरी औजार तथा भौनतक व्यवस्था सम्बन्त्िमा आवश्यक मापदण्ड ननिातरण र 
ननयमन गने । 

 अन्त्तराजष्ट्रय स्वास््य ननयमन (International Health Regulation) सम्बजन्त्ि कायत गने । 

२.२. सुचना प्रविधध शाखा 
 स्वास््य के्षरमा नाँया एवम ्प्रभावकारी सूचना प्रणाली प्रववधि अनुसन्त्िान गरर स्थावपत गने । 
 टेशल मेडडशसनलाई दगुतम के्षरहरुमा स्थावपत र सुदृड गदै जाने । 
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 ई हेल्थ, एम हेल्थ जस्ता प्रववधिहरु स्थापीत गने । 

 स्वास््य के्षरमा वविुनतय सु-शासन पद्दती स्थावपत गने ।  

 मन्त्रालय र अन्त्तगततका सम्पूणत संस्थाहरूको स्वाशमत्वमा रहेको भौनतक सम्पवत्तको एकीकृत केन्त्द्रीय 
अशभलेख तयार गने । 
 

३. िनसंख्या व्यिस्थापन तथा सुचना महाशाखा 
३.१. िनसंख्या ब्यिस्थापन तथा सुचना शाखा 

 जनसङ्ख्या तथा बसाइाँसराइ सम्बन्त्िी नीनत, ऐन, ननयम, योजना र कायतक्रम तजुतमा एवं 
कायातन्त्वयन गने । 

 जनसङ्ख्या नीनत, ननमातण, ननदेशशका तजुतमा र समन्त्वय गने । 

 जनसङ्ख्या ववषयका अध्ययन तथा अनुसन्त्िान, सभेक्षण एवं ववश्लेषण गने । 
 जनसङ्ख्या सम्बन्त्िी अन्त्तरातजष्ट्रय सभा सम्मेलनबाट पाररत प्रस्ताव तथा कायतयोजनाहरू 

कायातन्त्वयन र समन्त्वय गने । 
 जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ववकास र समन्त्वय गने । 
 बसाइाँसराइ सम्बन्त्िी कायतक्रमहरूको तजुतमा, कायातन्त्वयन, अनुगमन गने । 

 प्रजनन, मतृ्यु, वववाह र बसाइाँसराइ )आन्त्तररक /बाह्य  (जस्ता जनसङ्ख्याका ववववि पक्षहरूमा 
दीितकालीन, आवधिक वा वावषतक कायतक्रमहरू तजुतमा कायातन्त्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गने । 

 जनसङ्ख्याको वदृ्धिदर, प्रजनन, मतृ्युदर आदद जनसाङजख्यक सूचनाहरू, पाठ्यपुस्तक तथा सूचना 
सामाग्रीहरूको व्यवस्थापन गरी नीनत तथा कायक्रम ननिातरण गने र आवश्यकता अनुसार अनुमान 
एवं प्रके्षपण लगायतका अन्त्य ववषयका कायत गने । 

३.२. लैधगकं समता तथा सामाजिक समािेसशकरण शाखा 
 स्वास््य के्षरका लाधग बबशभन्त्न तहमा ननमाणत गररने नीनत तथा कायतक्रमहरुलाई जेसी संवेदनशशल 

बनाउन आवश्यक समन्त्वय तथा सहजीकरण गने । 

 स्वास््य के्षरमा जेसीलाई संस्थागत गने । 
 स्वास््य के्षरका वावषतक कायतक्रम तथा बजेटलाई जेसी उत्तरदायी बनाउन मन्त्रालय तथा ववभागमा 

आवश्यक सहजीकरण / सहयोग गने । 
 जेसी सम्वद्ि कायतक्रमहरुको तजुतमा तथा कायतन्त्वयन, समन्त्वय, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गने 

लगायतका अन्त्य ववषयका कायत गने  
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४. स्िास््य समन्िय महाशाखा 
४.१. प्रादेसशक तथा स्थानीय स्िास््य समन्िय शाखा 

 कायत बबस्ततृीकरण बमोजजम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वास््यका कायतक्रमहरु सञ्चालन गनत 
आवश्यक समन्त्वय सहजजकरण तथा प्रावीधिक सहयोग उपलब्ि गराउने । 

 प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्वास््यको सम्पकत  इकाइको रुपमा कायत गने । 

 स्वास््य के्षरमा कायतरत मानव संसािनको अशभलेख राखे्न । मानव संसािनको आवश्यकताको 
प्रके्षपण र मानव संसािनको ववकास सम्बन्त्िी नीनत तथा योजना तजुतमा सम्बन्त्िी कायत गने । 

 स्वास््य सेवा प्रवाहमा संलग्न सबै ननकायहरूको मानव संसािन सम्बन्त्िी सूचना व्यवस्थापन गने  

 स्वास््य के्षर मानव संसािन सम्बन्त्िी सूचनाको सङ्कलन, प्रशोिन, ववश्लेषण, ववतरण, संरक्षण, 
अद्यावधिक, उपयोग तथा प्रकाशन सम्बन्त्िी कायत गने । 

 स्वास््य मानवश्रोतको स्तर ननिातरण, जनशजतत पररचालन, सेवा शतत सुवविा सम्बन्त्िमा आवश्यक 
अध्ययन अनुसन्त्िान तथा ववश्लेषण गने । 

 स्वास््य मानवश्रोत सम्बजन्त्ि ताशलम, उत्पे्ररणा तथा ववृत्त ववकास सम्बजन्त्ि योजना तजुतमा सम्बजन्त्ि 
कायत गने । 

 ववशभन्त्न स्वास््य संस्थाहरूमा स्वास््य मानवश्रोतको सेवा प्रभावको ननरीक्षण अनुगमन गरी 
आवश्यक मागतननदेशन सम्बजन्त्ि कायत गने । 

 हडड तस सूचना प्रणालीलाई सुदृढीकरण गने । 

 स्वास््य मानव श्रोतको लाधग ताशलम आवश्यकता पदहचान गने । 

४.२. बहुके्षरीय समन्िय शाखा 
 बहुपक्षीय सरोकार राखे्न ननम्न शलखखत बबषयबस्तुका सम्बन्त्िमा सरोकारवाला ननकायहरुसंग 

समन्त्वय गरी आवश्यक कायत सम्पादन गने । 

 पोषण  

 कृषी के्षर 

 लाईभस्टक के्षर  

 मदहला तथा वालबालीका के्षर 

 वातावरणीय स्वास््य, खानेपानी, सरसफाई एवं खाद्द पदाथत 
 प्रदषुण तथा बबषादी ननयन्त्रण एवं औिोधगक, पेशागत तथा आप्रवासीको स्वास््य 

 सडक दिुतटना  

 वविालय स्वास््य  

 आपतकालीन अवस्थाको ब्यवस्थापन तथा सञ्चालन  
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 सुक्ष्मजजव ननरोिक प्रनतरोि रोकथाम 

 श्रम तथा वैदेशशक रोजगारको लाधग जानेहरुको स्वास््य 

 स्वास््य पयतटन आदद 

 स्वास््य सम्बन्त्िी कायत गने बबशभन्त्न राजष्ट्रयस्तरका गैर सरकारी संि संस्थाहरु संग समन्त्वय 
कायम गने । 

४.३. विकास, सहायता समन्िय शाखा 
 अन्त्तरातजष्ट्रय संिसंस्थाहरूसाँग समन्त्वय र सहकायत गने । 

 वैदेशशक श्रोतको प्रभावकारी पररचालन र उपयोग गने । 
 अन्त्तरातजष्ट्रय गैरसरकारी संस्थाहरू पररचालन तथा समन्त्वय गने । 
 वैदेशशक छारववृत्त, ताशलम, अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गने । 

 नेपाल सरकार र ववदेशी संस्थाबीच भएको सम्झौताबमोजजम कर, भंसार छुट लगायतका अन्त्य 
ववषय सम्बजन्त्ि कायत गनत । 

४.४. सािघिनीक सुचना समन्िय शाखा 
 संचार व्यबस्थापन सम्बजन्त्ि कायत गने ।  

 गुनासो व्यबस्थापन सम्बजन्त्ि कायत गने । 

 प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सुचनाहरु संकलन तथा व्यबस्थापन गने। 

 मन्त्रालयका आिीकारीक िारणाहरुको सावतजनीकककरण सम्बन्त्िी कायत गने । 

 मन्त्रालयका काम कारवाहीहरुको पारदशीता लगायत सम्बजन्त्ित अन्त्य कायतहरु गने । 
५. प्रशासन महाशाखा 
५.१. कमघचारी प्रशासन शाखा 

 आवश्यक जनशजततको दरवन्त्दी शसजतना, ननयुजतत, सरुवा, पदस्थापना तथा बढुवा सम्बजन्त्ि कायत गने  

 मन्त्रालय अन्त्तगतत कमतचारीको शे्रणी र तहगत दरवन्त्दी वववरण तथा कमतचारी अशभलेख राखे्न । 

 मन्त्रालय अन्त्तगततका कमतचारीहरूको कायतवववरण, कायतसम्पादन, ताशलम, ववदा तथा अवकाश तथा 
ववभागीय कारवाही गने । 

 मन्त्रालय र अन्त्तगततको सङ्गठनात्मक संरचना प्रशासन सुिारका कायतहरू गने । 

 कायतसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्त्िी मूल्याङकनको अशभलेख तथा व्यवस्थापन गने । 
 स्वास््य सेवाका ववशभन्त्न पदको बढुवाको लाधग सधचवालय सम्बन्त्िी कायत गने । 

 स्तरवदृ्धि सम्बन्त्िी कायत गने । 
 मानव संसािन सूचना केन्त्द्रमा प्रववष्ट्ट भएका परको व्यजततगत फाइलमा अद्यावधिक गने । 

 लामो अवधिका ववदा तथा कारवाहीहरूको अशभलेख राखे्न । 

 अधिकृतस्तरका कमतचारीहरूको व्यजततगत फाइल अद्यावधिक गने । 
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 मन्त्रालय अन्त्तगतत सामान्त्य प्रशासन समूहका कमतचारीहरूको सुपरीवेक्षण, अशभलेख, कायतसम्पादन 

मूल्याङ्कन गने । 

५.२. आधथघक प्रशासन शाखा 
 आधथतक योजना तथा सिींय आधथतक प्रशासन नीनत अनुसार कायत गने । 
 मन्त्रालय र अन्त्तगततको वववत्तय नीनत तजुतमा, बजेट, मन्त्रालयको केन्त्द्रीयस्तरको लेखा अन्त्तगतत 

वावषतक ववननयोजन बााँडफााँड सम्बन्त्िी कायतहरू गने, गराउने । 

 मन्त्रालय र अन्त्तगततको लाधग ववननयोजजत बजेटको ननकासा, खचत, लेखाङ्कन तथा प्रनतवेदन र 

लेखापरीक्षण सम्बन्त्िी कायतहरू गने, गराउने । 

 तजुतमा, बजेट कायातन्त्वयन, लेखापरीक्षण तथा बेरुजु फछ्र्योट, आधथतक अनुशासन पालना सम्बन्त्िी कायत 
गने । 

 मन्त्रालयको आन्त्तररक बजेट सञ्चालन गने । 
 केन्त्द्रीय लेखा, लेखाप्रणाली तथा आन्त्तररक ननयन्त्रण प्रणाली व्यवस्थापन गने । 
 मन्त्रालय अन्त्तगततका छुटै ऐन र ननयम अन्त्तगतत स्थापना भएका प्रनतष्ट्ठान, पररषद्, सशमनतहरूको 

आधथतक प्रशासन नीनत, ननदेशन, ननयन्त्रण तथा समन्त्वय सम्बन्त्िी कायतहरू गने । 
 नेपाल सरकारको आधथतक प्रशासन र ववत्तीय व्यवस्थापन सम्बन्त्िी ववषयका कायत गने । 
 मन्त्रालय अन्त्तगतत लेखा समूहका कमतचारीहरूको सुपरीवेक्षण, अशभलेख, कायतसम्पादन मूल्याङ्कन 

गने । 

५.३. कानुन शाखा 

 संिीयता कायातन्त्वयको क्रममा स्वास्थसंग सम्बजन्त्ित आवश्यक ऐन, ननयमावलीहरु तजुतमा एवम ्
पररमाजतन गने । 

 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक ऐन, ननयमावलीहरु तजुतमा गनत सहजजकरण गने । 

 मन्त्रालय र अन्त्तगततका ननकायहरूको कक्रयाकलाप सञ्चालनमा आवश्यक पने ऐन ननयम तथा 
ववननयम तजुतमा गने, कायातन्त्वयनको अनुगमन र कानूनी वािा अड्चन फुकाउने सरसल्लाह ददने । 

 मन्त्रालय र अन्त्तगततका ननकायहरुलाई आवश्यक पने कानूनी राय सुझाव ददने । 

 मन्त्रालयसंग सम्बजन्त्ित सरकारी मुद्िा माशमला सम्बन्त्िी प्रनतरक्षात्मक कायत गने । 

५.४. आन्तररक प्रशासन शाखा 
 मन्त्रालयको आन्त्तररक प्रशासन, कायातलय व्यवस्थापन, सरसफाइ र आवश्यक भौनतक व्यवस्था गने  

 आन्त्तररक कमतचारी प्रशासन, आन्त्तररक कायत ववभाजन, हाजजरी, ववदा, रमाना, पालो पहरा, 
खटनपटनको व्यवस्थापन गने । 

 कायातलय भवन, पररसर, सवारी सािनहरूको ममततसंभार तथा व्यवस्थापन गने । 
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 मन्त्रालयको आन्त्तररक जजन्त्सी सामानको आपूनतत तथा व्यवस्था, जजम्मा तथा रेखदेख, संभार, 

संरक्षण, ननरीक्षण तथा प्रनतवेदन सम्बन्त्िी कायतहरू गने । 

 सम्पती वववरण सम्बन्त्िी कायत । 
 सुशासन सम्बजन्त्ि कायत । 
 पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा ई- लाईबे्ररी संचालन । 

स्िास््य आपतकासलन तथा विपद व्यिस्थापन इकाई 

 स्वास््य आपतकाशलन तथा ववपदको अवस्थामा स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको 
सधचवालयको रुपमा कायत गने । 

 गहृमन्त्रालय अन्त्तगततको राजष्ट्रय ववपद व्यवस्थापन केन्त्द्र लगायत अन्त्य सम्बजन्त्ित ननकायहरुसंग 
स्वास््य के्षरको सम्पकत  ववन्त्दकुो रुपमा कायत गने । 

 स्वास््य आपतकाशलन तथा ववपदको अवस्थामा इवपडडशमयोलोजी तथा रोग ननयन्त्रण महाशाखासंग 
समन्त्वय गरर द्रतु प्रनतकायत गने । 

 प्रदेश तथा स्थानीय तहसंग स्वास््य आपतकाशलन तथा ववपदको अवस्थामा केजन्त्द्रय सम्पकत  
ववन्त्दकुो रुपमा कायत गने । 

 आपतकाशलन तथा ववपदको अवस्थामा सहयोधग अन्त्तराजष्ट्रय ननकाय, गैरसरकारी एवम ्
सरोकारवाला संिसंस्थाहरुसंग समन्त्वय गरर आवश्यक सहयोग पररचालन गने । 

 आपतकाशलन तथा ववपदको अवस्थामा हब तथा स्याटेलाईट अस्पतालहरुबाट सेवा प्रवाह गनत 
आवश्यक सहकायत गनत । 

 स्वास््य आपतकाशलन अवस्थाको सूचनाहरुलाई अशभलेखखकरण गने । 
 मापदण्ड ननिातरण तथा क्षमता ववकासका लाधग इवपडडशमयोलोजी तथा रोग ननयन्त्रण महाशाखासंग 

सहकायत गने । 

४) स्िास््य ता िनसखं्या मन्रालयबाट प्रदान गररने प्रमखू सेिाहरु  
 औषिोपचार खचत भुततानी 
 जनागुनासो तथा उजरुी सुनुवाई 
 ननजी तथा गैर सरकारी स्वास््य संस्थाको पूवातिार ननमातण तथा संचालन स्वीकृनत 

 ननजी स्वास््य संस्थाको पूवातिार संचालन / स्वीकृनत र नवीकरण 

 ववपन्त्न नगररक उपचार राहत सम्वन्त्िी कायत 
 व्दन्त्व्द  तथा जन आन्त्दोलन िाइते उपचार   
 ननजी स्वास््य शशक्षण संस्थाको वविाधथतहरुलाई  सरकारी अस्पतालमा प्रयोगात्मक अभ्यास 

सम्वन्त्िी कायत 
 स्वास्थ शशववर संचालन अनुमनत सम्वन्त्िी कायत 
 ववदेशमा उपचार गराउन No objection letter 
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 ववदेशी धचककत्साहरुलाई नेपाल मेडडकल काउजन्त्सल अस्थायी दतात , नववकरण गनत शसफाररश ददने 
सम्वन्त्िी कायत 

 कमतचारी हरुको सरुवा 
 वाडुवा/ स्थर वजृध्द    
 संगठन संरचना 
 ववदेशी स्वयाँ सेवक र ववशेषिहरुलाई कायत सदहत र शभसाको लाधग शसफाररश गने 

 अम्वुलेन्त्स आयातमा छुटको शसफाररश 

 ववदेशमा अध्ययन गने जाने धचककत्सकहरुलाई आवश्यकता अनुसार Letter of Need उपलब्ि 
गराउने   

 

५) सेिा प्रदान गने महाशाखा, शाखा र जिम्मेिार अधधकारी  
५.१ नीनत, योिना, तथा अनुगमन महाशाखा 
महाशाखा प्रमुखाः डा ववकास देवकोटा  
५.१.१   नीनत तथा योजना शाखा  
जजम्मेवार अधिकारीM  भततराज जोशी 
                        डा गुणनीधि शमात 
५.१.२ अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा 
जजम्मेवार अधिकारी M धगरीराज सुवेदी 
५.१.३ धचककत्सा सेवा, शशक्षा तथा अनुसन्त्िान शाखा 
जजम्मेवार अधिकारी M बसन्त्त अधिकारी 
५.१.४ आयूवेद तथा वैकजल्पक धचककत्सा शाखा 
जजम्मेवार अधिकारी M डा सबरी शाह 
५.२. गुणस्तर मापदण्ड तथा ननयमन महाशाखा 
महाशाखा प्रमुखाः डा ददपेन्त्द्रसमण शसहं 
५.२.!  गुणस्तर, मापदण्ड तथा ननयमन शाखा 
जजम्मेवार अधिकारी M  बाबुराम खनाल 

                            संगीता शाह 

५.२.२  सुचना प्रववधि शाखा 
जजम्मेवार अधिकारी M जगदीश रौननयार 
५.३. िनसंख्या व्यिस्थापन तथा सुचना महाशाखा 
महाशाखा प्रमुखाः  मदसुुदन बुलातकोटी 
५.३.१ जनसंख्या ब्यवस्थापन तथा सुचना शाखा 
जजम्मेवार अधिकारी M मुजततनाथ खनाल 
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५.३.२ लैधगकं समता तथा सामाजजक समावेशशकरण शाखा 
जजम्मेवार अधिकारी M शललाराज पौडेल 

 

 

 ५.४. स्िास््य समन्िय महाशाखा 
महाशाखा प्रमुखाः महेन्त्द्र प्रसाद शे्रष्ट्ठ 

५.४.१ प्रादेशशक तथा स्थानीय स्वास््य समन्त्वय शाखा 
जजम्मेवार अधिकारी M शम्भु काफ्ले 

५.४.२ बहुके्षरीय समन्त्वय शाखा 
जजम्मेवार अधिकारी Mभीम सापकोटा  
५.४.३= ववकास, सहायता समन्त्वय शाखा 
जजम्मेवार अधिकारी M भवनाथ खनतवडा 
                        M यशोिा अयातल  
५.४.४=  सावतजनीक सुचना समन्त्वय शाखा 
जजम्मेवार अधिकारी Mशीला शे्रष्ट्ठ 

५.५. प्रशासन महाशाखा 
महाशाखा प्रमुखाः जनादतन गुरागाई  
५=५=१=कमतचारी प्रशासन शाखा 
जजम्मेवार अधिकारी M बाबुराम लाशमछाने 

५.५.२ . आधथतक प्रशासन शाखा 
जजम्मेवार अधिकारी M मुजततनाथ न्त्यौपाने  
५.५.२ कानुन शाखा 
जजम्मेवार अधिकारी M पुष्ट्करराज शसलवाल 

५.५.३ आन्त्तररक प्रशासन शाखा 
जजम्मेवार अधिकारी M रामहरर लाशमछाने 

५.६ स्िास््य आपतकासलन तथा विपद व्यिस्थापन इकाई 

जजम्मेवार अधिकारी M चुडामणी्ी भण्डारी  
 

६. सेिा प्राप्त गनघ लाग्ने दस्तुर र अिधधिः 
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प्रदान गररने सेिाको वििरण  प्रकिया  दस्तुर  लाग्ने समय  

औषिोपचार खचत भतुतानी  मं. प .वाट ननणतय भई आएपनछ अथत 
मन्त्रालयबाट म. ले. शल.का.वाट ननकासा 
प्राप्त हुन े 

नन:शुल्क  बढीमा २ ददन  

जनागुनासो तथा उजुरी सनुुवाई  प्रचशलत ऐन ननयम अनसुार  ऐन ननयम 
वमोजजम  

सुचानामा तोककएको 
वमोजजम  

ननजी तथा गैर सरकारी स्वास््य ससं्थाको 
पूवातिार ननमातण तथा सचंालन स्वीकृनत  

स्थलगत अनगुमन प्रनतवेदन  नन:शुल्क  १५ ददन  

ननजी स्वास््य संस्थाको पूवातिार सचंालन 
/स्वीकृनत र नवीकरण  

दटप्पणी उठान गरर पेश गने , स्वीकृत 
भएपनछ पर ददन े, अशभलेख राख्ने  

नन:शुल्क   

१ मदहना  

ववपन्त्न नगररक उपचार राहत सम्वन्त्िी कायत  सम्वजन्त्ित अस्पतालमा शसफाररश गने  नन:शुल्क  तुरुन्त्त  

व्दन्त्व्द  तथा जन आन्त्दोलन िाइते उपचार   सम्वजन्त्ित अस्पतालमा शसफाररश गन े नन:शुल्क  तुरुन्त्त  

ननजी स्वास््य शशक्षण ससं्थाको 
ववध्याधथतहरुलाई  सरकारी अस्पतालमा 
प्रयोगात्मक अभ्यास सम्वन्त्िी कायत  

छलफल वठैक तथा शलखखत कारवाही  नन:शुल्क  १५ ददन  

स्वास्थ शशववर संचालन अनमुनत सम्वन्त्िी 
कायत  

आवश्यक कागजात प्राप्त भए पश्चात 
ननणतय गरर सम्वजन्त्ित ससं्थालाई अनशुमत 
ददईने  

नन:शुल्क  १५ ददन  

ववदेशी धचककत्साहरुलाई नेपाल मेडडकल 
काउजन्त्सल अस्थायी दतात , नववकरण गनत 
शसफाररश ददने सम्वन्त्िी कायत  

आवश्यक कागजात प्राप्त भए पश्चात 
दटपाणी उठान गरर स्वीकृनत पश्चात नपेाल 
मेडडकल काउजन्त्सलमा शसफाररश ददने  

नन:शुल्क  १५ ददन  

ववदेशमा उपचार गराउन No objection letter  शाखामा ननवदेन  नन:शुल्क  ३ ददन  

कमतचारी हरुको सरुवा  १. ननजामती सेवाका कमतचारीहरुको  भाद्र 
मदहना  

२. स्वास््य सेवाका कमतचारीहरुको अन्त्तर 
ववभाग सरुवा आजश्वन र फागुन मदहना  

नन:शुल्क  ७ ददन  

 

बढुवा÷स्तरबदृ्धि स प्रमाण ननवेदन ददएकोमा छानववन गरर 
वढुवा सूची प्रकाशन  

नन:शुल्क  २ मदहना  

पूवत ववभागीय सहमनत प्रचशलत ऐन/ननयमामा व्यवस्था भए 
अनसुारको प्रकृया परुा गरर सम्वन्त्िीत 
ननकायवाट स्पष्ट्ट राय सदहतको दटप्पणी 
उठान भई तालकु कयतलय हुाँदै मन्त्रालयमा 
पेश हुन े 

नन:शुल्क  प्रकक्रया पगेुकोमा ७ 
ददन  

संगठन सरंचना  सवेक्षण जजल्ला पररषदको ननणतय सदहत सम्वजन्त्ित नन:शुल्क  प्रतेक ५/५ वषतमा 
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७
.
 ननणघय गने प्रकृया र अधधकारीिः 

 कामको स्वरुप र प्रक[नत अनुसार शाखा अधिकृत,शाखा प्रमुख, महाशाखाप्रमुख र सधचव । 
 

८. ननणघय उपर उिुरी सुन्ने अधधकारीिः  
 सधचवाःकेदार बहादरु अधिकारी   

 सधचवाः डा पुष्ट्पा चौिरी 
    

९.सम्पादन गरेको कामको वििरण  

 नीनत,रणनीनत,ऐन,ननयम,मापदण्ड,ननदेशशका,कायतववधि ,प्याकेज ननमातण 

 योजना तजुतमा,अनुगमन,मूल्याङकन 

 सेवा प्रवाह 
 अध्ययन, अनुसन्त्िान, सवेक्षण 

 अन्त्तराजष्ट्रय साझदारी सम्बन्त्िी कायतहरु 

 भौनतक पूवातिार 
 

१०. सूचना अधधकारी र प्रमुखको नाम र पदिः 
      सधचवाः डा. पुष्ट्पा चौिरी   
      सूचना अधिकारी M स्वां शश.प्र.प्र. शीला शे्रष्ट्ठ  

 

११. ए ]न,ननयम,विननयम िा ननदेसशकाको सूचीM 
 बबफर ननयन्त्रण ऐन २०२०  

 संक्राकम रोग ऐन २०२० 

 नेपाल मेडीकल काउजन्त्सल ऐन २०२०  

 औषधि ऐन २०३५  

 आयुवेद धचककत्सा पररषद् ऐन , २०४५  

 नेपाल स्वास््य अनुसन्त्िान पररषद् ऐन, २०४७  

 आमाको दिुलाई प्रनतस्थापन गने वस्तु २०४९ ( ववकक्र ववतरण ननयन्त्रण )  

कयतलायवाट अनरुोि भै आएमा  बढीमा एक पटक  

ववदेशी स्वयाँ सेवक र ववशषेिहरुलाई कायत 
सदहत र शभसाको लाधग शसफाररश गन े 

शाखामा ननवदेन  नन:शुल्क  ३ ददन  

अम्वुलेन्त्स आयातमा  राजश्व छुटको 
शसफाररश  

शाखामा ननवदेन नन:शुल्क  ३ ददन 

ववदेशमा अध्ययन गने जान ेधचककत्सकहरुलाई 
आवश्यकता अनुसार Letter of Need उपलब्ि 
गराउने   

शाखामा ननवदेन नन:शुल्क  ३ ददन 
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 वी. पी. कोइराला स्वास््य वविान प्रनतष्ट्ठान ऐन , २०४९  

 नेपाल नशसतङ पररषद ऐन , २०५२  

 नेपाल स्वास््य व्यवसायी पररषद ऐन , २०४७  

 नेपाल स्वास््य सेवा ऐन , २०५३  

 वी. पी. कोइराला मेमोररयल तयान्त्सर अस्पताल ऐन , २०५४  

 मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण ( ननयशमत तथा ननषेि) ऐन , २०५५  

 शदहद गंगालाल राजष्ट्रय हृदय केन्त्द्र ऐन २०५७  

 नेपाल फामेशस पररषद ऐन २०५७  

 धचककत्सा वविान राजष्ट्रय प्रनतष्ट्ठान ऐन २०६३  

 पाटन स्वास््य वविान राजष्ट्रय प्रनतष्ट्ठान ऐन २०६४  

 स्वास््यकमी तथा स्वास््य संस्थाको सुरक्षा सम्बजन्त्ि ऐन २०६६  

 सुनततजन्त्य पदाथत ( ननयन्त्रण र ननयमन गने ) ऐन २०६८  

 खोप ऐन २०२०  

 मानव अंग प्रत्यारोपण ( ननयशमत तथा ननषेि ) ऐन २०७२ (२०५५ को संशोिन )  

 hg:jf:Yo P]g @)&% 

 ;'/lIft dft[Tj tyf k|hgg\  :jf:Yo clwsf/ P]g @)&% 

 बबफर ननयन्त्रण ननयामावली , २०२३  

 नेपाल मेडडकल काउजन्त्सल , ननयामावली , २०२४  

 औषिी परामशत पररषद् र औसिी सल्लाहकार सशमनत गठन ननयामावली २०३७  

 औषिी दतात ननयामावली २०३८  

 औषिी  जााँचबुझ तथा ननरीक्षण ननयामावली , २०४०  

 खोप ननयमावली २०७४ 

 औषिी उतपादन संदहता , २०४१  

 औषिीस्तर ननयामावली , २०४३  

 आमाको दिुलाई प्रनतस्थान गने वस्तु  ( ववतर ववकक्र ननयन्त्रण ) ननयमावली , २०५१  

 स्वास््य कर कोष ननयमावली २०५१ ( िुम्रपान तथा मददरा दस्तुर )  

 नेपाल स्वास््य सेवा ननयमावली २०५५  

 नेपाल स्वास््य ब्यवासायी पररषद ननयमावली २०५६  

ननदेसशका , कायघिमहरु तथा कायघयोिनाहरु :  

 सुरज्ञक्षत गभतपतन सेवा प्रकक्रया २०६०  

 राजष्ट्रय जनस्वास््य प्रयोगशाला नीनत २०६९  

 राजष्ट्रय स्वास््य सञ्चार नीनत २०६९  

 स्वास््य के्षरको ४ वषे मानव संसािन रणनीनत योजना २०६९  
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 ववपन्त्न नगररक औषधि उपचार कोष ननदेशशका २०७%  

 ननजी तथा गैर सरकारी अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड ननदेशशका २०७०  

 मुख स्वास््य नीनत २०७०  

 स्वास््य संस्था स्थापना , सञ्चालन तथा स्तरोन्त्नती मापदण्ड ननदेशशका २०७०  

 राजष्ट्रय रतत संचार नीनत २०७१  

 राजष्ट्रय स्वास््य नीनत २०७१  

 राजष्ट्रय स्वास््य बबमा नीनत २०७१  

 सूनततजन्त्य पदाथत ननयन्त्रण तथा ननयमन ननदेशशका २०७१ 

 सूनततजन्त्य पदाथतको प्याकेटमा धचर र सन्त्देश अंककत ननदेशशका २०७१  

 ववस्ताररत अस्पताल सेवा सञ्चालन तथा ननप्राककटस भता कायत सञ्चालन ननदेशशका २०७१  

१२) आम्दानी,खचघ तथा आधथघक कारोबार सम्बन्धी अद्यािधधक वििरणिः  यस सम्बन्त्िी जानकारी 
अनुसूची २ मा रहेको छ। 
१३. तोककए बमोजिमका अन्य वििरणिः  नभएको 

१४. अनर्ललो आधथघक िषघमा सािघिननक ननकायले कुनै कायघिम िा आयोिना संचालन गरेको भए 
 सोको वििरण  

 जनस्वास््य बबिेयक र प्रजनन ् स्वास््य बबिेयक मन्त्री पररषदबाट पाररत भइत संसदमा पेश 
भएको 

 संवविानमा उल्लेखखत आिारभूत स्वास््य सेवाका लाधग Basic Health  Service Package अजन्त्तम 

रूप ददइएको  
 संि, प्रदेश र स्थाननय तह अन्त्तरगतका स्वास््य संरचनाहरू स्वीकृत भएको  
 जजल्ला अस्पताल तह सम्मका स्वास््यकमीहरुको कायत वववरणको अजन्त्तम मस्यॏदा तयार भएको 
 प्रववणता प्रमाणपर शमडवाइकि पाठ्यक्रम र स्कुलमा स्कुल नसत राख्नको लाधग कायतववधिको 

मस्यॏदा तयार गररएको  
 एजण्ट माईक्रोववयल रेजजस्टेण्टको  (AMR) राजष्ट्रय कायतयोजना तयार गनत सशमनतहरू गठन 

गररएको 
 जजल्ला अस्पातलहरुबाट प्रदान गररने सेवाको न्त्यूनतम मापदण्ड (MSS) को पररमाजतन तथा 

Secondary  / Tertiary अस्पतालहरुबाट प्रदान गररने न्त्यूनतम मापदण्डको अजन्त्तम मस्यौदा तयार 
गररएको  

 इ–हेल्थ अन्त्तरगत स्वास््य संस्था पंजजकरण, Online  गुनासो ब्यबस्थापन, File Tracking  System 

को कायत पूरा भइत संचालनमा आएको र ननयशमत त्यांकको गुणस्तर पररक्षण (RDQA)  को 
software तयार गररएको  

 संनियताको सन्त्दभतमा अनुगमन मूल्यांकन (M & E in Federal Context) ननदेशशका  तयार गररएको   
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 स्वास््य के्षरको लैधगक समानता तथा सामाजजक समाबेशीकरण  रणनीनत पररमाजतन २०७४ तयार 
भएको  

 शसहंदरबार शभरका कमतचारीहरुको स्वास््य परीक्षण गनत हेल्थ डेस्क सुरु गररएको  
 ववपद् व्यवस्थापन कायतक्रम अन्त्तगतत स्वास््य आकजस्मक संचालन केन्त्द्र प्रदेश नं। ४, ६ र ७ मा 

स्थापना गरर संचालन गररएको । 
 शदहद गंगालाल हृदय केन्त्दको नेपालगञ्ज र जनकपुरमा मुटुरोग सम्बन्त्िी सेवा ववस्तार गररएको  
 स्वास््य संस्था नभएका पदहचान गररएका २३१२ वडाहरु मध्ये १२०० स्वास््य संस्था संस्था 

ननमातणको लाधग बजेट बबननयोजन भएको र तत्काल कायत संचालनको लाधग कायतबबधि ननमातणको 
क्रममा रहेको 

 Nepal Health Facility Survey को प्रनतबेदन तयार भइत साबतजननकरण भइत सकेको र Nepal 

Demography Health Survey sf] Further Analysis sf] प्रनतबेदन अजन्त्तम चरणमा पुगेको  
 औषधिय फोहरजन्त्य पदाथत बबसजतन सम्बजन्त्ि ननदेशशकाको मस्यौदा तयार गररएको  
 आ=ब= २०७४÷७५ मा OCMC १६ थप गरी ४५, SSU १६ थप गरी ३२ र जेररयादरक वाडत ८  

स्थापना भएको 
 समुदायमा भएका मतृ्यूको मौखखक पररक्षण ३ जजल्लामा Piloting को रूपमा सुरू भएको   )

सुनसरी, सोलुखुम्बु र इतलाम) 

 राप्ती स्वास््य वविान प्रनतष्ट्ठान ऐन पाररत  
१५. सािघिननक ननकायको िेभसाईट भए सोको वििरणिः 
यस स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वेवसाइट www.mohp.gov.np 

१६. िैदेसशक सहायता, ऋण, अनुदान एिं सम्झौता सम्बन्धी  

 नेपाल सरकार र भारत सरकार वीच Cooperation in the field of Health and Medicine 
सम्बन्त्िी समझदारी परमा हस्ताक्षर गनत मन्त्री पररषदवाट स्वककृती प्राप्त भई परराष्ट्र  माफत त कारवाही 
प्रकृया अगाडड बढाएको । 

 नेपाल सरकार र कतार सरकारबीच स्वास््य के्षरमा आपसी सहकायत गनेसम्बजन्त्ि समझदारी पर -
Memorandum of Understanding on Mutual Cooperation in the fields of 

Health_ मा हस्ताक्षर गनत मन्त्रीपररषदबाट स्वीकृनत प्राप्त भई परराष्ट्र मन्त्रालयमाफत त प्रकृया 
अगाडड बढेको  । 

 माननीय उपप्रिानमन्त्री ज्यू  र ववश्व स्वास््य संगठनका ननदेशक डा  .टेड्रससाँगको भेटमा सहमनत  
भए अनुसार, संिीयता कायातन्त्वयनका लाधग कायतयोजना  बनाइ पेश गररएको । 

 माननीय उपप्रिानमन्त्री GAVI  का प्रमुखज्यू साँगको भेटिाटमा सहमनत भए अनुसार !!=@ 

डलर सहयोगको प्रनतवद्यता भए अनुसार कायतक्रम पेश भएको । शमशलयन  

१७. सािघिननक ननकायले संचालन गरेको कायघिम र सो को प्रगनत प्रनतिेदन 
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 क० नीनत, रणनीनत, ऐन, ननयम, मापदण्ड, ननदेसशका, कायघविधध  

१= नेपालको संवविानले प्रत्याभूत गरको ननाःशुल्क आिारभूत स्वस््य सेवा तथा आकजस्मक स्वास््य सेवा 
पाउने हक कायतन्त्वयन गनत र स्वास््य सेवालाई ननयशमत, गुणस्तरीय तथा सवतसुलभ तुल्याइत नागररकको 
पहुाँच स्थावपत गनत  जनस्वास््य सेवा ऐन २०७५ लागू भइत सकेको छ र यसको ननयमावलीको अजन्त्तम 
मस्यौदा समेत तयार भएको छ  ।   
२= नेपालको संवविानद्वारा प्रदत्त मदहलाको सुरज्ञक्षत माततृ्व तथा प्रजनन ्स्वास््य सम्बजन्त्ि हकको 
सम्मान, संरक्षण र पदपुनतत गनतको लाधग माततृ्व तथा प्रजनन ्स्वास््य सेवालाई सुरज्ञक्षत, गुणस्तरीय, 

सवतसुलभ तथा पहुाँच योग्य बनाउन सुरज्ञक्षत माततृ्व तथा प्रजनन ्स्वास््य अधिकार  ऐन २०७५ लागू भइत 
सकेको छ र यसको ननयमावलीको अजन्त्तम मस्यौदा समेत तयार भएको छ  ।  
३= संवविानको भावना र ममत अनुरूप राजष्ट्रय स्वास््य नीनत २०७१ लाइत पररमाजतन गनत बबशभन्त्न चरणमा 
छलफल भइत राजष्ट्रय स्वास््य नीनत २०७५ को अजन्त्तम मस्यौदा तयार भएको छ । 
४= आप्रवास प्रकक्रया प्रस्थान पूवत, गन्त्तब्य स्थान र आगमन पश्चात हुन सतने सबै ककशसमका जनस्वास््य 
समस्याहरूको न्त्यूननकरण गनत बबशभन्त्न मन्त्रालय र ननकायहरूको संलग्नतामा राजष्ट्रय आप्रवास स्वास््य 
नीनत २०७५ को अजन्त्तम मस्यौदा तयार भएको छ । 
५= स्वास््य ववमा ऐन २०७४ लाइत ब्यबजस्थत गनत स्वास््य ववमा ननयमावली २०७५ स्वीकृतीको लाधग 
मजन्त्रपररषदमा पेश भएको छ । 
६= स्वास््य चौकी देखख बबशेषि तहका अस्पतालहरूको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनका साथै यसको 
गुणस्तरीय सेवा बदृ्धि गनत न्त्यूनतम सेवा मापदण्ड (Minimun Service Standard)  तयार भइत ८३ वटा 
जजल्ला अस्पतालहरूमा लागू भइत सकेको र अन्त्यमा लागू हुने क्रममा छ । 
७= औषधि मूल्य ननिातरण सम्वजन्त्ि कायतववधि, २०७५ को मस्यौदा तयार गररएको छ । 
८= औषधि बबक्रीबबतरणलाइत ब्यबजस्थत गनत औषधि बबक्रीप्रबितन संदहता २०७५ मस्यौदा तयार । 
९= संवविानमा उल्लेखखत ननशुल्क आिारभूत स्वास््य सेवा प्रवाहका लाधग आिारभूत स्वास््य सेवा 
प्याकेज तयार भइत रायको लाधग सम्बजन्त्ित मन्त्रालयमा पठाइत सककएको अबस्था छ । 
१०= संि, प्रदेश र स्थाननय तहमा स्वास््यका संगठन संरचनाहरू स्वीकृत भइत लागू भइत सकेको छ साथै 
प्रदेश अन्त्तरगतका स्वास््य संस्था तथा ननकायहरू औपचाररक रूपमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्त्तरण समेत 
गररएको छ । 
११= स्वास््य के्षरको लैधगक समानता तथा सामाजजक समाबेशीकरण रणनीनत तयार गरी स्वीकृनतको लाधग 
मजन्त्रपररषदमा पेश गररएको छ । 
१२= अस्पतालको महत्वपूणत कायत मध्ये शव पररक्षण, बबशभन्त्न ककशसमका िाउ जााँच, मादक पदाथत सेवन 
पररक्षण लगायतका मेडडकोशलगल सेवालाई प्रभावकारी ब्यबस्थापनका लाधग मेडडकोशलगल सञ्चालन 
ननदेशशका, २०७५ मन्त्रालय स्तरीय ननणतय भइत स्वीकृनतको लाधग मन्त्री पररषदमा प्रस्ताव पेश भएको छ  
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१३= नेपाल सरकारको आ=ब= २०७५÷७६ को नीनत तथा कायतक्रमको बुाँदा नं= ७४ मा धचककत्सक तथा 
स्वास््यकमीले बबरामीलाइत गने व्यवहारसम्बन्त्िी आचारसंदहता लागु गने ब्यबस्था भए अनुसार सो 
सम्बजन्त्ि आचारसंदहता तयार गने प्रकृयामा छ । 
१४= स्वास््य वविान प्रनतष्ट्ठानसम्बन्त्िी एकीकृत ऐनको तयार गने प्रकक्रयामा रहेको छ । 
१५= स्वास््य सम्बजन्त्ि ववशभन्त्न ववद्यमान २४ वटा ऐनहरु वततमान संवविान सम्मत बनाउन संशोिन गने 
कायत भइरहेको छ ।  
ख० योिना तिुघमा, अनुगमन, मूलयांकन 

१= स्वास््य तथा पोषण के्षरको १५ औ पञ्च बवषतय योजना “स्वास््य, उत्पादनशील र जजम्मेवार नागररक” 
र  बब=सं= २१०० को दीित काशलन सोच “सम्बदृ्ि मुलुकको लाधग स्वास््य नागररक” आिारपर तयार गरी 
राजष्ट्रय योजना आयोगमा पेश भएको छ । 

२= स्वास््य संस्थाहरूको सेवाको जस्थनत र ती सेवाहरूको गुणस्तरलाइत प्रभावकारी बनाउन  स्वास््य तथा 
जनसंख्या मन्त्रालयमा स्वास््य संस्था पंजजकरण र ननयशमत त्यांकको गुणस्तर पररक्षणको लाधग एक 
छुट्टै Software तयार गरी वेव साइतटमा राखी ब्यबजस्थत गररएको छ । 

३= तीनै तहमा स्वस््य सेवा प्रवाहको प्रभावकारी अनुगमन गनत छुट्टै स्थाननय तथा प्रादेशशक तहको 
अनुगमन मूल्यांकन ननदेशशका (Monitoring amd Evaluation Guideline) तयार गरी सबै तहमा पठाइत 
कायातन्त्वयनमा आएको छ  ।  

 ग० सेिा प्रिाह 
१= सरकारको नीनत तथा कायतक्रम अनुसार हरेक वडामा कम्तीमा १ स्वास््य संस्था र हरेक स्थाननय 
तहमा कजम्तमा एक धचककत्सक सुननजश्चत गनत र यस आ।ब।मा १२०० वडाहरूमा स्वास््य संस्था स्थापना 
र सेवा संचालन गने कायतववधि मन्त्रालय स्तरीय ननणतय भइत स्वीकृनतको लाधग मन्त्री पररषदमा प्रस्ताव 
पेश भएको छ । 
२= सातै वटा प्रदेशमा प्रदेश आयुवेद अस्पताल स्थापना गनत मजन्त्रपररषदबाट स्वीकृत भएको छ  
३= ७७ जजल्ला स्वास््य कायातलय, सातैवटा प्रदेशस्तरका स्वास््य ननदेशनालय, स्वास््य ताशलम 
केन्त्द्र,स्वास््य आपूती व्यवस्थापन केन्त्द्र, जनस्वास््य प्रयोगशालाहरुको संरचना तथा “तेररज” स्वीकृत भई 
कायतन्त्वयनमा आएको छ । 
४= हरेक प्रदेशमा संि अन्त्तरगत रहने गरी कम्तीमा एक  ववशेषि सेवा सदहतको Tertiary Hospital रहने 
कायतक्रम भए अनुरूप हाल देशका पााँच वटा ठूला अस्पतालहरू -कोशी अञ्चल अस्पताल, नारायणी उप 
के्षरीय अस्पताल बीरगन्त्ज, भरतपुर अस्पताल धचतवन, भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगंज र डडेलिुरा उप 
के्षरीय अस्पताल_ लाइत सो अनुरूप ती अस्पतालहरूको आबश्यक रूपान्त्तरण गनत मजन्त्रपररषदबाट 
सैद्िाजन्त्तक स्वीकृनत प्राप्त भइत संिीय सरकार अन्त्ततगत राखी व्यवस्थापन गने सम्बन्त्िमा मजन्त्रपररषदमा 
प्रस्ताव पेश भएको छ । 
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५= सप्तरी जजल्लाको राजववराजजस्थत गजेन्त्द्रनारायण शसहं अञ्चल अस्पताललाइत आिार बनाइत प्रदेश नं= २ 
मा स्वास््य वविान प्रनतष्ट्ठान स्थापना गनत मजन्त्रपररषदबाट सैद्िाजन्त्तक सहमनत प्राप्त भएको छ । 
६= गत सालको माि मसान्त्त सम्म २७ जजल्लामा लागू भएको स्वास््य बबमा कायतक्रम हालसम्म ३६ 
जजल्लाका ३४० स्थाननय तहमा लागू भएको, ११ जजल्लाको ११८ स्थाननय तहमा अशभमुखखकरण भई रहेको 
छ । गत माि सम्म बबशमत गनेको संख्या ६९४७११ जनाबाट हाल १४,७८,८१० जना पुगेको र सो बबशमत 
मध्ये यस अवधिमा ५७६०६९ जनाले सेवा पाएका छन ्। 
७= आठ अस्पतालहरूमा जेष्ट्ठ नागररक वाडत संचालन भई रहेकोमा थप ४ अस्पतालमा  सेवा ववस्तार गने 
योजना अन्त्तरगत नारायणी उप के्षरीय अस्पतालले सेवा संचालन सुरू गरर सकेको छ । 
८= जनकपुर अञ्चल अस्पताल र राजववराज अस्पतालमा नवजात शशशु सिन उपचार कक्ष -एन=आई=शस=यु_ 

टरसरी केयर सेन्त्टर स्थापना भइत सेवा प्रारम्भ भएको छ । 
९= दज्ञक्षण एशशयामा पदहलो पटक नेपालले रूबेला रोग ननवारण भएको प्रमाण पर पाएको छ । यसैगरी 
खसे्ररोग रकोमा पनन नेपालबाट ननवारण भएको छ ।  
१०= ववपद् व्यवस्थापनलाइत समयमा नै पदहचान तथा उधचत सम्बोिन गनत राजष्ट्रय ववपद ब्यबस्थापन 
कायतक्रम अन्त्तगतत प्रदेश नं= ४, कणातली प्रदेश र सुदरु पजश्चम प्रदेशमा प्रादेशशक स्वास््य आपतकालीन 
संचालन केन्त्द्र स्थापना गरर संचालन गररएको छ । 
११= बर=वव= शशक्षण अस्पताल महाराजगंजलाई कलेजो प्रत्यारोपणको लाधग स्वीकृत प्रदान गररएको छ । 
 

र्० अध्ययन, अनुसन्धान, सिेक्षण 

१= पााँच बषत मुननका बच्चा तथा प्रजनन उमेरका मदहलाहरूमा सुक्ष्म पोषण तत्वको अबस्था पत्ता लगाइत 
त्यमा आिाररत सो सम्बजन्त्ि योजना तजुतमा तथा कायातन्त्वयन गनत Micro Nutrient Status Survey 

सम्पन्त्न गरी प्रनतबेदन साबतजननक गररएको छ । 
२= स्वास््य के्षरमा हुने खचतको बबबरण ब्यबजस्थत गरी सो त्यमा आिाररत रही बजेट बबननयोजन र 
पररचालन गनत सहज गने उद्येश्यले National Health Account ननमातण गने कायत भइत रहेको छ सो 
अन्त्तरगत  National Health Account 2012-2016 प्रकाशन भएको छ । 
ङ० अन्तराजरिय साझेदारी सम्बजन्ध कायघहरु 

नेपाल सरकार र कतार सरकार बीच स्वास््य के्षरमा आपसी सहकायत गने सम्बजन्त्ि समझदारी पर 

(Memorandum of Understranding on Mutual Cooperation in the field of Health) मा हस्ताक्षर गनत 
मन्त्रालय स्तरीय ननणतय भई स्वीकृनतको लाधग मन्त्री पररषदमा पेश भएको भएको छ । 
च० भौनतक पूिाघधार 
 १= यस अवधि शभर जजल्ला अस्पताल, प्राथशमक स्वास््य केन्त्द्र, स्वास््य चौकी, प्रसुनत केन्त्द्र गरी जम्मा 
२१४ वटा भवनहरूको ननमातण सम्पन्त्न भएको छ । 
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छ० बबशेषज्ञ धचककत्सक पररचालन 

!= नेपाल सरकारबाट छारबवृत्त पाइत बबशेषि धचककत्सा शशक्षा अध्ययन पूरा गरेका ११० जना बबशेषि 
धचककत्सकहरूलाइत पदहलो पटक बबशभन्त्न अस्पतालमा पररचालन गररएको छ । 
१८.  सािघिननक ननकायले िगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामािली  र त्यस्ता सूचना संरक्षण 
गनघ तोककएको समयािधी ःिः नभएको  
१९. सािघिननक ननकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी ननिेदन र सो उपर सूचना ददइएको विषयिः 

 धचककत्सकले बबरामी जााँच गदात वा परामशत दददंा शलन पाउने नेपाल सरकारले तोकेको शुल्कको दररेट  
 उपप्रिान तथा स्वास््य मन्त्री यादवले हालसम्म भ्रमण गनुतभएको देश, भ्रमणको उदेश्य, भ्रमण अवधि 

 ७५३ स्थानीय ननकायमा रहेका स्वास््य साँस्थाको साँख्या 
 स्वास््य तथा जनसख्या मन्त्रालयले प्रिानमन्त्री केपी ओली शमात ज्यूको एक वषतको कायतकालमा 

भएका मुख्य कायतक्रमहरु जजल्ला अस्पताल,रौतहटमा ववगत ्२ वषत देखख सरकारले सुत्केरी 
मदहलाहरुको लाधग ववतरण गनत ववननयोजन गरेको भत्ता तथा अन्त्य स्वास््य सुवविाबारे 

 डायलनयशसस सेवा बारे 
 वीर अस्पतालमा उपकरण खररदमा भएको अननयशमनतता ववषयमा राजष्ट्रय सतकत ता केन्त्द्रले 

सावतजननक गरेको प्रनतवेदन र स्वास््य मन्त्रालयले गरेको काम कारवाहीको जानकारी  
२०. सािघिननक ननकायमा सूचनाहरु अन्यर प्रकाशन भएका िा हुने भएको भए सोको वििरण 

 www.facebook.com/mohpnep  

 www.twitter.com/mohpnep 
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