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अध्याय १: प�रचय 

१.१ पृ�भूिम 

 नेपालको संिवधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्येक नाग�रकको मौिलक हकको �पमा स्थािपत 
गरकेो छ । दशे संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेकोले संघीय संरचनाको वस्तगुत धरातलमा आधा�रत रही 
गणुस्तरीय स्वास्थ्य सवेालाई सबै नाग�रकको सवर्सलुभ पह�चँमा पयुार्उन ु राज्यको दाियत्व हो । 
संिवधानबमोिजम राज्यका सघं, प्रदशे र स्थानीय तहले सम्पादन गन� कायर्ह�को एकल तथा साझा 
अिधकार सूची, नेपाल सरकारका नीित तथा कायर्क्रमह�, नेपालले िविभन्न समयमा गरकेा अन्तरार् िष्ट्रय 
प्रितबद्धता अन�ुप कायर् गद� आएको छ । संस्थागत �पमा नेपालमा िव.स. १९९० दिेख औपचा�रक 
�पमा स्वास्थ्य सेवा िवभागको स्थापना भइ स्वास्थ्य �ेत्रमा नया ँ िवषयह�को प्रवेशलाई एक�कृत गरी 
संचालनका लािग िव.सं. २०११ सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्थापना भए प�ात िविभन्न संरचनागत 
सधुार गद� दशेभरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाइ िनरन्तरता िदइरहेको छ ।  

 नेपालको संिवधानल ेस्वास्थ्यलाई मौिलक हकको �पमा अङ्िगकार गद� प्रत्येक नाग�रकलाई राज्यबाट 
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा िनःशलु्क प्रा� गन� मौिलक हकको प्रत्याभूित गरकेो छ । स्वास्थ्य सेवामा सबैको 
समान पह�चँको व्यवस्था गन�, कसैलाई पिन आकिस्मक स्वास्थ्य सेवाबाट वि�चत नग�रने, प्रत्येक 
व्यि�लाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हकको व्यवस्था गरकेो छ । साथ ै
नागरीकलाइ स्वस्थ बनाउन राज्यले स्वास्थ्य �ेत्रमा लगानी बिृद्ध गद� गणुस्तरीय तथा सवर्सलुभ 
स्वास्थ्य सवेामा समान पहँ�च बढाउँद ैसवैको स्वस्थ जीवन प्रत्याभतु गरी िदगो िबकास सिुनि�त गनुर् पन� 
दाियत्व रहेको छ । यसैगरी तीनै तहल े सम्पादन गन� कायर्ह�को सूची, नेपाल सरकारका सान्दिभर्क 
िबद्यमान नीितह�, नेपालल े िविभन्न समयमा गरकेो अन्तरािष्ट्रय प्रितबद्धताह�लाइर् कायार्न्वयन गनर् 
िविभन्न ऐन तथा नीितगत व्यवस्था र सो अन�ुप कायर्क्रमह�लाई स�चालन गद� आएको छ । िवशेषगरी 
रािष्ट्रय स्वास्थ्य नीित २०७६ अन�ुप दहेायको सोच, नीित, उद्देश्यह� तय गरी सो अन�ुप कायर् गन� 
ल�य राखेको छ । 

१.२ भावी सोच 

 स्वस्थ तथा सखुी जीवन लि�त सजग र सचेत नाग�रक । 

१.३ ध्यये 

 साधन स्रोतको अिधकतम एवं प्रभावकारी प्रयोग गरी सहकायर् र साझेदारी माफर् त नाग�रकको स्वास्थ्य 
सम्बन्धी मौिलक अिधकार सिुनि�त गन� । 

१.४ ल�य 

 संघीय संरचनामा सबै वगर्का नाग�रकका लािग सबै सामािजक न्याय र सशुासनमा आधा�रत स्वास्थ्य 
प्रणालीको िवकास र िवस्तार गद� गणुस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पह�चँ र उपभोग सिुनि�त गन� । 

१.५ उद्दशे्यह� 

१) संिवधान प्रद� स्वास्थ्य सम्बन्धी हक सबै नाग�रकले उपभोग गनर् पाउने अवसर िसजर्ना गनुर् ।  
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२) संघीय संरचना अन�ुप सबै िकिसमका स्वास्थ्य प्रणालीलाई िवकास, िवस्तार र सधुार गनुर् । 
३) सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाह�बाट प्रदान ग�रने सेवाको गणुस्तरमा सधुार गद� सहज पह�चँ िनि�त 

गनुर् । 
४) अित सीमान्तकृत वगर्लाई समेट्द ैसामािजक स्वास्थ्य सरु�ा पद्धितलाई स�ुढ गनुर् । 
५) सरकारी, गैर-सरकारी तथा िनजी �ेत्रसगँ बह��ेत्रीय साझेदारी, सहकायर् तथा सामदुाियक 

सहभािगतालाई प्रबद्धर्न गनुर्  । 
६) नाफामूलक स्वास्थ्य �ेत्रलाई सेवामूलक स्वास्थ्य सेवामा �पान्तरण गद� जान ु।  

१.६ नीितह� 

१. सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाह�बाट तोिकएबमोिजम िनःशलु्क आधारभूत स्वास्थ्य सवेा सिुनि�त 
ग�रनेछ ।  

२. स्वास्थ्य िबमा माफर् त िवशेष� सेवाको सलुभ पह�चँ सिुनि�त ग�रनेछ । 
३. सबै नाग�रकलाई आधारभूत आकिस्मक स्वास्थ्य सेवाको पह�चँ सिुनि�त ग�रनेछ । 
४. स्वास्थ्य प्रणालीलाई संघीय सरंचना अन�ुप संघ, प्रदशे र स्थानीय तहमा पनुस�रचना, सधुार एवं 

िवकास तथा िवस्तार ग�रनेछ । 
५. स्वास्थ्यमा सवर्व्यापी पह�चँ (Universal Health Coverage) को अवधारणा अन�ुप  

प्रवधर्नात्मक, प्रितकारात्मक, उपचारात्मक, पनुस्थार्पनात्मक तथा प्रशामक सेवालाई एक�कृत 
�पमा िवकास तथा िवस्तार ग�रनेछ । 

६. स्वास्थ्य �ेत्रमा सरकारी, िनजी तथा गैर सरकारी �ेत्रबीचको सहकायर्, साझेदारीलाई प्रबद्धर्न, 
व्यवस्थापन तथा िनयमन गनुर्का साथै स्वास्थ्य िश�ा, सेवा र अनसुन्धानका �ेत्रमा िनजी, 
आन्त�रक तथा बा� लगानीलाई प्रोत्साहन एवं संर�ण ग�रनेछ ।  

७. आयवु�द, प्राकृितक िचिकत्सा, योग तथा होिमयोप्यािथक लगायतका िचिकत्सा प्रणालीलाई 
एक�कृत �पमा िवकास र िवस्तार ग�रनेछ । 

८. स्वास्थ्य सेवालाई सवर्सलुभ, प्रभावकारी तथा गणुस्तरीय बनाउन जनसंख्या, भूगोल र संघीय 
संरचना अन�ुप सीप िमिश्रत द� स्वास्थ्य जनशि�को िवकास तथा िवस्तार गद� स्वास्थ्य 
सेवालाई व्यविस्थत ग�रनेछ । 

९. सेवाप्रदायक व्यि� तथा ससं्थाबाट प्रदान ग�रने स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी, जवाफदहेी र 
गणुस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य व्यवसायी प�रषदह्�को संरचनाको िवकास, िवस्तार तथा सधुार 
ग�रनेछ ।  

१०. गणुस्तरीय औषधी तथा प्रिविधजन्य स्वास्थ्य सामग्रीको आन्त�रक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गद�, 
कुशल उत्पादन, आपूितर्, भण्डारण, िवतरणलाई िनयमन तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन माफर् त 
पह�चँ एवं समुिचत प्रयोग सिुनि�त ग�रनेछ ।  

११. स�वा रोग, िकटजन्य रोग, पशपुन्छीजन्य रोग, जलवाय ु प�रवतर्न र अन्य रोग तथा महामारी 
िनयन्त्रण लगायत िवपद ् व्यवस्थापन पूवर्तयारी तथा प्रितकायर्को एक�कृत उपायह� अवलम्बन 
ग�रनेछ । 

१२. नसन� रोगह�को रोकथाम तथा िनयन्त्रणका लािग व्यि�, प�रवार, समाज तथा सम्बिन्धत 
िनकायलाई िजम्मेवार बनाउदँ ैएक�कृत स्वास्थ्य प्रणालीको िवकास तथा िवस्तार ग�रनेछ । 
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१३. पोषणको अवस्थालाई सधुार गनर्, िमसावटय�ु तथा हािनकारक खानालाई िन�त्सािहत गद� 
गणुस्तरीय एवं स्वास्थ्यवद्धर्क खाद्य पदाथर्को प्रवधर्न, उत्पादन, प्रयोग र पह�चँलाई िवस्तार 
ग�रनेछ ।  

१४. स्वास्थ्य अनसुन्धानलाई अन्तरार् िष्ट्रय मापदण्ड अन�ुप गणुस्तरीय बनाउदँ ैअनसुन्धानबाट प्रा� 
प्रमाण र तथ्यह�लाई नीित िनमार्ण, योजना तजुर्मा तथा स्वास्थ्य पद्धितको िवकासमा प्रभावकारी 
उपयोग ग�रनेछ । 

१५. स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई आधिुनक�करण, गणुस्तरीय तथा प्रिविधमैत्री बनाई 
एक�कृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको िवकास ग�रनेछ । 

१६. स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचनाको हक तथा सेवाग्राहीले उपचार सम्बन्धी जानकारी पाउन े हकको 
प्रत्याभूित ग�रनेछ । 

१७. मानिसक स्वास्थ्य, मखु, आखँा, नाक कान घाटँी स्वास्थ्य सवेा लगायतका उपचार सेवालाई 
िवकास र िवस्तार ग�रनेछ ।  

१८. अस्पताल लगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान ग�रने सेवाको गणुस्तर सिुनि�त 
ग�रनेछ । 

१९. स्वास्थ्य �ेत्रमा नीितगत, संगठनात्मक तथा व्यवस्थापक�य संरचनामा समयानकूुल प�रमाजर्न 
तथा सधुार गद� सशुासन कायम ग�रनेछ । 

२०. जीवनपथको अवधारणा अन�ुप सरुि�त माततृ्व, बाल स्वास्थ्य, िकशोरिकशोरी, प्रजनन ्
स्वास्थ्य, प्रौढ तथा जे� नाग�रक लगायतका सेवाको िवकास तथा िवस्तार ग�रनेछ । 

२१. स्वास्थ्य �ेत्रको िदगो िवकासका लािग आवश्यक िव�ीय स्रोत तथा िवशेष कोषको व्यवस्था 
ग�रनेछ । 

२२. बढ्दो सहरीकरण, आन्त�रक तथा बा� बसाइ-सराइजस्ता िवषयह�को समयानकूुल व्यवस्थापन 
गद� यसबाट ह�ने जनस्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याह�लाई समाधान ग�रनेछ ।     

२३. जनसांिख्यक तथ्यांक व्यवस्थापन, अनसुन्धान तथा िव�ेषण गरी िनणर्य प्रिक्रया तथा कायर्क्रम 
तजुर्मासगँ आबद्ध ग�रनेछ । 

२४. प्रितजैिवक प्रितरोधलाई न्यूनीकरण गद� सकं्रामक रोग िनयन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लािग एकद्वार 
स्वास्थ्य पद्धितको िवकास तथा िवस्तार ग�रनकुा साथै वाय ुप्रदूषण, ध्विन प्रदूषण, जल प्रदूषण 
लगायतका वातावरणीय प्रदूषणका साथै खाद्यान्न प्रदूषणलाई वै�ािनक ढंगले िनयमन तथा 
िनयन्त्रण  ग�रनेछ ।  

२५. आप्रवासन प्रिक्रयाबाट जनस्वास्थ्यमा उत्पन्न ह�न सक्ने जोिखमलाई न्यूनीकरण गनर् तथा 
िवदशेमा रहेका नेपाली नाग�रकह�को स्वास्थ्य सरु�ाका लािग समुिचत व्यवस्थापन ग�रनेछ ।  

१.७ कायर्�ेत्र 

नेपाल सरकार (कायर् िवभाजन) िनयमावली, २०७४ अनसुार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले 
सम्पादन गनुर्पन� कायर्ह� िनम्न बमोिजम रहेका छनः 

१) स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी नीित, कानून र मापदण्ड, 
२) रािष्ट्रयस्तरमा प्रवद्धर्नात्मक, प्रितकारात्मक, उपचारात्मक, पनुस्थार्पनात्मक र िनवारणात्मक 

सम्बन्धी नीित, कानून र मापदण्ड, 
३) स्वास्थ्य सम्बन्धी प्राि�क, व्यवसाियक र पेसागत संघ, संस्था सम्बन्धी नीित, कानून र मापदण्ड, 
४) रािष्ट्रय तथा केन्द्रीय अस्पताल, स्वास्थ्य प्रित�ानह�को स्थापना, स�चालन र िनयमन, 
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५) निसर्ङ होम लगायतका स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा स�चालनसम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड 
र िनयमन, 

६) अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको प्रत्यायन, 
७) िबिश� सेवा प्रदायक अस्पताल सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड र िनयमन, 
८) औषिध, स्वास्थ्य सामाग्री तथा स्वास्थ्य प्रिविधको उत्पादन र िवकास, स�चय, िवक्र� िवतरण, 

अिन्तम िवसजर्न सम्बन्धी गणुस्तर मापदण्ड र िनयमन, 
९) आयवु�िदक यूनानी, आम्ची, होिमयोप्यािथक, प्राकृितक िचिकत्सा लगायतका परम्परागत स्वास्थ्य 

उपचार सेवा सम्बन्धी नीित, कानून र मापदण्ड, 
१०) सन� र नसन� रोग रोकथाम तथा िनयन्त्रण सम्बन्धी नीित तथा मापदण्ड, 
११) अन्तरार् िष्ट्रय स्वास्थ्य िनयमन, 
१२) स्वास्थ्य बीमा तथा सामािजक स्वास्थ्य सरु�ा, 
१३) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या �ेत्रको मानवश्रोत िवकास र व्यवस्थापन, 
१४) स्वास्थ्य सेवा तथा वस्तकुो शलु्क सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड र िनयमन, 
१५) औषिध िनगरानी र िनयमन 
१६) औषिध ख�रद तथा आपूितर् सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड र िनयमन, 
१७) अित आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री (खोप र प�रवार िनयोजन साधन) आपूितर् र व्यवस्थापन, 
१८) स्वास्थ्य िव�ान सम्बन्धी अध्ययन र अनसुन्धान सम्बन्धी मापदण्ड, 
१९) जडीबटुी, जान्तव र खिनज (हवर्ल, एिनमल र िमनरल) को औषधीय अनसुन्धान, 
२०) स्वास्थ्य सूचना प्रणाली व्यवस्थापन र स्वास्थ्य लखेा पद्धित, 
२१) रािष्ट्रय एवं अन्तरािष्ट्रय चासोका जनस्वास्थ्य समस्याको िनगरानी, 
२२) आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र �ेत्रको मापदण्ड, 
२३) िविभन्न तहमा आवश्यक पन� स्वास्थ्य सेवा रािष्ट्रय प्रोटोकल, 
२४) रािष्ट्रय�रफरने्स प्रयोगशाला र परी�ण केन्द्रको स्थापना, स�चालन र िनयमन, 
२५) स्वास्थ्य पयर्टन प्रबद्धर्न सम्बन्धी समन्वय, 
२६) जनस्वास्थ्यसम्बन्धी आपतकालीन अवस्था, स्वास्थ्य �ेत्रमा िवपद र महामारी व्यवस्थापन, 
२७) आपतकालीन अवस्थाका लािग औषधी तथा औषधीजन्य सामाग्रीको मौज्दात (बफरस्टक) 

व्यवस्थापन, 
२८) आकिस्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा �रफरल पद्धितको िवकास, 
२९) जनसंख्या, बसाइसराइ, प�रवार िनयोजन, मातिृशश ु कल्याण, प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी 

रािष्ट्रयनीित, कानून, मापदण्ड, 
३०) रािष्ट्रयस्तरमा जनसंख्या सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान एवं प्र�ेपण सूचना प्रणाली, 
३१) बसाइसराइ सव��ण तथा िस्थित िब�ेषण, 
३२) स्वास्थ्यजन्य सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी नीित र मापदण्ड, 
३३) मन्त्रालय सम्बन्धी रािष्ट्रय अन्तरािष्ट्रय संघससं्थासंग सिन्ध, सम्झौता, अिभसिन्ध, सम्पकर्  र 

समन्वय, 
३४) मन्त्रालय सम्बन्धी सावर्जिनक ससं्थान, प्रािधकरण, सिमित, प्रित�ान, कम्पनी आिदको 

स�चालन र िनयमन, 
३५) मन्त्रालयको िवषय �ेत्रसंग सम्बिन्धत सेवा, समूह र उपसमूह स�चालन । 
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अध्याय २: संस्थागत व्यवस्था र कायर् िववरण 
 
२.१  संगठनात्मक संरचना 

नेपालको संिवधान अन�ुप संघीय संरचनाको वस्तगुत धरातलमा आधा�रत रही गणुस्तरीय स्वास्थ्य 
सेवालाई नाग�रकको सवर्सलुभ पह�चँमा पयुार्उन स्वास्थ्य तथा जनसखं्या मन्त्रालयको सगंठन 
संरचनालाइर् दहेाय अन�ुप पनुः संरचना ग�रएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय संगठन संरचना 
अनसूुची १ मा िदइएको छ । 

 िवभागह�ः   
 १. स्वास्थ्य सेवा िवभाग  
 २. आयवु�द तथा वैकिल्पक िचिकत्सा िवभाग  
 ३. औषिध व्यवस्था िवभाग 

 केन्द्रह�ः  
 १. रािष्ट्रय स्वास्थ्य तािलम केन्द्र  
 २. रािष्ट्रय स्वास्थ्य िश�ा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र 
 ३. रािष्ट्रय एड्स तथा यौनरोग िनयन्त्रण केन्द्र 
 ४. रािष्ट्रय �यरोग केन्द्र 
 ५. रािष्ट्रय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला 
 ६. क�टजन्य रोग अनसुन्धान तथा तािलम केन्द्र 
 ७. रािष्ट्रय आयबु�द तािलम तथा अनसुन्धान तािलम केन्द्र 

 प्रित�ानह� 
 १. िचिकत्सा िव�ान रािष्ट्रय प्रित�ान 
 २. वी.पी.कोइराला स्वास्थ्य िब�ान प्रित�ान 
 ३. पाटन स्वास्थ्य िव�ान प्रित�ान 
 ४. कणार्ली स्वास्थ्य िब�ान प्रित�ान 
 ५. पोखरा स्वास्थ्य िब�ान प्रित�ान 
 ६. रा�ी स्वास्थ्य िब�ान प्रित�ान 
 ७. रामराजा प्रसाद िसंह स्वास्थ्य िब�ान प्रित�ान 

 केिन्द्रयस्तरका अस्पतालह�ः  
 १. वीर अस्पताल, काठमाण्डौं 
 २. कािन्त बाल अस्पताल, काठमाण्डौं 
 ३. शकु्रराज ट्रिपकल तथा स�वा रोग अस्पताल, काठमाण्डौं 
 ४. मानिसक अस्पताल, लिलतपरु 
 ५. परोपकार प्रसूित तथा �ीरोग अस्पताल, काठमाण्डौं 
 ६. आयवु�द िचिकत्सालय, नरदवेी, काठमाण्डौं 
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७. पशपुित होिमयोप्याथी िचिकत्सालय तथा यूनानी औषधालय, लिलतपरु 
८. शिहद धमर्भ� रािष्ट्रय प्रत्यारोपण केन्द्र, भ�परु 
९. रािष्ट्रय ट्रमा सेन्टर, काठमाण्डौं 
१०. कोशी अस्पताल, िवराटनगर 
११. नारायणी अस्पताल, पसार् 
१२. भरतपरु अस्पताल, िचतवन 
१३. भेरी अस्पताल, बाकेँ 
१४. डडेलधरुा अस्पताल, डडेलधरुा 
१६. शिहद गंगालाल रािष्ट्रय �दय केन्द्र, काठमाण्डौं 
१७. वी.पी.कोइराला मेमो�रयल क्यान्सर अस्पताल, भरतपरु, िचतवन 
१८. जी.पी. कोइराला रािष्ट्रय �ासप्र�ास उपचार केन्द्र, तनह�,ँ दलेुगौडा, तनह� ँ
१९. सशुील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, खजरुा, बाकेँ 
२०. नेपाल आखँा अस्पताल, काठमाण्डौं 

  अन्य संस्थाह� 
१. नेपाल स्वास्थ्य अनसुन्धान प�रषद 
२. िसंहदरबार वैद्यखाना िवकास सिमित 
३. नेपाल फाम�सी प�रषद 
४. नपेाल निसर्ङ प�रषद 
५. आयवु�द िचिकत्सा प�रषद 
६. नेपाल स्वास्थ्य अनसुन्धान प�रषद 
७. नेपाल मेिडकल काउिन्सल  
८. नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी प�रषद 

  वािषर्क �पमा वजटे िविनयोजन ह�न ेअन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाह� 
१. मनमोहन कािडर्योथोरािसक भास्कुलर केन्द्र, काठमाण्डौं 
२. नेपाल नेत्रज्योित संघ, काठमाण्डौं 
३. वी.पी.कोइराला लायन्स नेन्त्र अधययन केन्द्र, काठमाण्डौं 
४. ित्र.िव. िश�ण अस्पताल (सरुशे वाग्ले क्यान्सर केन्द्र), काठमाण्डौ 

  सामदुाियक प्रकृितका एव गैरसरकारी िनकायबाट मन्त्रालयसंग समझदरी भइर् सञ्चािलत अस्पतालह� 
१. आपँ िपपल अस्पताल, गोरखा 
२. तीलगंगा आखँा प्रित�ान, काठमाण्डौ 
३. नेपाल अथ�पेिडक अस्पताल, काठमाण्डौ 
४. आइएनएफ नेपाल, ह�रयो खकर्  अस्पताल, पोखरा 
५. आइएनएफ नेपाल, साइिनङ अस्पताल, बाकेँ 
६. आइएनएफ नेपाल, साइिनङ अस्पताल, सखु�त 



7 

७. धिुलखेल अस्पताल, काभे्र 
८. तानसेन िमसन अस्पताल, पाल्पा 
९. ओखलढुङ्गा िमसन अस्पताल, ओखलढुङ्गा   
१०. लमजङु सामदुाियक िजल्ला अस्पताल, लमजङु 
११. बयलपाटा अस्पताल, अछाम  
१२. चौरजहारी अस्पताल, �कुम 
१३. शीर मेमो�रयल अस्पताल, वनेपा, काभे्र 

 
२.२  दरवन्दी संरचना 

 

 स्वास्थ्य जनशि�को तह अनसुार िवद्यमान दरवन्दीको अवस्थाः 
तह संघ प्रदशे स्थानीय तह जम्मा 

४।५।६ २९९ ७७६ १८५०९ १९५८४ 
५।६।७ १११४ १४७१ ६५४० ९१२५ 
८ ३६३ ३७७ २५४ ९९४ 
७।८ २२६ ३१९ ११ ५५६ 
९।१० ४७० ५४४ ३३ १०४७ 
११ १७५ १०६ ० २८१ 
१२ तह ३ ० ० ३ 
िविश� श्रेणी २ ० ० २ 
जम्मा २६५२ ३५९३ २५३४७ ३१५९२ 
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२.३ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका महाशाखाह� र ितनको कायर् िववरण 

१.  नीित, योजना तथा अनगुमन महाशाखा 
 नीित तथा योजना शाखा : 

 स्वास्थ्य सम्बन्धी संघीय, प्रादिेशक तथा स्थानीय तहका अल्पकालीन तथा दीघर्कालीन नीित, 
रणनीित,  योजना, िनद�िशका, मागर्दशर्न, प्रोटोकल तजुर्मा गन� । 

 नीित कायार्न्वयन, नीितको मूल्याङ्कन र नीित िव�ेषण गन� । 

 असङ्क्रमणीय रोग िनदान तथा उपचारका लािग स्थापना भएका िविभन्न स्वास्थ्य संस्थाबीच 
समन्वय कायम गरी उपय�ु नीित तयार गन� । 

 अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी नीित तथा अनगुमन मूल्याङ्कन खाका तजुर्मा गन� । 

 आविधक तथा वािषर्क योजना तथा कायर्क्रम तजुर्मा र कायार्न्वयनको मागर्िनद�शन तयार गन� । 

 स्वास्थ्य सधुार नीितह�को िवकास गन� । 

 मन्त्रालय अन्तगर्तका प्रित�ान, प�रषद,् सिमित प�रचालन सम्बन्धमा आवश्यक नीित तथा योजना 
तजुर्मा गन� । 

 स्वास्थ्य �ेत्र मानव संसाधन सम्बन्धी दीघर्कालीन, मध्यकालीन तथा अल्पकालीन नीित, योजना 
तथा कायर्क्रम तजुर्मा गन� । 

 स्वास्थ्य सधुार नीितह�को िवकास गन� । 

 मन्त्रालय तथा अन्तगर्तका कायार्लयह�को साधारण तथा िवकास बजेट तजुर्मा गन�, गराउने । 

 मन्त्रालय र अन्तगर्तका िनकायह�को लािग आवश्यक पन� जग्गा, भवन, फिनर्चर, मेिशनरी औजार, 
उपकरण, सञ्चार साधन सवारी साधन लगायतका भौितक साधनह�को योजना तथा आपूितर् 
व्यवस्थापन नीित तजुर्मा गन� । 

 जिडबूटी संर�ण, सवंधर्न, प्रवधन र गणुस्तरीय आयवु�द औषधी उत्पादन र िनयमनका लािग नीित 
तजुर्मा गन� । 

 आयवु�द िवभाग र सो अन्तगर्त सञ्चािलत कायर्क्रमह� तजुर्मा गन� । 

 मन्त्रालय र अन्तगर्तका िनकायह�को लािग आवश्यक पन� जग्गा, भवन, फिनर्चर, मेिशनरी औजार, 
उपकरण, सञ्चार साधन सवारी साधन लगायतका भौितक साधनह�को योजना तथा आपूितर् 
व्यवस्थापन नीित तयार गन� । 

 जनसङ्ख्या सम्बन्धी नीित, योजना र कायर्क्रम तजुर्मा गन� । 

 बसाइसँराइ सम्बन्धी नीित, योजना र कायर्क्रमको तजुर्मा गन� । 

 स्वास्थ्य �ेत्र सधुारका लािग वैकिल्पक िव�ीय व्यवस्थापन गन� । 

 आिथर्क अध्ययन, अनसुन्धान, नीितगत तथा कायर्गत अध्ययन गन� । 
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 स्वास्थ्य कायर्क्रमह�को आिथर्क मूल्याङ्कन, लागत प्रभावी (Cost-effectiveness), लागत लाभ 
िव�ेषण र लागत उपयोिगता िव�ेषण गन� । 

 स्वास्थ्य �ेत्रमा प्रा� ह�ने वैदिेशक सहायताको उपयोग �मताको अध्ययन गन� । 

 वैदिेशक सहायताबाट सञ्चािलत तथा कायर्क्रमको िव�ेषण र स्वीकृत गन� । 

 हले्थ फाइनािन्सङ तथा रािष्ट्रय स्वास्थ्य लखेा सम्बन्धी नीित रणनीित तयार ग�र लाग ुगन� । 

अनगुमन तथा मलु्यांकन शाखा 

 स्वास्थ्य कायर्क्रमह� सञ्चालन प�ात जनतामा परकेो, प्रभाव मूल्याङ्कनको लेखाजोखा गन� । 

 मन्त्रालय र अन्तगर्त सरकारी, गैरसरकारी, अधर्सरकारी तथा सिमितह�बाट सञ्चािलत 
कायर्क्रमह�को अनगुमन सम्बन्धी कायर्ह� गन� । 

 अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी नीित तथा अनगुमन मूल्याङ्कन खाका तजुर्मा गन� र लागूगन� । 

 कायर्क्रमह�को तलुनात्मक िव�ेषण गरी िमतव्यियता, कायर्द�ता तथा प्रभावका�रताल्याउनका 
लािग आयोजनालाई प�ृपोषण िदने । 

 स्वास्थ्य सम्बन्धी कायर्क्रमह� तथा प्रगितह�को िव�ेषण गन� । 

 िविभन्न दात ृ िनकाय बीच कायर्क्रम योजना, बजेट तजुर्मा, समी�ा र मूल्याङ्कन गन� कायर्मा 
समन्वय गन� । 

 स्वास्थ्य सूचकह�को िवकास र समी�ामा सहयोग गन� । 

 आधारभतु स्वास्थ्य सेवाको बारमेा अध्ययन र अनसुन्धान गन� । 

 स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक अध्ययन, अनसुन्धान गन� । 

 नया ँस्वास्थ्य कायर्क्रमह�को पाइलट टे� र कायर्गत अनसुन्धान गन� गराउने । 

 प्रदशेस्तर तहबाट सञ्चािलत कायर्क्रमह�को मािसक, चौमािसक र वािषर्क समी�ा गनर् सहिजकरण 
गन� । 

िचिकत्सा सेवा, िश�ा तथा अनुसन्धान शाखा 

 स्वास्थ्य िव�ान प्रित�ान, िश�ण संस्था तथा अस्पताल एव िविशि�कृत अस्पताल लगायत 
प्रािविधक िश�ालयह�संग समन्वय र सहकायर् गन� । 

 स्वास्थ्य �ेत्र अन्तरगतका िविभन्न िवधाह�मा ह�ने अध्ययन र अनसुन्धानको लािग समन्वय गन� । 

 मेिडकोिलगल सम्बन्धी नीित, िनयम, पूवार्धार तथा कायर्क्रमह� तयार ग�र लाग ुगन� । 

 सरकारी अस्पताल, िनजी स्वास्थ्य ससं्था, मेिडकल कलजे, प्रयोगशाला सेवा, रेिडयोलोजी र 
ईमेिजङ सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी नीितगत िवषयमा समन्वय गन� । 
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आयूव�द तथा वैकिल्पक िचिकत्सा शाखा 

 जिडबूटी संर�ण, सवंधर्न, प्रवधन र गणुस्तरीय आयवु�द औषधी उत्पादन र िनयमनका लािग नीित 
तजुर्माका लािग सम्बिन्धत िनकायह�संग समन्वय गन� । 

 आयूव�द िवभाग र सो अन्तगर्त सञ्चािलत कायर्क्रमह�को योजना तजुर्मा समन्वय र सहयोग गन� । 

 आयूव�द तथा वैकिल्पक िचिकत्सा सेवा प्रवाह गन� संस्थाह�को तथ्यांक अध्याविधक गन� ।  

२.  गणुस्तर मापदण्ड तथा िनयमन महाशाखा 

गणुस्तर, मापदण्ड तथा िनयमन शाखा 

 सरकारी अस्पताल, िनजी निसर्ङ होम र अस्पताल लगायतका स्वास्थ्य ससं्थाह�, मेिडकल 
कलजे, वैकिल्पक िचिकत्सा, आयवु�द, प्रयोगशाला, रेडीयोलोजी तथा ईमेजीङ सवेा लगायतका 
सेवाह�को मापदण्ड िनधार्रण तथा कायार्न्वयनको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गन� । 

 स्वास्थ्य संस्थाह�बाट प्रदत सेवाको गणुस्तर मापन र प�ृपोषण गन� । 

 स्वास्थ्य संस्थाह�बाट प्रदान ग�रने स्वास्थ्य सेवाको प्रभावका�रता अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गन� । 

 औषिध व्यवस्था सम्बन्धी नीित तथा गणुस्तर िनधार्रण गन� । 

 सरकारी तथा िनजी �ेत्रबाट प्रवािहत स्वास्थ्य सम्बन्धी सवेाह�को गणुस्तर िनधार्रण, गणुस्तर 
िनयमन । 

 मापन मापदण्ड िनधार्रण गरी सो को कायार्न्वयन भए नभएको लेखाजोखा गन� 

 स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्�रोन्नती मापदण्ड सम्बन्धी िनद�िशका 

 औषिध व्यवस्था िवभाग र अन्तगर्तको नीितगत िवषय, आयवु�द औषधालय, िचिकत्सा सम्बन्धी 
मापदण्ड तयार पान� 

 स्वास्थ्य संस्थाह�बाट प्रदत सेवाको गणुस्तर मापनगन� । 

 आयवु�द औषधालय, िचिकत्सा सम्बन्धी मापदण्ड तयार गन� । 

 सरकारी तथा िनजी संस्थाह�बाट संचािलत आयवु�द तथा वैकिल्पक स्वास्थय ससं्थाबाट प्रदान 
ग�रने सेवाको प्रभावकारीताको अनगुमन तथा िन�र�ण तथा आवश्यक मागदशर्न । 

 अस्पताल सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड िनधार्रण तथा कायार्न्वयनको व्यवस्था गन� । 

 मन्त्रालय र अन्तगर्तका अस्पताल लगायतका िनकायमा प्रयोगमा आउन े भौितक सामाग्रीह�को 
मापदण्ड िनधार्रण तथा कायार्न्वयन मागर्दशर्न सम्बन्धी कायर् गन� । 

 मन्त्रालय र अन्तगर्त सरकारी, गैरसरकारी, अधर्सरकारी तथा सिमितह�बाट सञ्चािलत 
कायर्क्रमह�को सामियक िनरी�ण गन� । 

 अस्पतालको मेिशनरी औजार तथा भौितक व्यवस्था सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड िनधार्रणर 
िनयमन गन� । 

 अन्तरािष्ट्रय स्वास्थ्य िनयमन (International Health Regulation) सम्बन्धी कायर् गन� । 
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सुचना प्रिविध शाखा 

 स्वास्थ्य �ेत्रमा नयँा एवम् प्रभावकारी सूचना प्रणाली प्रिविध अनसुन्धान ग�र स्थािपत गन� । 

 टेिल मेिडिसनलाई दगुर्म �ेत्रह�मा स्थािपत र स�ुड गद� जाने । 

 ई हेल्थ, एम हेल्थ जस्ता प्रिविधह� स्थापीत गन� । 

 स्वास्थ्य �ेत्रमा िवधिुतय स-ुशासन पद्दती स्थािपत गन� ।  

 मन्त्रालय र अन्तगर्तका सम्पूणर् ससं्थाह�को स्वािमत्वमा रहेको भौितक सम्पि�को एक�कृत केन्द्रीय 
अिभलेख तयार गन� । 

३.  जनसंख्या व्यवस्थापन तथा सुचना महाशाखा 

जनसंख्या ब्यवस्थापन तथा सुचना शाखा 

 जनसङ्ख्या तथा बसाइसँराइ सम्बन्धी नीित, ऐन, िनयम, योजना र कायर्क्रम तजुर्मा एवं कायार्न्वयन 
गन� । 

 जनसङ्ख्या नीित, िनमार्ण, िनद�िशका तजुर्मा र समन्वय गन� । 

 जनसङ्ख्या िवषयका अध्ययन तथा अनसुन्धान, सभ��ण एवं िव�ेषण गन� । 

 जनसङ्ख्या सम्बन्धी अन्तरार् िष्ट्रय सभा सम्मेलनबाट पा�रत प्रस्ताव तथा कायर्योजनाह� 
कायार्न्वयन र समन्वय गन� । 

 जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सूचना प्रणाली िवकास रसमन्वय गन� । 

 बसाइसँराइ सम्बन्धी कायर्क्रमह�को तजुर्मा, कायार्न्वयन, अनगुमन गन� । 

 प्रजनन, मतृ्य,ु िववाह र बसाइसँराइ (आन्त�रक/बा�) जस्ता जनसंख्याका िविवध प�ह�मा 
दीघर्कालीन, आविधक वा वािषर्क कायर्क्रमह� तजुर्मा कायार्न्वयन, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गन� । 

 जनसङ्ख्याको विृद्धदर, प्रजनन, मतृ्यदुर आिद जनसाङिख्यक सूचनाह�, पाठ्यपसु्तक तथा 
सूचना सामाग्रीह�को व्यवस्थापन गरी नीित तथा कायक्रम िनधार्रण गन� र आवश्यकता अनसुार 
अनमुान एवं प्र�ेपण लगायतका अन्य िवषयका कायर् गन� । 

लैिगंक समता तथा सामािजक समावेिशकरण शाखा 

 स्वास्थ्य �ेत्रका लािग िबिभन्न तहमा िनमाणर् ग�रने नीित तथा कायर्क्रमह�लाई जेसी संवेदनिशल 
बनाउन आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गन� । 

 स्वास्थ्य �ेत्रमा जेसीलाई संस्थागत गन� । 

 स्वास्थ्य �ेत्रका वािषर्क कायर्क्रम तथा बजेटलाई जेसी उ�रदायी बनाउन मन्त्रालय तथा िवभागमा 
आवश्यक सहजीकरण / सहयोग गन� । 

 जेसी सम्वद्ध कायर्क्रमह�को तजुर्मा तथा कायर्न्वयन, समन्वय, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गन� 
लगायतका अन्य िवषयका कायर् गन� । 
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४. स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा 

प्रादिेशक तथा स्थानीय स्वास्थ्य समन्वय शाखा 

 कायर् िबस्ततृीकरण बमोिजम प्रदशे तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका कायर्क्रमह� सञ्चालन गनर् 
आवश्यक समन्वय सहिजकरण तथा प्रावीिधक सहयोग उपलब्ध गराउन े। 

 प्रदशे तथा स्थानीय तहको स्वास्थ्यको सम्पकर्  इकाइको �पमा कायर् गन� । 

 स्वास्थ्य �ेत्रमा कायर्रत मानव संसाधनको अिभलेख राख्ने । मानव संसाधनको आवश्यकताको 
प्र�ेपण र मानव संसाधनको िवकास सम्बन्धी नीित तथा योजना तजुर्मा सम्बन्धी कायर् गन� । 

 स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा संलग्न सबै िनकायह�को मानव संसाधन सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन गन� । 

 स्वास्थ्य �ेत्र मानव संसाधन सम्बन्धी सूचनाको सङ्कलन, प्रशोधन, िव�ेषण, िवतरण, संर�ण, 
अद्याविधक, उपयोग तथा प्रकाशन सम्बन्धी कायर् गन� । 

 स्वास्थ्य मानवश्रोतको स्तर िनधार्रण, जनशि� प�रचालन, सेवा शतर् सिुवधा सम्बन्धमा आवश्यक 
अध्ययन अनसुन्धान तथा िव�ेषण गन� । 

 स्वास्थ्य मानवश्रोत सम्बन्धी तािलम, उत्प्रेरणा तथा विृ� िवकास सम्बन्धी योजना तजुर्मा सम्बन्धी 
कायर् गन� । 

 िविभन्न स्वास्थ्य ससं्थाह�मा स्वास्थ्य मानवश्रोतको सेवा प्रभावको िनरी�ण अनगुमन गरी 
आवश्यक मागर्िनद�शन सम्बन्धी कायर् गन� । 

 हिडर्स सूचना प्रणालीलाई स�ुढीकरण गन� । 

 स्वास्थ्य मानव श्रोतको लािग तािलम आवश्यकता पिहचान गन� । 

बह��ेत्रीय समन्वय शाखा 
बह�प�ीय सरोकार राख्ने िनम्न िलिखत िबषयबस्तकुा सम्बन्धमा सरोकारवाला िनकायह�संग समन्वय 
गरी आवश्यक कायर् सम्पादन गन� । 

 पोषण  

 कृिष �ेत्र 

 लाईभस्टक �ेत्र    

 मिहला तथा वालबालीका �ेत्र 

 वातावरणीय स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई एवं खाद्द पदाथर् 

 प्रदषुण तथा िबषादी िनयन्त्रण एवं औधोिगक, पेशागत तथा आप्रवासीको स्वास्थ्य 

 सडक दघुर्टना  

 िवध्यालय स्वास्थ्य  

 आपतकालीन अवस्थाको ब्यवस्थापन तथा सञ्चालन  
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 स�ुमिजव िनरोधक प्रितरोध रोकथाम 

 श्रम तथा वैदिेशक रोजगारको लािग जानेह�को स्वास्थ्य 

 स्वास्थ्य पयर्टन आिद 

 स्वास्थ्य सम्बन्धी कायर् गन� िबिभन्न रािष्ट्रयस्तरका गैर सरकारी सघं संस्थाह� संग समन्वय कायम 
गन� । 

िवकास, सहायता समन्वय शाखा 

 अन्तरार् िष्ट्रय संघसंस्थाह�सगँ समन्वय र सहकायर् गन� । 

 वैदिेशक श्रोतको प्रभावकारी प�रचालन र उपयोग गन� । 

 अन्तरार् िष्ट्रय गैरसरकारी संस्थाह� प�रचालन तथा समन्वय गन� । 

 वैदिेशक छात्रविृ�, तािलम, अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गन� । 

 नेपाल सरकार र िवदशेी संस्थाबीच भएको सम्झौता बमोिजम कर, भंसार छुट लगायतका अन्य 
िवषय सम्बन्धी कायर् गनर् । 

सावर्जिनक सुचना समन्वय शाखा 

 संचार व्यबस्थापन सम्बन्धी कायर् गन� ।  

 गनुासो व्यबस्थापन सम्बन्धी कायर् गन� । 

 प्रदशे तथा स्थानीय तहबाट सचुनाह� संकलन तथा व्यबस्थापन गन�। 

 मन्त्रालयका आधीकारीक धारणाह�को सावर्जनीिककरण सम्बन्धी कायर् गन� । 

 मन्त्रालयका काम कारवाहीह�को पारदश�ता लगायत सम्बिन्धत अन्य कायर्ह� गन� । 

५.  प्रशासन महाशाखा 

कमर्चारी प्रशासन शाखा 

 आवश्यक जनशि�को दरवन्दी िसजर्ना, िनयिु�, स�वा, पदस्थापना तथा बढुवा सम्बन्धी कायर् गनर्।  

 मन्त्रालय अन्तगर्त कमर्चारीको श्रणेी र तहगत दरवन्दी िववरण तथा कमर्चारी अिभलखे राख्ने । 

 मन्त्रालय अन्तगर्तका कमर्चारीह�को कायर्िववरण, कायर्सम्पादन, तािलम, िवदा तथा अवकाश तथा 
िवभागीय कारवाही गन� । 

 मन्त्रालय र अन्तगर्तको सङ्गठनात्मक संरचना प्रशासन सधुारका कायर्ह� गन� । 

 कायर्सम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी मूल्याङकनको अिभलेख तथा व्यवस्थापन गन� । 

 स्वास्थ्य सेवाका िविभन्न पदको बढुवाको लािग सिचवालय सम्बन्धी कायर् गन� । 

 स्तरविृद्ध सम्बन्धी कायर् गन� । 

 मानव संसाधन सूचना केन्द्रमा प्रिव� भएका पत्रको व्यि�गत फाइलमा अद्याविधक गन� । 
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 लामो अविधका िवदा तथा कारवाहीह�को अिभलेख राख्ने । 

 अिधकृतस्तरका कमर्चारीह�को व्यि�गत फाइल अद्याविधक गन� । 

 मन्त्रालय अन्तगर्त सामान्य प्रशासन समूहका कमर्चारीह�को सपुरीवे�ण, अिभलेख, कायर्सम्पादन 
मूल्याङ्कन गन�।  

आिथर्क प्रशासन शाखा 

 आिथर्क योजना तथा सघींय आिथर्क प्रशासन नीित अनसुार कायर् गन� । 

 मन्त्रालय र अन्तगर्तको िवि�य नीित तजुर्मा, बजेट, मन्त्रालयको केन्द्रीयस्तरको लखेा अन्तगर्त 
वािषर्क िविनयोजन बाडँफाँड सम्बन्धी कायर्ह� गन�, गराउने । 

 मन्त्रालय र अन्तगर्तको लािग िविनयोिजत बजेटको िनकासा, खचर्, लेखाङ्कन तथा प्रितवेदन र 
लेखापरी�ण सम्बन्धी कायर्ह� गन�, गराउने । 

 तजुर्मा, बजेट कायार्न्वयन, लेखापरी�ण तथा बे�ज ुफ�योट, आिथर्क अनशुासन पालना सम्बन्धी 
कायर् गन� । 

 मन्त्रालयको आन्त�रक बजेट सञ्चालन गन� । 

 केन्द्रीय लखेा, लेखाप्रणाली तथा आन्त�रक िनयन्त्रण प्रणाली व्यवस्थापन गन� । 

 मन्त्रालय अन्तगर्तका छुटै ऐन र िनयम अन्तगर्त स्थापना भएका प्रित�ान, प�रषद,् सिमितह�को 
आिथर्क प्रशासन नीित, िनद�शन, िनयन्त्रण तथा समन्वय सम्बन्धी कायर्ह� गन� । 

 नेपाल सरकारको आिथर्क प्रशासन र िव�ीय व्यवस्थापन सम्बन्धी िवषयका कायर् गन� । 

 मन्त्रालय अन्तगर्त लेखा समूहका कमर्चारीह�को सपुरीवे�ण, अिभलेख, कायर्सम्पादन मूल्याङ्कन 
गन� । 

काननु शाखा 

 संघीयता कायार्न्वयको क्रममा स्वास्थसंग सम्बिन्धत आवश्यक ऐन, िनयमावलीह� तजुर्मा एवं 
प�रमाजर्न गन� । 

 प्रदशे तथा स्थानीय तहमा आवश्यक ऐन, िनयमावलीह� तजुर्मा गनर् सहिजकरण गन� । 

 मन्त्रालय र अन्तगर्तका िनकायह�को िक्रयाकलाप सञ्चालनमा आवश्यक पन� ऐन िनयम तथा 
िविनयम तजुर्मा गन�, कायार्न्वयनको अनगुमन र कानूनी वाधा अड्चन फुकाउने सरसल्लाह िदने । 

 मन्त्रालय र अन्तगर्तका िनकायह�लाई आवश्यक पन� कानूनी राय सझुाव िदने । 

 मन्त्रालयसंग सम्बिन्धत सरकारी मदु्दा मािमला सम्बन्धी प्रितर�ात्मक कायर् गन� । 

आन्त�रक प्रशासन शाखा 

 मन्त्रालयको आन्त�रक प्रशासन, कायार्लय व्यवस्थापन, सरसफाइ र आवश्यक भौितक व्यवस्था 
गन� । 
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 आन्त�रक कमर्चारी प्रशासन, आन्त�रक कायर् िवभाजन, हािजरी, िवदा, रमाना, पालो पहरा, 
खटनपटनको व्यवस्थापन गन� । 

 कायार्लय भवन, प�रसर, सवारी साधनह�को ममर्तसंभार तथा व्यवस्थापन गन� । 

 मन्त्रालयको आन्त�रक िजन्सी सामानको आपूितर् तथा व्यवस्था, िजम्मा तथा रेखदखे, संभार, 
संर�ण, िनरी�ण तथा प्रितवेदन सम्बन्धी कायर्ह� गन� । 

 सम्पती िववरण सम्बन्धी कायर् । 

 सशुासन सम्बन्धी कायर् । 

 पसु्तकालय व्यवस्थापन तथा ई- लाईबे्ररी संचालन । 
 
६. स्वास्थ्य आपतकािलन तथा िवपद व्यवस्थापन इकाई 

 स्वास्थ्य आपतकािलन तथा िवपदको अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसखं्या मन्त्रालयको 
सिचवालयको �पमा कायर् गन� । 

 गहृमन्त्रालय अन्तगर्तको रािष्ट्रय िवपद व्यवस्थापन केन्द्र लगायत अन्य सम्बिन्धत िनकायह�संग 
स्वास्थ्य �ेत्रको सम्पकर्  िवन्दकुो �पमा कायर् गन� । 

 स्वास्थ्य आपतकािलन तथा िवपदको अवस्थामा रािष्ट्रय रोग िनयन्त्रण केन्द्रसंग समन्वय ग�र द्रतु 
प्रितकायर् गन� । 

 प्रदशे तथा स्थानीय तहसंग स्वास्थ्य आपतकािलन तथा िवपदको अवस्थामा केिन्द्रय सम्पकर्  
िवन्दकुो �पमा कायर् गन� । 

 आपतकािलन तथा िवपदको अवस्थामा सहयोिग अन्तरािष्ट्रय िनकाय, गैरसरकारी एवं सरोकारवाला 
संघससं्थाह�संग समन्वय ग�र आवश्यक सहयोग प�रचालन गन� । 

 आपतकािलन तथा िवपदको अवस्थामा हब तथा स्याटेलाईट अस्पतालह�बाट सवेा प्रवाह गनर् 
आवश्यक सहकायर् गनर् । 

 स्वास्थ्य आपतकािलन अवस्थाको सूचनाह�लाई अिभलिेखकरण गन� । 

 मापदण्ड िनधार्रण तथा �मता िवकासका लािग रािष्ट्रय रोग िनयन्त्रण केन्द्रसंग सहकायर् गन� । 
 
२.४ स्वास्थ्य सेवा िवभागका महाशाखाह� र ितनको कायर् िववरण 

१. व्यवस्थापन महाशाखा  

 रािष्ट्रयस्तरमा स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्बन्धी नीित, िनयम, िनद�िशका, मापदण्ड 
तथा प्रोटोकलह� िनमार्ण गनर् स्वास्थ्य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहिजकरण गन� । 

 स्वास्थ्य सूचनाह� प्रभावकारी व्यवस्थापनका लािग समयानकुुल अध्याविधक तथा प्रिविधमैत्री 
बनाउने । 
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 स्वास्थ्य �ेत्रमा एच.एम. आई. एस., एल.एम. आई. एस., एच.आई. आई. एस. जस्ता िबद्यमान 
सूचना प्रणालीलाई एिककृत प्रणालीको �पमा िवकास, िवस्तार र संस्थागत गन� । 

 रािष्ट्रयस्तरको स्वास्थ्य सूचनाको लािग तहगत सूचकह� िनधार्रण एवम् प�रमाजर्न गन� । 

 स्वास्थ्यसंग सम्बिन्धत सूचनाको िव�ेषण गरी वािषर्क तथा आविधक �पमा प्रितवेदन तयार तथा 
सावर्जिनककरण गन� । 

 एिककृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीलाई िविभन्न तहमा संस्थागत गनर् �मता अिभबिृद्दका लािग 
सहिजकरण गन� । 

 स्वास्थ्य सेवा सम्वन्धी सूचना व्यवस्थापन तथा कायार्न्वयनका लािग प्रादिेशक तथा स्थानीय 
तहसगँ समन्वय तथा सहकायर् गन� । 

 िवभाग अन्तगर्तका महाशाखाह�को योजना तयार गनर् समन्वय तथा सहजीकरण गन� । 

 िबभागको मासीक चैमािसक तथा बािषर्क प्रगती अभीलेखीकरण गन� तथा प्रितवेदन तयार गन� । 

 िबभागका तफर् बाट मन्त्रालयको समग्र योजना तजुर्मामा आवश्यक सहयोग गन� । 

 वातावरिणय स्वास्थ्य सम्बन्धी नीित, िनद�िशका, मागर्दशर्न, मापदण्ड लगायतका दस्तवेजह� 
िनमार्ण गनर् सहयोग तथा सहजीकरण गन� । 

 खानेपानी, हावा तथा समग्र वातावरणले स्वास्थ्यमा पारकेो असर सम्बन्धमा िनगरानी, अध्ययन, 
अनसुन्धान तथा िनयमनमा सहजीकरण गन� । 

 स्वास्थ्य सेवाजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी रािष्ट्रय काननु, नीित, िनयम, मापदण्ड, 
प्रोटोकल तयार गनर् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोग गन� । 

 संघ, प्रदशे तथा स्थानीय तह अन्तरगतका स्वास्थ्य संस्थाह�बाट िनिस्कने फोहरमैलाको वै�ािनक 
ढङ्गले व्यवस्थापन गनर् सहिजकरण गन� । 

 संघ अन्तरगतका स्वास्थ्य ससं्थाह�बाट िनिस्कने फोहरमैलाको वै�ािनक ढङ्गले व्यवस्थापन गनर् 
अनगुमन तथा िनयमनका कायर्ह� गन� । 

 स्वास्थ्य संस्थाह�को भौितक सरंचना तथा उपकरण सम्बन्धी रािष्ट्रय नीित, िनयम तथा मापदण्ड 
िनमार्ण गनर् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहिजकरण गन� । 

 स्वास्थ्य संस्थाह�को भौितक पूवार्धारह� तथा उपकरणह�को स्तरीकरण ग�र लगत राख्ने । 

 स्वास्थ्य संस्थाह�लाई आवश्यक पूवार्धार िवकासको रािष्ट्रय योजना तजुर्मा गनर् सहिजकरण गन� । 

 स्वास्थ्य ससं्थाह�को आवश्यक पूवार्धारको व्यवस्थापनको लािग सरोकारवालाह�संग समन्वय  
गन� । 

 अस्पताल भवन संिहता िवकास, अध्याविधक तथा िनयमनका लािग सहिजकरण गन� । 

 स्वास्थ्य पवुार्धार तथा उपकरणको िन�र�ण, अनगुमन तथा गणुस्तर िनयन्त्रणका लािग सहिजकरण 
गन� । 
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 ख�रद तथा आपूितर् सम्बन्धी रािष्ट्रय काननु, नीित, िनद�िशका, गणुस्तर मापदण्ड, प्रोटोकलह� 
िनमार्ण गनर् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोग गन� । 

 रािष्ट्रयस्तरमा औषिध, स्वास्थ्य उपकरण तथा औजारह�को मापदण्ड एवम् specification bank 
तयार तथा अध्याविधक गनर् स्वास्थ्य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गन� । 

 खोप तथा प�रवार िनयोजनका साधन जस्ता अित आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीह�को खरीद तथा 
प्रदशेस्तरमा आपूितर् गन� । 

 प्रदशे तथा स्थानीय स्तरमा आवश्यक औजार, उपकरण तथा औषधीह�को खरीद तथा आपूितर् गनर् 
सहिजकरण गन�  

 रािष्ट्रयस्तरमा आपूितर् व्यवस्थापन सूचना प्रणािललाई ससं्थागत गनर् समन्वय तथा सहिजकरण गन�।  

 िवभाग अन्तरगतका िनकायह�मा आवश्यक समाग्रीको व्यवस्थापन गन� । 

२. उपचारात्मक सेवा महाशाखा  

 अस्पताल सेवा स�ुिढकरण सम्बन्धी काननु, नीित, मागर्दशर्न, गुणस्तर, मापदण्ड तथा प्रोटोकल 
िनमार्ण गनर् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोग गन� । 

 िनिज तथा सरकारी अस्पताल िवचको सहकायर्लाई स�ुढ ग�र स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी 
बनाउन आवश्यक काननु, नीित, रणनीित, मापदण्ड िनमार्ण तथा कायार्न्वयन र िनयमन गनर् 
स्वास्थ्य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गन� । 

 िवषेश� तथा तिृतय तहका अस्पतालह�को अनमुित, दतार्, निवकरण, स्तरउन्नती तथा िनयमन 
सम्बन्धी कायर्ह�का लािग सहिजकरण गन� । 

 िनजी तथा गैरसरकारी अस्पताल, निसर्ङ्ग होम, िक्लिनक, पोली िक्लिनक दतार् िसफा�रस तथा 
अनगुमन सम्बन्धी रािष्ट्रय नीित िनयम, मापदण्ड तथा मागर्दशर्न िनमार्ण गनर् स्वास्थ्य तथा 
जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोग गन� । 

 अस्पताल सेवाको उच्चतम् गणुस्तर सिुनि�ताका लािग िनरन्तर अनगुमन र िन�र�ण गन� । 

 स्वास्थ्य �ेत्रमा प्रयोग ह�ने िविकरणह�को व्यवस्थापन रािष्ट्रय तथा अन्तरार् िष्ट्रय मापदण्ड अन�ुप 
गनर् सहयोग गन� । 

 दरुिचिकत्सा (Telemedicine) सेवा पद्दितको िवकास र संस्थागत गनर्का लािग सहिजकरण गन� । 

 स्वास्थ्य पयर्टनलाई िवकास तथा संस्थागत गनर् काननु, नीित, रणनीित, मापदण्ड, प्रोटोकल िनमार्ण 
गनर् स्वास्थ्य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गन� । 

 रािष्ट्रयस्तरका अस्पतालह�लाई अन्तरार् िष्ट्रयस्तरको अध्ययन, अनसुन्धान तथा प्रिश�ण केन्द्रमा 
िवकास तथा व्यवस्थापन गनर्मा सहयोग गन� । 

 स्तरीय उपचार प्रोटोकल तयार पान� । 

 अत्याबश्यक�य औषधीको सचुी तयार पान� तथा अवश्यकता अनसुार परीमाजर्न गन� 
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 िबिभन्न अस्पताल फाम�शी एवं स्वास्थ्य ससं्थामा ह�ने औषधीको प्रयोग सम्बन्धी अध्ययन तथा 
अनगुमन गन� । 

 प्रितजैवीक औषधी प्रयोग र प्रितरोग िनयन्त्रण वारमेा मापदण्ड तयार गन� । 

 औषधीको समचुीत प्रयोग प्रबद्धर्नका लािग िबिभन्न तहका स्वास्थ्यकम�का लािग तािलम सामाग्री 
तयार पारी तालीम सचंालन कायर्मा सहयोग गन�, आदी । 

 संवैधािनक व्यवस्था अनसुार िनशलु्क �पमा प्रदान ग�रने आधारभूत स्वास्थ्य सवेा प�रभािषत तथा 
प्रभावकारी ब्यवस्थापन गन� । 

 आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको दायरा तथा मापदण्ड िनधार्रण गन� । 

 आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको िन�र�ण, अनगुमन तथा गणुस्तर िनयन्त्रण गन� । 

 आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारीताको मूल्यांकन गरी िनरन्तर सधुारका लागी सबै तहसंग 
समन्वय तथा प�ृपोषण गन� । 

 रोगको प्रकोप, िवि�य स्रोतको उपलब्धता र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य 
सेवाको दायरा प�रमाजर्न तथा िवस्तार गन� । 

 राज्यले िनशलु्क �पमा प्रदान गन� अत्यावश्यक तथा जीवन र�क लगायतका औषिधह�को 
सवर्सलुभ उपलब्धता सिुनि�त गन� । 

 आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी िवषयमा अध्ययन अनसुन्धान गन�, गराउने । 

 आकिस्मक स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक काननु, नीित िनयम, मापदण्ड, 
प्रोटोकल तथा मागर्दशर्न िनमार्णका कायर्मा सहिजकरण गन� । 

 पे्रषण प्रणाली सम्बन्धी रािष्ट्रय नीित िनयम, मापदण्ड, प्रोटोकल तथा मागर्दशर्न िनमार्णको कायर्मा 
सहिजकरण गन� । 

 आकिस्मक सेवा प्रवाह र पे्रषण सेवाको कायार्न्वयन तथा अनगुमन र िनयमनमा स्वास्थ्य तथा 
जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोग गन� । 

 आखँा स्वास्थ्य सम्बन्धी रािष्ट्रय नीित िनयम, मापदण्ड, प्रोटोकल तथा मागर्दशर्न िनमार्णको कायर्मा 
सहिजकरण गन�  

 इ.एन.टी. स्वास्थ्य सम्बन्धी रािष्ट्रय नीित िनयम, मापदण्ड, प्रोटोकल तथा मागर्दशर्न िनमार्णको 
कायर्मा सहिजकरण गन� । 

 ओरल हेल्थसम्बन्धी रािष्ट्रय नीित िनयम, मापदण्ड, प्रोटोकल तथा मागर्दशर्न िनमार्णको कायर्मा 
सहिजकरण गन� । 

 आखँा, इ.एन.टी. तथा ओरल हेल्थसेवाको प्रभावकारीताको मूल्यांकन गरी िनरन्तर सधुारका लागी 
सबै तहसंग समन्वय तथा प�ृपोषण गन� । 

 आखँा, इ.एन.टी. तथा ओरल हेल्थसेवालाइ समग्र स्वास्थ्य सवेासगँ एक�कृत गद� लैजान आवश्यक 
समन्वय तथा सहजीकरण गन� 

 आखँा, इ.एन.टी. तथा ओरल हेल्थ सम्बन्धी िवषयमा अध्ययन अनसुन्धान गन�, गराउने । 
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३. प�रवार कल्याण महाशाखा 

बाल स्वास्थ्य तथा खोप 

 खोप तथा बालस्वास्थ्य सम्बन्धी रािष्ट्रय नीित, रणनीित, िनद�िशका, गणुस्तर मापदण्ड, 
प्रोटोकलह� तयार गनर् स्वास्थ्य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गन� । 

 रािष्ट्रयस्तरमा खोप तथा खोपजन्य सामग्री आपूितर् तथा िवतरण योजना तयार गन� । 

 नयां खोपह�लाई िनयिमत खोप कायर्क्रममा समावेश गन� सन्दभर्मा आवश्यक सहयोग गन� । 

 खोप तथा बाल स्वास्थ्य अवस्थाको िव�ेषण ग�र रािष्ट्रयस्तरको नीित िनमार्णमा प्रािवधीक सहयोग 
गन� ।  

 रािष्ट्रय नीित तथा रणनीित अनसुार बाल स्वास्थ्य सम्बन्धी रािष्ट्रयस्तरका कायर्क्रमह� िनमार्ण गन� 
र प्रदशेस्तरमा कायार्न्वयनमा सहिजकरण गन� । 

 प्रदशे, स्थानीय तह तथा सरोकारवालाह�संग प्रािविधक िवषयमा समन्वय तथा सहिजकरण गन� । 

 मात ृ तथा नविशश ु स्वास्थ्य सम्बन्धी रािष्ट्रय नीित, रणनीित, िनद�िशका, मापदण्ड, प्रोटोकलह� 
तयार गनर् स्वास्थ्य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गन� । 

 मात ृतथा नविशश ुस्वास्थ्य सम्बन्धी सव��ण/ अनसुन्धान कायर्मा सहयोग गन� । 

 मात ृ तथा नविशश ु स्वास्थ्य अवस्थाको िव�ेषण ग�र रािष्ट्रय एवम् प्रादिेशक नीित िनमार्णमा 
प्रािविधक सहयोग गन� ।  

 रािष्ट्रय नीित, अन्तरािष्ट्रय मागर्दशर्न तथा प्रादिेशक आवश्यकताको आधारमा मात ृतथा नविशश ु
स्वास्थ्य सम्बन्धी नया ँकायर्क्रम तजुर्मा गनर् सहिजकरण गन� । 

 प्रदशे, स्थानीय तह तथा सरोकारवालाह�संग प्रिविधक िवषयमा समन्वय तथा कायार्न्वयनमा 
सहिजकरण गन� । 

 मात ृतथा नविशश ुसम्बन्धी रािष्ट्रय प्राथिमकताका कायर्क्रमह�को कायार्न्वयनका लािग समन्वय र 
सहिजकरण गन� । 

 आकिस्मक प्रसतुी सेवा तथा २४ घण्टे बिथर्ङ सेन्टरको िवस्तार माफर् त सवेा पह�चँ अिभबिृद्ध गनर् 
प्रादिेशक तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गन� । 

प�रवार योजना तथा प्रजनन् स्वास्थ्य 

 रािष्ट्रयस्तरमा प�रवार योजना सम्बन्धी नीित, रणनीित, िनद�िशका, गणुस्तर मापदण्ड तथा 
प्रोटोकलह� तयार गनर् स्वास्थ्य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गन� । 

 प�रवार िनयोजन सम्बन्धी सव��ण/ अनसुन्धान कायर्मा सहयोगगन� । 

 रािष्ट्रयस्तरमा प�रवार िनयोजन सामग्री आपूितर् तथा िवतरण योजना तयार गन� । 

 रािष्ट्रय एवम् प्रादिेशकस्तरमा प�रवार िनयोजन सवेाको अवस्थाको िव�ेषण ग�र नीित िनमार्णमा 
प्रािविधक सहयोग गन� । 

 प्रदशे, स्थानीय तह तथा सरोकारवालाह�संग प्रिविधक िवषयमा समन्वय र सहिजकरण गन� । 
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 रािष्ट्रयस्तरमा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी नीित, रणनीित, िनद�िशका, गणुस्तर मापदण्ड तथा 
प्रोटोकलह� तयार गनर् स्वास्थ्य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गन� । 

 िकशोर िकशोरी स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान, रािष्ट्रयस्तरका कायर्क्रमह� तजुर्मा, 
कायार्न्वयन, अनगुमन तथा मुल्यांकनमा सहयोग गन� । 

 आङ्ग खस्ने समस्या, लैिगंक िहंसा, बदृ्ध मिहलाको प्रजनन ् स्वास्थ्य लगायतका िबषयमा 
अनसुन्धान, रािष्ट्रयस्तरका कायर्क्रमह� तजुर्मा, कायार्न्वयन, अनगुमन तथा मलु्यांकनमा सहयोग 
गन� । 

 प्रदशे, स्थानीय तह तथा सरोकारवालाह�संग प्रिविधक िवषयमा समन्वय तथा कायार्न्वयनमा 
सहिजकरण गन� । 

पोषण 

 पोषण सम्बन्धी रािष्ट्रय नीित, रणनीित, िनद�िशका, मापदण्ड, प्रोटोकलह� तयार गनर् स्वास्थ्य तथा 
जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोग गन� । 

 पोषण सम्बन्धी सव��ण/ अनसुन्धान कायर्मा सहयोगगन� । 

 पोषण प्रवदर्नको लािग बह��ेत्रीय समन्वय गन� । 

 पोषण अवस्थाको िव�ेषण ग�र रािष्ट्रय एवम् प्रादिेशक नीित िनमार्णमा प्रािविधक सहयोग गन� ।  

 पोषण सम्बन्धी रािष्ट्रयस्तरका कायर्क्रमह� िनमार्ण तथा कायार्न्वयन गनर् सहिजकरण गन� । 

 प्रदशे, स्थानीय तह तथा सरोकारवालाह�संग प्रिविधक िवषयमा समन्वय तथा कायार्न्वयनमा 
सहिजकरण गन� । 

४. इिपडीिमयोलोजी तथा रोग िनयन्त्रणमहाशाखा 

एन.िट.िड. तथा िकटजन्य रोग िनयन्त्रण 

 औलो,  डेंगू, स्क्रब टाईफस, िचकनगिुनया लगायत क�टजन्य रोग रोकथाम, िनयन्त्रण, िनवारण तथा 
व्यवस्थापनका लािग रािष्ट्रय कानून, नीित, रणनीित, िनद�िशका तयार गनर् सहयोग गन� । 

 िकटजन्य रोग िनदान, उपचार लगायत रोग व्यवस्थापनका लािग आवश्यक प्रािविधक जनशि� 
िवकासका लािग समन्वय तथा सहयोग गन� ।  

 िकटजन्य रोग रोकथाम, िनयन्त्रण, िनवारण तथा व्यवस्थापनका प्रदशे र स्थानीय तहलाई आवश्यक 
सहयोग तथा समन्वय गन� । 

 िकटजन्य रोग िनदान सम्बन्धी संघस्तरको बािषर्क कायर् योजना तजुर्मामा सहयोग तथा कायार्न्वयन 
गन� । 

 िकटजन्य रोग िनदान सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान कायर्का लािग आवश्यक सहयोग तथा समन्वय 
गन� । 
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 िकटजन्य रोग िनदान िनयन्त्रण सम्बन्धमा रोकथाम, िनयन्त्रण, िनवारण तथा व्यवस्थापनका लािग 
आवश्यक उपकरण तथा औजारह�को आपूत� तथा व्यवस्थापनको लािग सहिजकरण गन� । 

 िकटजन्य रोग सम्बन्धी सचुना व्यवस्थापन लगायतका कायर्ह�मा समन्वय र सहकायर् गन� । 

 िकटजन्य रोग सम्बन्धी रािष्ट्रयस्तरमा अनगुमन तथा मूल्यांकन, सव��ण, सिभर्लने्स तथा 
अनसुन्धान सम्बन्धी कायर्का लािग सहयोग गन� । 

 हा�ीपाईल,े कालाजार लगायत Neglected Tropical Diseases (NTD) ह�को रोकथाम, 
िनयन्त्रण, िनवारण तथा व्यवस्थापनका लािग रािष्ट्रय कानून, नीित, रणनीित, िनद�िशका तयार गनर् 
सहयोग गन� । 

 NTD रोगका िनदान, उपचार लगायत रोग व्यवस्थापनका लािग आवश्यक कायर् गन� । 

 प्रािविधक जनशि� िवकासका लािग समन्वय तथा सहयोग गन� ।  

 NTD रोग रोकथाम, िनयन्त्रण, िनवारण तथा व्यवस्थापनका प्रदशे र स्थानीय तहलाई आवश्यक 
सहयोग तथा समन्वय गन� । 

 NTD रोग सम्बन्धी संघस्तरको बािषर्क कायर् योजना तजुर्मामा सहयोग तथा कायार्न्वयन गन� । 

 NTD रोग सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान कायर्का लािग आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गन� । 

 NTD रोग िनयन्त्रण सम्बन्धमा रोकथाम, िनयन्त्रण, िनवारण तथा व्यवस्थापनका लािग 
आवश्यकउपकरण तथा औजारह�को आपूत� तथा व्यवस्थापनका लािग सहिजकरण गन� । 

 NTD रोग सम्बन्धी सचुना व्यवस्थापन लगायतका कायर्ह�मा समन्वय र सहकायर् गन� । 

 NTD रोग सम्बन्धी रािष्ट्रय स्तरमा अनगुमन तथा मूल्यांकन, सव��ण तथा सिभर्लने्स सम्बन्धी 
कायर्का लािग सहयोग गन� । 

जनुोिटक तथा अन्य स�वा रोग िनयन्त्रण 

 रेिबज, सपर्दशं लगायतका जूनोिटक रोगह�को रोकथाम, िनयन्त्रण, िनवारण तथा व्यवस्थापनका 
लािग रािष्ट्रय कानून, नीित, रणनीित, िनद�िशका तयार गनर् सहयोग गन� । 

 जूनोिटक रोगह�को रोकथाम, िनयन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी �मता िवकासका लािग सहयोग 
गन� । 

 जूनोिटक रोगह�को िनदान, उपचार लगायत रोग व्यवस्थापनका लािग आवश्यक कायर् गन� । 

 प्रािविधक जनशि� िवकासका लािग समन्वय तथा सहयोग गन� ।  

 जूनोिटक रोगह�को रोकथाम, िनयन्त्रण, िनवारण तथा व्यवस्थापनका प्रदशे र स्थानीय तहलाई 
आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गन� । 

 जूनोिटक रोगह� सम्बन्धी संघस्तरको बािषर्क कायर् योजना तजुर्मामा सहयोग तथा कायार्न्वयन गन� । 

 जूनोिटक रोगह� सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान कायर्का लािग आवश्यक सहयोग तथा समन्वय  
गन� । 
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 Anti-rabies Vaccine तथा Anti-snake Venom Serum लगायत जूनोिटक रोगह�को 
रोकथाम, िनयन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लािग आवश्यक पन� सम्पूणर् सामाग्रीको आपूितर् तथा 
समिुचत ब्यवस्थापनका लािग समन्वय र सहिजकरण गन� । 

 जूनोिटक रोगह� सम्बन्धी सचुना व्यवस्थापन लगायतका कायर्ह�मा समन्वय र सहकायर् गन� । 

 जूनोिटक रोगह�को स�वा रोग सम्बन्धी रािष्ट्रय स्तरमा अनगुमन तथा मूल्यांकन, सव��ण तथा 
सिभर्लने्स सम्बन्धी कायर्का लािग सहयोग गन� । 

रोग िनगरानी तथा अनसुन्धान 

 रोग िनगरानी तथा अनसुन्धान सम्बन्धी आवश्यक रािष्ट्रय कानून, नीित तथा रणनीित तयार गनर् 
स्वास्थ्य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गन� । 

 रोग िनगरानी तथा अनसुन्धान सम्बन्धमा मापदण्ड, प्रोटोकल तथा िनद�िशका तयार गन� । 

 प्रदशे र स्थानीय तहमा रोग िनगरानीतथा अनसुन्धानका लािग आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गन�। 

 रोग िनगरानी तथा अनसुन्धान सम्बन्धी संघस्तरको बािषर्क कायर् योजना तजुर्मामा सहयोग तथा 
कायार्न्वयन गन� । 

 रोग िनगरानी तथा अनसुन्धानका लािग संघीय स्तरमा सम्बद्द िनकायह�सगँ समन्वय तथा सहकायर् 
गन� । 

 रोग िनगरानी सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन तािलम लगायतका संघीय कायर्ह�मा समन्वय र सहयोग 
गन�  ।  

 Early warning reporting system माफर् त महामारीजन्य रोगको सिभर्लने्सका लािग आवश्यकता 
अनसुार प्रदशे तथा स्थानीय तहको समन्वयमा सेिन्टनल अस्पताल स्थापना तथा व्यवस्थापन गन� । 

 रोग िनयन्त्रण तथा आपतकािलन अवस्थाको व्यवस्थापन सम्बन्धी रािष्ट्रयस्तरमा अनगुमन तथा 
मूल्यांकन, सव��ण, सिभर्लने्स तथा अनसुन्धान गन� । 

 प्रदशेसगँको समन्वयमारोग िनगरानी तथा अनसुन्धानका गितिविधको अनगुमन, सपु�रवे�ण गरी 
सम्बद्द िनकायह�लाई प�ृपोषण गन� ।  

ईिपडेिमयोलोजी तथा महामारी व्यवस्थापन शाखा 

 ईिपडेिमयोलोजी तथा महामारी व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक रािष्ट्रय कानून, नीित तथा रणनीित 
तयार गनर् स्वास्थ्य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गन� । 

 स्वास्थ्य जन्य प्रकोप, महामारी तथा अन्य स्वास्थ्य आपतकािलन अवस्थाको व्यवस्थापन तथा 
पवुर्तयारी सम्बन्धी आवश्यक रािष्ट्रय कानून, नीित तथा रणनीित तयार गनर् स्वास्थ्य तथा 
जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोग गन� । 

 ईिपडेिमयोलोजी तथा महामारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा मापदण्ड, प्रोटोकल तथा िनद�िशका तयार 
गन� । 
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 प्रदशे र स्थानीय तहमा ईिपडेिमयोलोजी तथा महामारी व्यवस्थापन व्यवस्थापनका लािग आवश्यक 
सहयोग तथा समन्वय गन� । 

 ईिपडेिमयोलोजी तथा महामारी व्यवस्थापन सम्बन्धी संघस्तरको बािषर्क कायर् योजना तजुर्मामा 
सहयोग तथा कायार्न्वयन गन� । 

 ईिपडेिमयोलोजी तथा महामारी व्यवस्थापन लािग संघीयस्तरमा सम्बद्द िनकायह�सगँ समन्वय तथा 
सहकायर् गन� । 

 ईिपडेिमयोलोजी, महामारी तथा आपतकािलन अवस्थाको व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन 
तािलम लगायतका संघीय कायर्क्रमह�मा समन्वय र सहयोग गन� । 

 प्राकृितक प्रकोपबाट स्वास्थ्य �ेत्रमा पन� असर न्यूिनकरण एवं रसे्पोन्स गनर्का साथै महामारी 
िनयन्त्रणका लािग बह�िनकाय समन्वय गन� । 

 प्राकृितक प्रकोप प�ात् िवस्थािपत समदुायमा रोग फैिलन निदन प्रदशे तथा स्थानीय तह माफर् त 
प्रितकारात्मक र उपचारात्मक सेवा प्रवाहका लािग सहिजकरण तथा समन्वय गन� । 

 प्रदशेसगँको समन्वयमा प्राकृितक प्रकोप पूवर् तयारी तथा व्यवस्थापन गितिविधको अनगुमन, 
सपु�रवे�णगरी सम्बद्द िनकायह�लाई प�ृपोषण गन� ।  

 महामारीजन्य रोगको िनयन्त्रणका लािग द्रतु प्रितकायर् टोली प�रचालन माफर् त प्रकोपको िनयन्त्रण 
तथा व्यवस्थापन गन� । 

 रोगह�को महामारी तथा प्रकोप िनयन्त्रणका लािग आवश्यक पन� औषिध तथा सामग्रीह�को 
बफरस्टक व्यवस्थापनका साथै सोका लािग सहिजकरण तथा समन्वय गन� । 

 रोगह�को महामारी, प्रकोप पूवर्तयारी, रोकथाम र िनयन्त्रण गितिविधको अनगुमन, सपु�रवे�ण गरी 
प�ृपोषण िदने। 

एन सी डी तथा मानिसक स्वास्थ्य 

 क्यान्सर, दम लगायतका नसन� रोगह�को व्यवस्थापनका लािग आवश्यक रािष्ट्रय कानून, नीित 
तथा रणनीित तयार गनर् स्वास्थ्य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गन� । 

 िविभन्न तहका स्वास्थ्य संस्थाह�बाट क्यान्सर, मधमेुह, मटूुरोग, दम लगायतका नसन� रोगह� 
रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लािग आवश्यक मापदण्ड, प्रोटोकल तथा िनद�िशका िनमार्ण एवम् 
गणुस्तर िनधार्रण गन� । 

 प्रदशे र स्थानीय तहमा नसन� रोगह�को रोकथाम उपचार तथा व्यवस्थापनका लािग आवश्यक 
सहयोग तथा समन्वय गन� । 

 रोग िनयन्त्रण सम्बन्धी संघस्तरको बािषर्क कायर् योजना तजुर्मामा सहयोग तथा कायार्न्वयन गन� । 

 नसन� रोगह� रोकथामका लािग स्वस्थ्य जीवनशैली प्रबदर्न तथा ब्यवहार प�रवतर्न सम्बन्धमा 
योजना तथा कायार्न्वयनका लािग समन्वय गन� । 
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 क्यान्सर, मधमेुह, मटुुरोग, दम लगायतका नसनर् रोगह� सम्बन्धी औषिध, उपकरण तथा 
औजारह�को आपूत� व्यवस्थपनका लािग आवश्यक सहिजकरण गन� ।  

 क्यान्सर, मधमेुह, मटूुरोग, दम लगायतका नसन� रोगह�को सूचना व्यवस्थापन सम्बन्धी तािलम 
लगायतका संघीय कायर्ह�मा समन्वय र सहयोग गन� । 

 क्यान्सर, मधमेुह, मटूुरोग, दम लगायतका नसन� रोगह� सम्बन्धी रािष्ट्रय स्तरमा अनगुमन तथा 
मूल्यांकन, सव��ण ,सिभर्लने्स तथा अनसुन्धान सम्बन्धी कायर्का लािग सहयोग गन� । 

 मानिसक स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक रािष्ट्रय कानून, नीित तथा रणनी िततयार गनर् स्वास्थ्य तथा 
जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोग गन� । 

 िविभन्न तहका स्वास्थ्य संस्थाह�बाट मानिसक स्वास्थ्य सम्बन्धी परामशर् तथा उपचार सेवा 
सम्बन्धी  आवश्यक मापदण्ड, प्रोटोकल, िनद�िशका िनमार्ण तथा गणुस्तर िनधार्रण गन� ।  

 प्रदशे र स्थानीय तहमा मानिसक स्वास्थ्य समस्याह�को रोकथाम, रोगको उपचार तथा 
व्यवस्थापनको लािग आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गन� ।  

 मानिसक स्वास्थ्य सम्बन्धी सघंस्तरको बािषर्क कायर् योजना तजुर्मामा सहयोग तथा कायार्न्वयन  
गन� । 

 मानिसक स्वास्थ्य सम्बन्धी तािलम तथा अनसुन्धानात्मक कायर्का लािग आवश्यक सहयोग तथा 
समन्वय गन� । 

 मानिसक स्वास्थ्य सम्बन्धी िविश� िकिसमका औषिध, उपकरण तथा औजारह�को ख�रद आपूत� 
तथा व्यवस्थापनका लािग आवश्यक सहिजकरण गन� ।  

 मानिसक स्वास्थ्य सवेा प्रवाह तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन तािलम लगायतका 
संघीय कायर्ह�मा समन्वय र सहयोग गन� । 

 मानिसक स्वास्थ्य समस्याबाट िपिडतह�को सामािजक पनुस्थार्पना तथा व्यवस्थापनका लािग 
सहयोग तथा समन्वय गन� । 

 मानिसक स्वास्थ्य सम्बन्धी रािष्ट्रय स्तरमा अनगुमन तथा मूल्यांकन, सव��ण, सिभर्लने्स तथा 
अनसुन्धान सम्बन्धी कायर्का लािग सहयोग गन� । 

कु�रोग िनयन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन 

 छालारोग तथा कु�रोग िनयन्त्रणका लािग आवश्यक रािष्ट्रय कानून, नीित तथा रणनीित तयार गनर् 
स्वास्थ्य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गन� । 

 िविभन्न तहका स्वास्थ्य संस्थाह�बाट प्रदान ग�रने छाला रोग तथा कु�रोग सम्बन्धी उपचारात्मक 
सेवाह�का लािग आवश्यक मापदण्ड, प्रोटोकल, िनद�िशका तयार एवम् गणुस्तर िनधार्रण गन� ।  

 छालारोग तथा कु�रोग सम्बन्धी प्रािविधक जनशि� िवकासका लािग आवश्यक समन्वय तथा 
सहयोग गन� ।  
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 प्रदशे र स्थानीय तहलाई रोग िनयन्त्रणका तथा कु�रोग प्रभािवतह�को सामािजक पनुस्थार्पनाका 
लािग आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गन� । 

 रोग िनयन्त्रण सम्बन्धी संघस्तरको बािषर्क कायर् योजना तजुर्मामा सहयोग तथा कायार्न्वयन गन� । 

 कु�रोग प्रभािवतह�को सामािजक पनुस्थार्पना तथा व्यवस्थापनका लािग सहयोग गन� । 

 छालारोग तथा कु� रोग सम्बधी तािलम तथा अनसुन्धानात्मक कायर्का लािग आवश्यक सहयोग 
तथा समन्वय गन� । 

 छालारोग तथाकु�रोग िनयन्त्रण सम्बन्धी औषिध, उपकरण तथा औजारह�को ख�रद आपूत� तथा 
व्यवस्थापनका लािग सहिजकरण गन� । 

 छालारोग तथा कु�रोग िनयन्त्रण सम्बन्धी सचुना व्यवस्थापन तािलम लगायतका संघीय कायर्ह�मा 
समन्वय र सहयोग गन� ।  

 छालारोग तथा कु� रोग सम्बन्धी रािष्ट्रयस्तरमा अनगुमन तथा मूल्यांकन, सव��ण ,सिभर्लने्स तथा 
अनसुन्धान सम्बन्धी कायर्का लािग सहयोग गन� । 

 चोटपटक एवं दघुर्टनाका घाइतेह�को उपचार तथा अपांगता व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक 
रािष्ट्रय कानून, नीित तथा रणनीित तयार गनर् स्वास्थ्य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गन� । 

 िविभन्न तहका स्वास्थ्य संस्थाह�बाट चोटपटक एवं दघुर्टनाका घाइतेह�को उपचार तथा अपांगता 
व्यवस्थापनकाप लािग आवश्यक मापदण्ड, प्रोटोकल, िनद�िशका तयार एवम् गणुस्तर िनधार्रण गन�  

 प्रदशे र स्थानीय तहमा चोटपटक एवं दघुर्टनाका घाइतेह�को उपचार तथा अपांगता व्यवस्थापनका 
लािग आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गन� । 

 चोटपटक एवं दघुर्टनाका घाइतेह�को उपचार तथा अपांगता व्यवस्थापन सम्बन्धी सघंस्तरको 
बािषर्क कायर् योजना तजुर्मामा सहयोग तथा कायार्न्वयन गन� । 

 चोटपटक एवं दघुर्टनाका घाइतेह�को उपचार तथा अपांगता व्यवस्थापन सम्बन्धी िविश� 
िकिसमका औषिध, उपकरण तथा औजारह�को ख�रद आपूत� तथा व्यवस्थापनका लािग आवश्यक 
सहिजकरण गन� । 

 चोटपटक एवं दघुर्टनाका घटना तथा अपांगता न्यूिनकरणका लािग संघीयस्तरमा सम्बद्द 
िनकायह�सगँ समन्वय तथा सहकायर् गन� । 

 चोटपटक एवं दघुर्टनाका घाइतेह�को उपचार सवेा तथा अपांगता व्यवस्थापन सेवा प्रवाह तथा 
व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन, तािलम लगायतका संघीय कायर्ह�मा समन्वय र सहयोग 
गन� ।  

 चोटपटक एवं दघुर्टनाका घाइतेह�को उपचार सेवा तथा अपांगता भएकाह�को पनुस्थार्पना तथा 
व्यवस्थापनका लािग सहयोग तथा समन्वय गन� । 

 चोटपटक एवं दघुर्टनाका घाइतेह�को उपचार सेवा तथा अपांगता सम्बन्धी रािष्ट्रयस्तरमा अनगुमन 
तथा मूल्यांकन, सव��ण, सिभर्लने्स, अनसुन्धान तथा िनयमन सम्बन्धी कायर् गन� । 
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 अन्य सरकारी वा गैह्र सरकारी संघ संस्थाह�सगँको समन्वयमा चोटपटक एवं दघुर्टनाका घाइतेह� 
व्यवस्थापन तथा अपांगता भएकाह�को हेरचाह र सहयोग सम्बन्धी कायर्ह�मा सहयोग र 
सहिजकरण गन� । 

५. निसर्ङ्ग तथा सामािजक सुर�ा महाशाखा 

निसर्ङ्ग �मता िवकास  

 निसर्ङ सेवाको गणुस्तर कायम गनर्का लािग मापदण्ड तथा प्रोटोकल िनधार्रण र िनयमन गनर् 
सहजीकरण गन� 

 गणुस्तरीय र द� निसर्ङ जनशि�को उत्पादन तथा प�रचालन गनर् आवश्यक काननु, मापदण्ड, 
िनद�िशका जारी गनर् सहजीकरण गन� 

 बैकिल्पक िचिकत्सा �ेत्रमा कायर्रत निसर्ङ सेवाको गणुस्तर मापदण्ड िनधार्रण ग�र �मता अिभविृद्ध 
गन� 

 िविश�ीकृत निसर्ङ सवेा सम्बन्धी नीित िनयम, मापदण्ड िनधार्रणका लािग समन्वय तथा 
सहजीकरण गन�    

 स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी नीित,रणनीित तथा मापदण्ड िनधार्रण गनर् सहयोग गन� । 

 जनरल तथा िविश�ीकृत निसर्ङ िश�ा र सेवाको गणुस्तर अिभविृद्ध गनर् अध्ययन अनसुन्धान मलुक 
कायर् गन� । 

 सामदुायीक निसर्ङ तथा िमडवाईफ्र� िश�ा र सेवाको गणुस्तर अिवबिृद्ध गनर् अध्ययन 
अनसुन्धानमलुक कायर्मा सहजीकरण गन� । 

 िबधालय स्वास्थ्य जस्ता नवीनतम िबधाह�मा निसर्ङ सेवाको िवकास र प्रबधर्नका लािग आवश्यक 
समन्वय तथा सहजीकरण गन� । 

 समदुायीक निसर्ङ सेवाको िवकास र प्रबधर्नका लािग आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गन� । 

 िमडवाईफ्र� िश�ा तथा सवेाको िवकास र प्रबधर्नका लािग आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गन� । 

 निसर्ङ तथा िमडवाईफ्र� मानव संसाधन को योजना, �मता अिभबिृद्ध, िवकास र ब्यबस्थापनमा 
समन्वय र सहयोग गन� । 

 पिब्लक हेल्थ निसर्ङ तथा िमडवाईफ्र� सेवाको प्रोटोकल िनमार्ण र िनधार्रण गन� । 

जे�रयािट्रक तथा लैंिगक िहसंा व्यवस्थापन 

 घरदलैोमा प्रवाह गरीने निसर्ङ सेवा (Home based nursing care) सम्बन्धी नीित िनयम, 
मापदण्ड िनधार्रणका लािग समन्वय तथा सहजीकरण गन�  । 

 जे� नागरीक स्वास्थ्य जस्ता नवीनतम िबधाह�मा निसर्ङ सेवाको िवकास र प्रबधर्नका लािग 
आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गन� । 
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 लैंिगक िहंसा प्रभावीतह�लाइ गणुस्तरीय सेवा प्रदान गनर्का लािग आवश्यक समन्वय तथा 
सहजीकरण गन� । 

 लैंिगक िहंसा प्रभावीतह�को समग्र स्वास्थ्य उपचारमा उपय�ु मापदण्ढको िबकास गन� । 

 एकद्वार संकट व्यबस्थापन केन्द्रको अनगुमन तथा सहजीकरण गन� । 

 िबिभन्न िबषयगत �ेत्र एवं सरोकारवाला संस्थाह�संग कायर्गत समन्वय गन� । 

 जे�रयािट्रक मैत्री स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लािग आवश्यक प्रोटोकल तथा शै�ीक सामाग्री तयार गन� । 

 जे�रयािट्रक तथा लैंिगक िहंसा व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्वास्थ्यकम�को �मता अिभबिृद्ध गनर् 
प्रािविधक सहयोग गन� । 

सामािजक स्वास्थ्य सुर�ा  

 लि�त वगर् (ग�रब, अितग�रब, अपाङ्ग, असहाय, िसमान्तकृत, बिन्चितकरणमा परकेा समदुाय 
आदी) ह�लाई अस्पतालबाट प्रदान ग�रने सेवाह�मा सहज पह�चँको लािग नीित, रणनीित, 
मापदण्ड, िनद�िशका आिद िवकास गन� । 

 िवपन्न नागरीक उपचारका कायर्क्रम, कडा रोगका कायर्क्रमह�, SSU, OCMC आदीको 
व्यबस्थापन गन� ।  

 मिहला स्वास्थ्य स्वयंसेिवका लगायतका स्वास्थ्य �ेत्रमा स्वयंसेवा प�रचालनका संबद्दमा आवश्यक 
नीित, मापदण्ड िनधार्रण गन� । 

 
२.५ केन्द्रह� र ितनको कायर् िववरण 

१. एच आइ भी एड्स तथा यौन रोग िनन्यन्त्रण केन्द्र 

 एच आइ भी तथा यौन रोग रोकथाम तथा िनयन्त्रण सम्बन्धी रािष्ट्रयस्तरमा आवश्यक कानून, नीित 
तथा मापदण्ड िनमार्णका लािग आवश्यक सहयोग गन� । 

 एच.आइ.भी. तथा यौन रोग रोकथाम तथा िनयन्त्रण सम्बन्धी िनद�िशका, प्रोटोकल तथा  मापदण्ड 
एवं गणुस्तर िनधार्रण  सम्बन्धी कायर्ह� गन� । 

 एच.आइ.भी. तथा यौन रोग सम्बन्धी प्रािविधक जनशि� िवकासका लािग आवश्यक समन्वय तथा 
सहयोग गन� ।  

 एच.आइ.भी. तथा यौन रोग सम्बन्धमा अन्तरािष्ट्रयस्तरमा भएका निवनतम प्रिविध तथा प्रगितको 
आधारमा सम्बद्ध िनकायह�लाई अद्याविधक गन� तथा राय परामशर् िदने । 

 एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग सम्बन्धमा प्रदशे र स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग तथा 
समन्वय गन� । 

 एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग िनयन्त्रण सम्बन्धी संघस्तरको बािषर्क कायर् योजना तजुर्मामा 
सहयोग तथा कायार्न्वयन गन� । 
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 एच.आइ.भी. परामशर् तथा परी�ण सेवा, यौन रोग व्यवस्थापन सेवा, आमाबाट बच्चामा 
एच.आइ.भी. संक्रमण, रोकथाम सेवा लगायतका जोिखमपूणर् वगर्ह�का लािग व्यवहार प�रवतर्न 
सम्बन्धी कायर्ह�का लािग सहयोग गन� । 

 अित जोिखममा रहेका समहुह� जस्त ैमिहला यौनकम�, प�ुष सिमिलङ्िगह�, सईुद्वारा लाग ुऔषधी 
प्रयोग गन�ह� आिद जस्ता समुहह�मा एच.आइ.भी. रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लािग सहयोग गन�  

 एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग िनयन्त्रण सम्बन्धी औषिध, उपकरण तथा औजारह�को ख�रद, 
आपूितर् व्यवस्था तथा सहजीकरण गन� ।  

 एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग िनयन्त्रण सम्बन्धी सचुना व्यवस्थापन तािलम लगायत संघीय 
कायर्ह�मा समन्वय र सहकायर् गन� । 

 अन्य सरकारी वा गैह्र सरकारी ससं्थाह� संग समन्वयमा एच.आइ.भी. एड्स संक्रिमतह�लाइर् 
उपचार, हेरचाह र सहयोग सम्बन्धी कायर्ह�मा सहयोग र सहिजकरण गन� । 

 एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग िनयन्त्रण सम्बन्धी रािष्ट्रयस्तरमा अनगुमन तथा मूल्यांकन, 
सव��ण, सिभर्लने्स तथा अनसुन्धान सम्बन्धी कायर्का लािग सहयोग गन� । 

 एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग िनयन्त्रण सम्वन्धी प्रभावकारी कायार्न्वयनको लािग रािष्ट्रय तथा 
अन्तरार् िष्ट्रय िनकायह�संग समन्वयका लािग सहिजकरण गन� । 

 एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग िनयन्त्रण सम्बन्धी आवश्यक रािष्ट्रय कानून, नीित तथा रणनीित 
तयार गनर् स्वास्थ्य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गन� । 

 एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग िनयन्त्रण सम्बन्धी सेवाह�को अनगुमन तथा मलु्याङ्कनका 
कायर्ह� गन� । 

 एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग िनयन्त्रण सम्बन्धी िनगरानी तथा अनसुन्धानका कायर्ह� गन� । 

 एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग िनयन्त्रण सम्बन्धमा अन्तरािष्ट्रयस्तरमा भएका निवनतम प्रिविध 
तथा प्रगितको आधारमा सम्बद्ध िनकायह�लाई अद्याविधक गन� तथा राय परामशर् िदन े। 

 एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग िनयन्त्रण सम्बन्धी अनगुमन तथा मूल्यांकन, सिभर्लने्स तथा 
अनसुन्धान सम्बन्धी कायर्का लािग सहयोग गन� । 

 एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग िनयन्त्रण सम्बन्धी संघस्तरको बािषर्क कायर्योजना तजुर्मामा 
सहयोग तथा कायार्न्वयन गन� । 

 एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग िनयन्त्रण सम्बन्धी अन्तरार् िष्ट्रयस्तरमा सम्पकर्  िवन्दकुो �पमा 
काम गन� । 

 एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग िनयन्त्रण सम्बन्धी प्रािविधक जनशि� िवकासका लािग आवश्यक 
समन्वय तथा सहयोग गन� ।  

 एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग िनयन्त्रण सम्बन्धी औषिध, उपकरण तथा औजारह�को ख�रद, 
आपूितर् तथा व्यवस्थापनका लािग सहिजकरण गन� । 
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 एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग िनयन्त्रण सम्बन्धी सचुना व्यवस्थापन तािलम लगायतका 
कायर्ह�मा समन्वय र सहकायर् गन� । 

 अन्य सरकारी वा गैह्र सरकारी संघ संस्थाह�संग समन्वयमा सघंीयस्तरका एच.आइ.भी. एड्स तथा 
यौन रोग िनयन्त्रण कायर्ह� गन� । 

 एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग िनयन्त्रण सम्बन्धी कायर्क्रमको प्रभावकारी कायार्न्वयनका लािग 
रािष्ट्रय तथा अन्तरािष्ट्रय िनकायह�संग समन्वयका लािग सहिजकरण गन� । 

 प्रदशेसगँको समन्वयमा िनगरानी तथा अनसुन्धानका गितिविधको अनगुमन, सपु�रवे�ण गरी सम्बद्द 
िनकायह�लाई प�ृपोषण गन� ।  

२. रािष्ट्रय �यरोग केन्द्र 

 �यरोगको रोकथाम तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक रािष्ट्रय कानून, नीित तथा रणनीित तयार 
गनर् स्वास्थ्य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गन� । 

 औषिध संवेदनशील (Drug Sensitive) �यरोग तथा औषिध प्रितरोधी (Drug Resistant) 
�यरोग सम्बन्धी सेवाह�को अनगुमन तथा मलु्याङ्कनका कायर्ह� गन� । 

 औषिध संवेदनशील (Drug Sensitive) �यरोग तथा औषिध प्रितरोधी (Drug Resistant) 
�यरोग सम्बन्धी िनगरानी तथा अनसुन्धानका कायर्ह� गन� ।  

 �यरोगको उपचार र िनयन्त्रणका सम्बन्धमा अन्तरािष्ट्रयस्तरमा भएका निवनतम प्रिविध तथा 
प्रगितको आधारमा सम्बद्ध िनकायह�लाई अद्याविधक गन� तथा राय परामशर् िदन े। 

 �यरोग सम्बन्धी अनगुमन तथा मूल्यांकन, सिभर्लने्स तथा अनसुन्धान सम्बन्धी कायर्का लािग 
सहयोग गन� । 

 �यरोग िनयन्त्रण सम्बन्धी संघस्तरको बािषर्क कायर् योजना तजुर्मामा सहयोग तथा कायार्न्वयन गन� । 

 �यरोग ब्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तररािष्ट्रयस्तरमा सम्पकर्  िवन्दकुो �पमा काम गन� । 

 �यरोग िनदान सम्बन्धी प्रािविधक जनशि� िवकासका लािग आवश्यक समन्वय तथा सहयोग गन� ।  

 �यरोग िनयन्त्रण सम्बन्धी औषिध, उपकरण तथा औजारह�को ख�रद, आपूितर् व्यवस्थापनको 
लािग सहिजकरण र सहयोग गन� । 

 �यरोग िनयन्त्रण सम्बन्धी सचुना व्यवस्थापन, तािलम लगायत संघीय कायर्ह�मा समन्वय र 
सहयोग गन� । 

 अन्य सरकारी वा गैह्र सरकारी संघ संस्थाह�संग समन्वय गरी �यरोग िनयन्त्रण र उपचारमा 
संघीयस्तरका कायर्ह� गन� । 

 प्रदशेसगँको समन्वयमा रोग िनगरानी तथा अनसुन्धानका गितिविधको अनगुमन, सपु�रवे�ण गरी 
सम्बद्द िनकायह�लाई प�ृपोषण गन� ।  

 �यरोग िनयन्त्रण र उपचार सम्बन्धी कायर्क्रमको प्रभावकारी कायार्न्वयनका लािग रािष्ट्रय तथा 
अन्तरािष्ट्रय िनकायह�संग समन्वयका लािग सहिजकरण गन� । 
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 औषिध संवेदनशील (Drug Sensitive) �यरोग सम्बन्धी उपचारात्मक सेवाह� सम्बन्धी 
रािष्ट्रयस्तरमा आवश्यक कानून, नीित तथा मापदण्ड िनमार्णका लािग आवश्यक सहयोग गन� । 

 औषिध संवेदनशील (Drug Sensitive) �यरोग सम्बन्धी िनद�िशका, प्रोटोकल तथा  मापदण्ड एवं 
गणुस्तर िनधार्रण सम्बन्धी कायर्ह� गन� । 

 औषिध सवंेदनशील (Drug Sensitive) �यरोग सम्बन्धी उपचारात्मक सवेा सम्बन्धमा संबद्द 
िनकायह�को समन्वयमा आवश्यक सेवा प्रदान गन� । 

 औषिध सवेंदनशील (Drug Sensitive) �यरोग िनदान सम्बन्धी प्रािविधक जनशि� िवकासका 
लािग आवश्यक सहयोग गन� । 

 औषिध संवेदनशील (Drug Sensitive) �यरोग िनदान, उपचार लगायत िवरामीको व्यवस्थापन 
सम्बन्धी प्रािविधक जनशि� िवकासका लािग आवश्यक सहयोग गन� ।  

 औषिध प्रितरोधी (Drug Resistant) �यरोग सम्बन्धी रािष्ट्रयस्तरमा आवश्यक कानून, नीित तथा 
मापदण्ड िनमार्णका लािग आवश्यक सहयोग गन� । 

 औषिध प्रितरोधी (Drug Resistant) �यरोगसम्बन्धी िनद�िशका, प्रोटोकल तथा  मापदण्ड एवं 
गणुस्तर िनधार्रण  सम्बन्धी कायर्ह� गन� । 

 औषिध प्रितरोधी (Drug Resistant) �यरोग सम्बन्धी उपचारात्मक सेवा सम्बन्धमा समन्वयमा 
आवश्यक सेवा प्रदान गन� । 

 औषिध प्रितरोधी (Drug Resistant) �यरोग िनदान, उपचार लगायत िवरामीको व्यवस्थापन 
सम्बन्धी प्रािविधक जनशि� िवकासका लािग आवश्यक सहयोग गन� । 

 �यरोग िनयन्त्रणका लािग संघीय तहमा ख�रद तथा आपूितर् सम्बन्धी रािष्ट्रय काननु, नीित, 
िनद�िशका, गणुस्तर मापदण्ड, प्रोटोकलह� िनमार्ण गनर् सहयोग गन� । 

 �यरोग िनयन्त्रणसगँ सम्बन्धी औषिध, स्वास्थ्य उपकरण तथा औजारह�को मापदण्ड एवम् 
specification bank तयार तथा अध्याविधक गन� । 

 प्रदशे तथा स्थानीय स्तरमा �यरोग िनयन्त्रणसगँ सम्बन्धीत आवश्यक औजार, उपकरण तथा 
औषधीह�को खरीद तथा आपूितर् गनर् सहिजकरण गन� । 

३. रािष्ट्रय स्वास्थ्य तािलम केन्द्र  

 तािलम सामग्री िवकास सम्बन्धी रािष्ट्रय नीित, रणनीित, कानून तयार गनर् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या 
मन्त्रालयलाई सहयोग गन� । 

 तािलम सामग्री िवकास िनद�िशका, प्रोटोल तथा मापदण्ड एवं गणुस्तर िनधार्रण सम्बन्धी कायर्ह� 
गन� । 

 स्वास्थ्य �ेत्रका लािग तािलमह� तथा सीप िवकास सम्बन्धी पाठ्यक्रम तथा सामाग्री िवकास गन� । 

 संघको संलग्नतामा सञ्चालन गनुर्पन� रािष्ट्रयस्तरका तािलम सामग्री िवकासका लािग सहिजकरण 
गन� । 
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 लािग सरोकारवाला िनकायह�सगं समन्वयमा स्वास्थ्य सम्बन्धी तािलम सामग्री िवकास तथा 
प�रमाजर्न गन� । 

 अनगुमन तथा मलु्यांकनका आधारमा आवश्यकता अनसुार तािलम सामग्री तथा पाठ्यक्रमको 
प�रमाजर्न गन� । 

 प्रदशेस्तरका तािलम सामग्री तथा पाठ्यक्रम िवकासका लािग प्रािविधक सहयोग गन� । 

 स्वास्थ्यकम�ह�को पशेागत बिृ� िवकासको लािग तािलम प्याकेजह� िवकास गन� । 

 सीप िवकास सम्बन्धी रािष्ट्रय नीित, रणनीित, कानून तयार गनर् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या 
मन्त्रालयलाई सहयोग गन�  

 सीप िवकास सम्बन्धी िनद�िशका, प्रोटोकल तथा  मापदण्ड एवं गणुस्तर िनधार्रण सम्बन्धी कायर्ह� 
गन� । 

 राष्ट्रस्तरमा स्वास्थ्य मानव श्रोतको �मता अिभबिृद्धको लािग तािलम आवश्यकता पिहचान गन� । 

 संघस्तरमा सञ्चालन गनुर्पन� रािष्ट्रयस्तरका तािलम व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गन� । 

 संघको संलग्नतामा सञ्चालन गनुर्पन� रािष्ट्रयस्तरका तािलम सञ्चालनका लािग सहिजकरण गन� । 

 स्वास्थ्य सम्बन्धी तािलम सचंालनका लािग सरोकारवाला िनकायह�संग समन्वय गन� । 

 प्रदशेस्तरका तािलम एवम् सीप िवकासका कायर् संचालनका लािग प्रािविधक सहयोग गन� । 

 स्वास्थ्यकम�ह�को �मता अिभबिृद्ध गनर् सचुना प्रिविधको प्रयोग गरी दरु िश�ा प्याकेजह� 
कायार्न्वयनमा सहिजकरण गन� । 

 स्वास्थ्यकम�ह�को पशेागत बिृ� िवकासका कायर्ह� प्रदशेस्तरमा कायार्न्वयन गनर् सहयोग गन� । 

 तािलम सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन गनर् सहयोग गन� । 

 तािलम प्रत्यायन तथा िनयमन सम्बन्धी रािष्ट्रय नीित, रणनीित, कानून तयार गनर् स्वास्थ्य तथा 
जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोग गन� । 

 तािलम प्रत्यायन तथा िनयमन सम्बन्धी िनद�िशका, प्रोटोकल, मापदण्ड एवं गणुस्तर िनधार्रण गन� । 

 स्वास्थ्य सम्बन्धी तािलम सञ्चालन गन� िनकायह�को सञ्चालन अनमुित तथा िनयमनको कायर् गन� 

 स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्री तथा तािलमको गणुस्तर िनयन्त्रणका कायर्ह� गन� । 

 स्वास्थ्य सम्बन्धी तािलम सामग्री िवकास तथा सञ्चालन गन� िनकायह�को प्रत्यायनको कायर् गन� ।  

४. रािष्ट्रय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला  

 नसन� रोग प्रयोगशाला सम्बन्धी रािष्ट्रयस्तरमा आवश्यक कानून, नीित तथा मापदण्ड िनमार्णका 
लािग आवश्यक सहयोग गन� । 

 नसन� रोग प्रयोगशाला सम्बन्धी िनद�िशका, प्रोटोकल तथा मापदण्ड एवम् गणु्तर िनधार्रण सम्बन्धी 
कायर्ह� गन� ।   
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 डाइिविटज, िकड्नी, िलभर, मटुु तथा अन्य वातावारणीय (एलज�), इम्यनुोलोजी आिद सम्बन्धी 
रोगह�को पे्रषण प्रयोगशाला सम्बन्धी कायर् गन� ।  

 न्यूटे्रसनल, मेटावोिलक तथा हम�नल सम्बन्धी रोगह�ह�को पे्रषण प्रयोगशाला सम्बन्धी कायर् गन� ।  

 िसकलसेल, थाइलोसेिमया तथा अन्य रगत रोगह�को लािग पे्रषण प्रयोगशाला सम्बन्धी कायर्ह� गन�  

 क्यान्सर सम्बन्धी रोगह�को िनदान तथा पे्रषण प्रयोगशाला सम्बन्धी कायर्ह� गन� । 

 नसन� रोगह�को प्रयोगशाला परी�ण सम्बन्धमा अनसुन्धनात्मक कायर्ह� सञ्चालन गन� र 
अनसुन्धानका नितजाह� दशे भर सञ्चािलत प्रयोगशालाह�मा आदन प्रदान गन� ।  

 नसन� रोगह�को सिभर्लने्स सम्बन्धी कायर्ह� गन� साथै प्रदशे िभत्रका सिभर्लने्सका नितजाह�का 
सम्बन्धमा आवश्यकता अनसुार समन्वय गन� ।   

 नमुना संकलन सम्बन्धी कायर्ह� गन� । 

 िबिलङ्ग सम्बन्धी कायर्ह� गन� 

 संक्रामक रोग प्रयोगशाला सम्बन्धी रािष्ट्रयस्तरमा आवश्यक कानून, नीित तथा मापदण्ड िनमार्णका 
लािग आवश्यक सहयोग गन� । 

 संक्रामक रोग प्रयोगशाला सम्बन्धी िनद�िशका, प्रोटोकल तथा मापदण्ड एवम् गणुस्तर िनधार्रण 
सम्बन्धी कायर्ह� गन� । 

 अब�भाइरल तथा जुनोिटक रोग (जे.ई, डेंग,ु िचकनगिुनया रोगको सिभर्लने्स सम्बन्धी कायर्मा 
सहयोग गन� ।  

 Immunization Preventable Diseases (दादरुा, �वेला, पोिलयो आदी) सिभर्लने्स सम्बन्धी 
कायर्मा सहयोग गन� ।   

 एिण्टमाइक्रोिवयल रिेसस्टेन्स (AMR) को सिभर्लने्स सम्बन्धी कायर् ।  

 खाद्य सामाग्री तथा पानीको गणुस्तर सम्बन्धी माइक्रोवायोलोिजकल सिभर्लने्स सम्बन्धी कायर् ।  

 इमरिजङ्ग तथा �रइमरिजङ्ग रोगह� इबोला, सासर्, कोरोना, िजका, आिद सिभर्लने्स कायर् 
(BSL3) प्रयोगशाला सञ्चालन ।  

 अन्तरार् िष्ट्रय�पमा ध्यानाकषर्ण भै रहेका रोगह�को पे्रषण प्रयोगशाला (BSL3) सम्बन्धी कायर्ह� गन�  

 डाय�रयल रोगह�, �ासप्र�ास सम्बन्धी रोगह�को, फंगसबाट लाग्ने रोगह�को तथा इन्फुल्यन्जा 
सिभर्लने्स सम्बन्धी परी�णको पे्रषण प्रयोगशाला सम्बन्धी कायर्ह� गन� । 

 भाईरल �रफरने्स ल्याब संचालन गन�  

 परिजवी सम्बन्धी (कालाजार, हाि� पाईले आदी) पे्रषण प्रयोगशाला संचालन गन� ।  

 िट.िब. पे्रषण प्रयोगशाला संचालन गन� ।  

 संक्रामक रोग सम्बन्धी अनसुन्धानात्मक कायर्ह� सञ्चालन गन� र अनसुन्धानका नितजाह� िवतरण 
गन� ।  
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 महामारी रोकथाम िनयन्त्रणको लािग सबै सम्बिन्धत शाखा/ उपशाखाका पदािधकारीह� समेिटएको 
एउटा महामारी रोकथाम सिमित गठन ग�रने छ र उ� सिमितको समन्वयको कायर् 
इिपिडिमयोलोिज�ले गन�छन् । 

 A र B  समहुाका समूहका प्रयोगशालाह�को दतार्, अनगुमन, मूल्यांकन तथा सञ्चालन अनमुित 
सम्बन्धी संघीय स्तरका कायर् गन� ।  

 र� सञ्चार केन्द्रह�को दतार्, अनमुगन, मूल्यांकन तथा सञ्चालन सञ्चालन अनमुित सम्बन्धी 
संघीय स्तरका कायर् गन� ।  

 प्रयोगशाला तथा र� सञ्चार सवेाह�को मापदण्ड एवंगणुस्तर िनधार्रण तथा सञ्चालन प्रिकया तथा 
िविधह�को तयारी तथा अद्याविधक गन� । 

 संघीय िजम्मेवारीमा रहेका रहेका प्रयोगशालाह�को अनगुमन तथा सपुरीवे�णका कायर्ह� गन� ।  

 प्रयोगशाला तथा र� सञ्चार सेवा सम्बन्धी गनुासोह�को सम्बोधन गन� ।   

 संक्रामक रोग, क्यान्सर, न्यूट�न्ट रोग तथा र� सञ्चार सवेाको गणुस्तर िनयन्त्रणको लािग आवश्यक 
गणुस्तर िनयन्त्रण सम्बन्धी नमनुाह� तयार गन� ।  

 तयार ग�रएका गणुस्तर िनयन्त्रण नमनुाह� मािसक�पमा प्रादिेशक प्रयोगशालाह�मा पठाउने ।  

 प्रादिेशक प्रयोगशालाह�बाट गणुस्तर िनयन्त्रणका लािग पठाइएको नमनुाह�को परी�णको नितजा 
संकलन गन�, िव�ेषण गन� र आवश्यक प�ृपोषण गन� ।  

 गणुस्तर िनयन्त्रण कायर्मा सम्लग्न प्रादिेशक प्रयोगशालाह�को अन साइट भ्रमण गन� सेवा गणुस्तर 
सम्बन्धी कायर्को भौितक �पमै िनरी�ण गन� ।  

 प्रादिेशक प्रयोगशालाह�का प्रयोगशालाकम�ह�मा (ToT) तािलम प्रदान गनुर्का साथै प्रयोगशाला 
सेवा सञ्चालनका लािग आवश्यक सहयोग गन� ।  

 प्रादिेशक प्रयोगशालाह�मा िव� स्वास्थ्य संगठन तथा ISO जस्ता ससं्थाह�को मान्यता प्रा� 
गराउन आवश्यक सहजीकरण गन� । 

 व्याक्टे�रयोलोजी सम्बन्धी आधारभूत तािलमका साथै AMR सम्बन्धी तािलमह� सञ्चालन गन� । 

५. रािष्ट्रय स्वास्थ्य िश�ा सूचना तथा संचार केन्द्र 

 स्वास्थ्य िश�ा तथा सामग्री िवकास सम्बन्धी रािष्ट्रय नीित, रणनीित, कानून तयार गनर् स्वास्थ्य 
तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोग गन� । 

 स्वास्थ्य िश�ा तथा सामग्री िवकास सम्बन्धी िनद�िशका, प्रोटोकल तथा  मापदण्ड एवं 
गणुस्तरिनधार्रण का कायर्ह� गन� । 

 ब्यवहार प�रवतर्न तथा स्वास्थ्य िश�ाजन्य सामाग्री िवकास गन� । 

 संघको संलग्नतामा सञ्चालन गनुर्पन� सामग्री िवकासका लािग सहिजकरण गन� । 

 सरोकारवाला िनकायह�संग समन्वयमा स्वास्थ्य िश�ा तथा सामग्री िवकास गन� । 
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 अनगुमन तथा मलु्यांकनका आधारमा आवश्यकता अनसुार स्वास्थ्य िश�ा तथा सामग्रीको 
प�रमाजर्न गन� । 

 प्रदशेस्तरका स्वास्थ्य िश�ा तथा सामग्री िवकासका लािग प्रािविधक सहयोग गन� । 

 स्वास्थ्य संचार सम्बन्धी रािष्ट्रय नीित, रणनीित, कानून तयार गनर् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या 
मन्त्रालयलाई सहयोग गन� । 

 स्वास्थ्य सचंार सम्बन्धी िनद�िशका, प्रोटोकल तथा मापदण्ड तथा एवम् गणुस्तर िनधार्रणका 
कायर्ह� गन�  । 

 स्वास्थ्यका लािग हािनकारक बस्तहु�को बजारीकरणको तथा संचार सम्बन्धी िनद�िशका, 
प्रोटोकल तथा  मापदण्ड एवम् गणुस्तर िनधार्रणका लािग सम्बद्ध िनकायह�संग समन्वय र सहयोग 
गन� ।  

 व्यवहार प�रवतर्न तथा स्वास्थ्य संचार सम्बिन्ध कायर्ह� समन्वयात्मक �पमा प्रदशेस्तरमा 
कायार्न्वयनको लािग सहयोग गन� । 

 स्वास्थ्य संचार सम्बन्धी संघस्तरको बािषर्क कायर् योजना तजुर्मामा सहयोग तथा कायार्न्वयन गन� । 

 स्वास्थ्य प्रबधर्न तथा सिुतर्जन्य पदाथर् िनयमन सम्बन्धी रािष्ट्रय नीित, रणनीित, कानून तयार गनर् 
स्वास्थ्य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गन� । 

 स्वास्थ्य प्रबधर्न तथा सिुतर्जन्य पदाथर् िनयमन सम्बन्धी िनद�िशका, प्रोटोकल तथा  मापदण्ड एवं 
गणुस्तर िनधार्रणका कायर्ह� गन� । 

 संबद्ध िनकायसगँको समन्वयमा मद्यपान एवं सिुतर्जन्य पदाथर्का साथै स्वास्थ्यका लािग हािनकारक 
बस्तहु�को बजारीकरणको िनयमन गन� ।  

 संबद्ध िनकायसगँको समन्वयमा मद्यपान एवं सिुतर्जन्य पदाथर्का साथै स्वास्थ्यका लािग हािनकारक 
बस्तहु�को उपभोग िन�त्सािहत गन� ।  

 स्वास्थ्य प्रबधर्न तथा सिुतर्जन्य पदाथर् िनयमन सम्बन्धमा अन्तरािष्ट्रयस्तरमा भएका निवनतम 
िवकासबारे आधारमा सम्बद्ध िनकायह�लाई अद्याविधक गन� तथा राय परामशर् िदन े। 

 स्वास्थ्य प्रबधर्न तथा सिुतर्जन्य पदाथर् िनयमन सम्बन्धी सघंस्तरको बािषर्क कायर् योजना तजुर्मामा 
सहयोग तथा कायार्न्वयन गन� । 

 स्वास्थ्य प्रबधर्न तथा सिुतर्जन्य पदाथर् िनयमन सम्बन्धमा अन्तरार् िष्ट्रयस्तरमा सम्पकर्  िवन्दकुो 
�पमा काम गन� । 

 व्यवहार प�रवतर्न तथा स्वास्थ्य संचार सम्बन्धी कायर्ह� संघस्तरमा सञ्चालन गन� । 

 िवद्यालय स्वास्थ्य लगायतका कायर्क्रम माफर् त ब्यवहार प�रवतर्न र स्वास्थ्य प्रवधर्नका लािग संबद्द 
िनकायसगँको समन्वयमा कायर्क्रम सञ्चालनका लािग सहिजकरण गन� । 
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२.६ आयुव�द तथा वैकिल्पक िचिकत्सा िवभाग 

१. िवभागको स्व�प र प्रकृितः 
आयवु�द िचिकत्सा वैिदक कालदिेख शास्वत�पमा चल्द ै आएको िचिकत्सा पद्दित हो । िब.सं. १९७३ 
दिेख गो�ारा गौडामा आयवु�द औषधालय स्थापना गरी आयवु�दबाट स्वास्थ्य सवेा िलन स�ु ग�रएको हो । 
नेपालमा सम्बत १९७४ दिेख आयवु�द िचिकत्सालयको संस्थागत िवकास भएको पाईन्छ । िब.सं. १९७४ 
बैशाख अ�य ततृीया दिेख चार शैयाय�ु नरदवेी आयवु�द िचिकत्सालय, नरदवेीमा स्थापना भएको । 
औषिध उत्पादन केन्द्रको �पमा िसंहदरवार वैद्यखाना िलच्छिवकालदिेख स्थापना भएको मािनन्छ । 
यसैग�र आयवु�द िवभाग िब.सं. २०१० सालमा स्थापना भई पिछ स्वास्थ्य सवेा िवभागमा िवलय भई 
लामो समय प�ात् िब.सं. २०३८ असार ३१ मा आयवु�द िवभागको �पमा स्थापना भयो । हाल संघीय 
संरचना अनसुार आयवु�द तथा वैिल्पक िचिकत्सा िवभागको �पमा टेकु, काठमाण्डौमा रहको छ । 

िवभागको काम, कतर्व्य र अिधकारः 

 आयवु�द तथा वैकिल्पक िचिकत्सा िवभाग र सो अन्तगर्त सञ्चािलत कायर्क्रमह� तजुर्मा तथा 
समन्वय गन� । 

 आयवु�द तथा होिमयोप्याथी, यनुानी, प्राकृितक िचिकत्सा, आम्ची लगायत वैकिल्पक िचिकत्सा 
सम्बन्धी नीित, गणुस्तर र मापदण्ड सम्बन्धी आवश्यक कायर्ह� गन� । 

 जिडवटुी संर�ण, संवधर्न, प्रवधर्न र गणुस्तरीय आयवु�द औषिध उत्पादन, अनसुन्धान र िनयमनका 
लािग सरोकारवाला िनकायसंग समन्वयात्मक कायर् गन� । 

 सरकारी तथा िनजी संस्थाह�बाट संचािलत आयवु�द तथा वैकिल्पक स्थास्थ्य ससं्थाबाट प्रदान 
ग�रने सेवाको प्रभावका�रताको अनगुमन, िनरी�ण, स्वीकृित तथा आवश्यक मागर्दशर्न िदने । 

 आयवु�द स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन र प्रवधर्न सम्बन्धी कायर्ह� गन� । 

 अन्य दिैनक प्रशासिनक कायर्ह� सम्पादन गन� । 

जिडवटुी, औषिध एवं अनसुन्धान महाशाखा 

 जिडवटुी सम्बन्धी नीित एवं मापदण्ड िनधार्रण सम्बन्धी कायर् गन� । 

 औषधीय जिडवटुी तथा स्रोतह�को संर�ण, व्यविस्थत अिभलखेीकरण, प्रकाशनका साथै जिडवटुी 
ह�को वौिद्धक सम्पदा अिधकार संर�ण । 

 आयवु�द लगायत औषिधह�को गणुस्तर मापदण्ड िनधार्रण गन� । 

 आयवु�द औषिध उद्योग तथा जिडवटुी प्रशोधन केन्द्र स्थापना, संचालन सम्बन्धी नीित तथा 
मापदण्ड िनधार्रण गन� । 

 जिडवटुी खिनज तथा जान्तव सम्बन्धी औषधीय अनसुन्धानमा सहयोग गन� । 

 जिडवटुी एवं कच्चा पदाथर्को गणुस्तर िनधार्रण एवं िनयमन तथा िवदेशबाट आयात ह�ने वा स्वदेशमा 
िनमार्ण ग�रने आयवु�दीय औषिधह�को गणुस्तर कायम गन� । 

 नेपाल आयवु�द भषैज्य संिहताको समसामियक संकलन एवं प्रकाशन सम्बन्धी कायर् गन� । 
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 व्यवसाियक जिडवटुी खेती र वजार व्यवस्थापनमा सहयोग पयुार्उने । 

 जिडवटुी एवं तत्जन्य उत्पादनह�को प्रदशर्नी, सभा, सम्मेलन, गो�ी लगायतका कायर्क्रमह�मा 
सहभागी भई प्रदशर्न र सूचना प्रवाह गराउने व्यवस्था िमलाउने । 

 घरेल ुजिडवटुी प्रयोगको प्रवधर्न गन� र जनचेतना अिभविृद्ध गन� । 

 अत्यावश्यक आयवु�द औषिध सूची तयार र प�रमाजर्नका साथै मूल्य िनधार्रणमा सहिजकरण गन� । 

 आयवु�द औषिध सम्बन्धमा राय उपलब्ध गराउने । 

 आयवु�द स्वास्थ्य प्रवधर्न । 

 आयवु�द िचिकत्सा अन्तगर्तका स्वस्थ आहार, िवहार तथा आचार, वातावरणीय स्वास्थ्य लगायतका 
अन्य स्वास्थ्य प्रवधर्नात्मक मौिलक िविध प्रिविधह�को समुिचत िवकास ग�र सवर्सलुभ प्रयोगमा 
ल्याउन प्रोत्साहन गन� । 

 खाद्यपदाथर्जन्य रोग तथा जीवनशैलीसंग सम्बिन्धत रोग िनयन्त्रणको लािग आयवु�द, योग तथा अन्य 
वैकिल्पक िचिकत्साका िवशेष कायर्क्रम संचालन सम्बन्धी मापदण्ड िनधार्रण गन� । 

 आयवु�दीय पद्धितद्वारा कुपोषण न्यूनीकरणा एवं कुपोषणजन्य रोगह�को रोकथाम, उपचार, 
व्यवस्थापन, प्रोत्साहन तथा सूचना प्रचार प्रसारको प्रबन्ध िमलाउने । 

 सद्वतृ, आचार तथा आहार रसायन, नैितक िश�ा जस्ता जीवन व्यवहार प�रवतर्न सम्बन्धी �ानलाई 
प्रचार प्रसार ग�र व्यवहा�रक प्रयोगमा ल्याई स्वस्थ जीवनशैली प्रवधर्न गन� । 

 जैिवक खेतीलाई प्रोत्साहन गनर् सहयोग गन� । 

 स्वास्थ्यलाई हािन गन� प्रशोिधत, अप्राकृितक तथा तयारी खानेकुराह�, तयारी पेय पदाथर्ह�, मिदरा 
तथा तम्बाकु आिदको सेवनलाई िन�त्सािहत गनर् िवशेष कायर्क्रम संचालन सम्बन्धी नीित र 
मापदण्ड िनधार्रणमा सहिजकरण गन� । 

 आयवु�दीय जीवनशैली र िचिकत्साद्वारा नसन� दीघर् रोग र मानिसक रोगको उपचार एवं व्यवस्थापन 
तथा ज्ये� नाग�रक, मात ृ तथा बाल स्वास्थ्य प्रवद्धर्नका लािग प्रभावका�रता अध्ययन गरी लाग ु
गराउने । 

आयुव�द िचिकत्सा महाशाखा 

आयुव�द सेवा व्यवस्थापन शाखा 

 आयवु�द िचिकत्सा सेवा स�ुढीकरण सम्बन्धी कानून, नीित, मागर्दशर्न, गणुस्तर तथा मापदण्ड 
िनमार्ण गनर् सहयोग गन� । 

 आयवु�द िचिकत्सा उपचार प्रोटोकल, म्यानअुल, िनद�िशका तयार गन� । 

 आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आयवु�दको भूिमकालाई प�रभािषत र प्रभावकारी व्यवस्थापनका साथै 
िनरी�ण, अनगुमन तथा मूल्यांकन गन� । 

 आयवु�द अस्पताल सेवा गणुस्तर सिुनि�तताका लािग अनगुमन र िनरी�ण गन� । 
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 िनजी तथा गैरसरकारी आयवु�द संस्थाह�को सञचालन स्वीकृित अनगुमन सम्बन्धी रािष्ट्रय नीित, 
िनद�िशका, मापदण्ड िनमार्ण गन� र तोिकएवमोिजम सञचालन स्वीकृित िदने । 

 आयवु�द अस्पताल फाम�सी सेवा सञचालन सम्बन्धी मापदण्ड िनधार्रण तथा कायार्न्वयनमा 
सहिजकरण गन� । 

 आयवु�द िचिकत्सा सवेा सम्बन्धी सूचनामूलक सामग्री उत्पादन, प्रकाशन र प्रशारण गन� । 

 आयवु�द िचिकत्सक एवं अन्य प्रािविधकह�का लािग सीप िवकास र द�ता अिभविृद्ध सम्बन्धी 
तािलम आवश्यकता पिहचान एवं कायार्न्वयन गन� । 

 िक्लिनकल एवं िविवध प�ह�मा िबषयगत प्रस्ततुी, सभा, गो�ी, सेिमनार वा सम्मेलनको आयोजना 
कायार्न्वयन तथा आवश्यकतानसुार सहभािगता जनाउने । 

 िनःशलु्क आयवु�द स्वास्थ्य िशिवरका लािग आवश्यक जनशि� प�रचालन गन� । 

 परम्परागत स्वास्थ्य सेवा प्रदायकह�लाई गणुस्तरीय बनाउन आवश्यक कायर् गन� । 

अनगुमन, अनसुन्धान तथा समन्वय शाखा 

 अनगुमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी खाका तजुर्मा गन� र लाग ुगन� । 

 प्रदशेस्तर तहबाट संचािलत कायर्क्रमह�को समी�ा गनर् सहिजकरण गन� । 

 संचािलत आयवु�द कायर्क्रमह�को प्रभावका�रता अध्ययन एवं अनसुन्धान तथा नयां स्वास्थ्य 
कायर्क्रमह� तजुर्मा गनर् सहिजकरण गन� । 

 आयवु�द सम्बन्धी कायर्क्रमह� तथा प्रगितको िव�ेषण गन� । 

 आयवु�द िवकासका लािग वैदिेशक स्रोतको प्रभावकारी प�रचालन र उपयोग गनर् रािष्ट्रय अन्तरार्िष्ट्रय 
संघ संस्थाह�संग समन्वय र सहकायर् गनर् सहिजकरण गन� । 

 आयवु�द स्वास्थ्यकम�को विृ�िवकास र द�ता अिभविृद्धका लािग तािलम, अध्ययन, भ्रमण 
आवश्यकता पिहचान, संचालन र मूल्यांकन गन� । 

 स्वास्थ्य संस्थाह�लाई आवश्यक पूवार्धार िवकासका लािग रािष्ट्रय योजना तजुर्मा गनर् सहिजकरण 
गन� । 

 आयवु�द सूचना प्रदायकलाई संस्थागत गनर् समन्वय तथा सहिजकरण गन� । 

 स्वास्थ्य सम्बन्धी संघीय, प्रादिेशक तथा स्थानीय तहका अल्पकािलन तथा दीघर्कािलन नीित, 
रणनीित, योजना तजुर्मा गनर् सहयोग गन� । 

 आयवु�द तथा वैकिल्पक िचिकत्साका िबिभन्न िवधाह�मा ह�ने अध्ययन र अनसुन्धानका लािग 
समन्वय गन� । 

 आयवु�द �ेत्र मानव संशाधन लगायत तथ्यांकको संकलन, प्रशोधन, िव�ेषण, िबतरण, संर�ण, 
अद्याविधक, उपयोग तथा प्रकाशन सम्बन्धी कायर् गन� । 

 प्रदशे तथा स्थानीय तहको आयवु�दको सम्पकर्  इकाईको �पमा कायर् गन� । 
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वैकिल्पक िचिकत्सा महाशाखा 

होिमयोप्याथी तथा आम्ची िचिकत्सा शाखा 

 होिमयोप्याथी तथा आम्ची िचिकत्सा सेवा स�ुढीकरण सम्बन्धी कानून, नीित, गणुस्तर तथा 
मापदण्ड िनमार्णमा सहयोग गन� । 

 होिमयोप्याथी अस्पताल सेवा गणुस्तर सिुनि�तताका लािग अनगुमन र िनरी�ण गन� । 

 िनजी तथा गैरसरकारी होिमयोप्याथी र आम्ची िचिकत्सा अस्पताल, फाम�सी अनगुमन सम्बन्धी 
रािष्ट्रय नीित, िनद�िशका, मापदण्ड िनमार्ण गन� । तोिकएवमोिजम सञ्चालन स्वीकृित सम्बन्धी कायर् 
गन� । 

 होिमयोप्याथी फाम�सी सवेाको गणुस्तर मापन र प�ृपोषण गन� । 

 होिमयोप्याथी तथा आम्ची िबषयगत प्रस्ततुी, सभा, गो�ी, सेिमनार वा सम्मेलनको आयोजना 
कायार्न्वयन तथा आवश्यकता अनसुार सहभािगता जनाउने । 

 होिमयोप्याथी तथा सोवा�रक्पा (आम्ची) को िवकास र िवस्तार सम्बन्धी अल्पकािलन र दीघर्कािलन 
नीित योजना तयार गनर् सहिजकरण गन� । 

 िहमाली िजल्लामा परम्परादिेख प्रचिलत सोवा�रक्पा (आम्ची) उपचार एकाई स्थापनाका लािग 
सहिजकरण गन� । 

 होिमयोप्याथी तथा आम्ची िचिकत्सा िवधा सम्बन्धी अनसुन्धानमूलक कायर्ह�मा सहिजकरण गन� । 

 होिमयोप्याथी तथा सोवा�रक्पा (आम्ची) िचिकत्सा �ेत्रमा अनसुन्धानलाई प्रवद्धर्न गद� 
अनसुन्धानबाट प्रा� प्रमाणमूलक व्यवहार वा अभ्यासलाई नीित िनमार्ण, योजना तजुर्मा, औषिध 
उपचार पद्धित एवं स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा उपयोग गनर् सहिजकरण गन� । 

 प्रािविधकह�का लािग तािलम आवश्यकता पिहचान र कायार्न्वयन गन� । 

प्राकृितक तथा अकुपञ्चर िचिकत्सा शाखा 

 प्राकृितक तथा अकुपंचर िचिकत्सा सेवा स�ुढीकरण सम्बन्धी कानून, नीित, गणुस्तर तथा मापदण्ड 
िनमार्णमा सहयोग गन� । 

 प्राकृितक तथा अकुपंचर अस्पताल सेवा गणुस्तर सिुनि�तताका लािग अनगुमन र िनरी�ण गन� । 

 िनजी तथा गैरसरकारी प्राकृितक तथा अकुपंचर िचिकत्सा अस्पताल अनगुमन सम्बन्धी रािष्ट्रय 
नीित, िनद�िशका, मापदण्ड िनमार्ण गन� । तोिकए वमोिजम सञचालन स्वीकृित सम्बन्धी कायर् गन� । 

 प्राकृितक तथा अकुपंचर फाम�सी सेवाको गणुस्तर मापन र प�ृपोषण गन� । 

 प्राकृितक तथा अकुपंचर िबषयगत प्रस्तिुत, सभा, गो�ी, सेिमनार वा सम्मेलनको आयोजना 
कायार्न्वयन तथा आवश्यकता अनसुार सहभािगता जनाउने । 

 प्राकृितक तथा अकुपंचरको िवकास र िवस्तार सम्बन्धी अल्पकािलन र दीघर्कािलन नीित योजना 
तयार गनर् सहिजकरण गन� । 

 प्राकृितक तथा अकुपंचर िचिकत्सा िवधा सम्बन्धी अनसुन्धानमूलक कायर्ह�मा सहिजकरण गन� । 
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 प्राकृितक तथा अकुपंचर िचिकत्सा �ेत्रमा अनसुन्धानलाई प्रवधर्न गद� अनसुन्धानबाट प्रा� 
प्रमाणमूलक व्यवहार वा अभ्यासलाई नीित िनमार्ण, योजना तजुर्मा, औषिध उपचार पद्धित एवं 
स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा उपयोग गनर् सहिजकरण गन�  

 प्रािविधकह�का लािग तािलम आवश्यकता पिहचान र कायार्न्वयन गन� । 
 
२.७ औषिध व्यवस्था िवभागको कायर् िववरण 

 जनसरुि�त, असरय�ु र गणुय�ु नभएको औषिधको उत्पादन, िवक्र�, िवतरण, िनकासी पैठारी, 
संचय र सेवन मनाही गन� ।  

 औषिधको प्रयोग, उपयोिगता वा प्रभाका�रता सम्बन्धमा झठु्ठा वा भ्रमात्मक प्रचार वा िव�ापन गनर् 
निदन ेर कसैल ेऔषिधको प्रचार वा िव�ापन गनर् चाहमेा औषिध ऐन २०३५ को प्रावधान अनसुार 
अनमुित िदने कायर् गन� ।  

 जनसरुि�त असरय�ु वा गणुय�ु औषिधको उपलब्धताको अनगुमनका लािग जाचँवझु तथा 
िनरी�ण गन� ।  

 औषिधको गणुस्तर यिकन गनर् औषिध प्रयोगशाला तथा अन्य प्रयोगशालाबाट औषिधको परी�ण 
तथा िव�ेषण गराउने । 

 औषिध उद्योग स्थापना गनर् उद्योग स्थापना िसफा�रस पत्र िदन े।  

 औषिध उत्पादनका लािग उत्पादन अन�ुापत्र र िवक्र� िवतरण प्रमाणपत्र िदन े।  

 खदु्रा तथा थोक औषिध पसल खोल्न पसल दतार् प्रमाणपत्र िदन े।  

 औषिधको प्रकृित हेरी िचिकत्सकको पे्रस्क्र�प्सन बमोिजम तथा िवना पे्रस्क्र�प्सन बेच्न सिकने 
औषिधह�को समहु िवभाजन गन� । 

 िवभागल ेआवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको स्वीकृत िलई कुनै औषिधको मूल्य िनधार्रण गन� । 

 कसैल ेकुनै औषिधको क्लीिनकल ट्रायल गनर् चाहेमा सो कामको लािग अनमुित िदने ।  

 औषिधको अनसुन्धान, िवकास र िनयन्त्रण सम्बन्धी प्रािविधक कुरामा िवभागलाई परामशर् िदन गठन 
भएको औषिध सल्लाहकार सिमितको सिचवालयको �पमा कायर् गन� ।  

 नेपाल सरकारलाई औषिध सम्बन्धी सैद्धािन्तक तथा प्रशासिनक िवषयमा परामशर् िदन गिठत 
औषिध परामशर् प�रषदको सिचवालयको �पमा कायर् गन� ।  

 औषिध ऐनको उद्देश्य कायार्न्वयन गनर्को लािग िनयमह� तजुर्मा तथा संशोधन गनर् प्रारिम्भक कायर् 
गन� ।  

 औषिध व्यवस्था सम्बन्धी स्वीकृत कायर्क्रमको कायार्न्वयन गन� तथा कायर्क्रमको अनगुमन 
मूल्याकन गन� ।  

 औषिध व्यवस्था सम्बन्धी नीित एवं कानूनको तजुर्माको प्रारिम्भक कायर् गन� । 

 रािष्ट्रय औषिध नीितले िनिदर्� गरकेा कायर्ह� गन� । 
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 नेपाल स्वास्थ्य सवेा ऐन २०५३, िनजामती सवेा ऐन २०४९ तथा सो अन्तगर्त बनेका िनयम मा वा 
सेवा सम्बन्धी काननु बमोिजम िवभाग र मातहत कायार्लयका कमर्चारी प्रशासन सम्बन्धी कायर् गन� ।  

 आिथर्क प्रशासन सम्बन्धी प्रचिलत काननु बमोिजमका कायर्ह� गन� । 

 नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट समय समयमा प्रा� िनद�शन बमोिजमका अन्य 
कायर्ह� सम्पादन गन� आिद । 

रािष्ट्रय औषिध अनसुन्धानशालाको प्रमखु कायर्ह� दहेाय बमोिजम छन्ः– 

 िविभन्न श्रोतबाट प्रा� औषिधको िव�ेषण गरी गणुस्तर बार े राय िदने । 

 औषिध िव�ेषण प्रयोगशालाको स्तरीयता प्रमाणीकरण गन�, 

 कुशल िव�ेषण प्रकृया सम्बन्धी तािलम तथा अनगुमन गन� । 

 औषिध िव�ेषण प्रयोगशालालाई प्रािविधक िनद�शन गन� । 

 कमर्चारी प्रशासन एवं आिथर्क प्रशासन सम्बन्धी कायर् सम्पादन गन� । 

 नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र औषिध व्यवस्था िवभागबाट समय समयमा 
िनद�शन भए बमोिजमका औषिध िव�ेषण, अनसुन्धान सम्वन्धी प्रािविधक कायर् गन� । 

 
२.८ क�टजन्य रोग अनसुन्धान तथा तािलम केन्द्र  

 क�टजन्य रोगको प्रभावकारी िनयन्त्रणको �ेत्रमा Survey, Surveillance तथा Operational 
Research गन� ।  

 क�टजन्य रोग सम्बिन्ध तािलमह� (मल�ेरया माक्रोस्कपी, Basic, Refresher and Internal 
Competency Test), VBDs Training for Physicians, HW, Focal Persons) सञ्चालन 
ग�रने  

 क�टजन्य रोगको िनयन्त्रण, रोकथाम र अनसुन्धानमा संलग्न िविभन्न रािष्ट्रय तथा अन्तरार् िष्ट्रय 
संघ, संस्थासंग समन्वय गरी क�टजन्य रोगह�मा भएका उपलब्धीह�को जानकारी िलई तािलम, 
अध्ययन र अनसुन्धानको कायर्लाइर् प्रभावकारी �पमा अगाडी बढाउन अध्ययन तथा तािलमको �ेत्र 
िवस्तार गन� । 

 EWARS को अध्ययनबाट VBDs ह�को प्रितवेदन िव�ेषण गरी सम्भाव्य महामारीको पवुार्नमुान, 
िसघ्र िनदान र अनसुन्धान गरी िनयन्त्रणको लािग उपय�ु प्रभावकारी िविध कायार्न्वयन गनर् 
सम्बिन्धत िनकायह�लाई िसफा�रस गन� ।  

 नेपाल सरकारद्वारा सञ्चािलत क�टजन्य रोग िनवारण तथा िनयन्त्रण कायर्क्रमह�को Assessment 
गरी नेपाल सरकारलाई प्रितवेदन िदने । 

  क�टजन्य रोगह�को महामारीको िनदान, अनसुन्धान तथा िनयन्त्रण गनर् प्रदशे िनद�शनालय, 
स्वास्थ्य कायार्लय तथा पािलकाह�लाइ प्रािविधक सहयोग उपलब्ध गराउने । 

 क�टजन्य रोगह� मल�ेरया, कालाजार, डं्रग,ु फाइले�रया, जापािनज इन्सेफलाइिटस तथा Scrub 
typhus को वाहकह�को अवस्था सम्वन्धी अध्ययन गन� । 
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 क�टह�मा िवषादीको प्रभावकारीताको अध्ययन गन� । 

 झलु (Long Lasting Insecticidal Nets) तथा IRS को क�टह�मा प्रभावकारीताको अध्ययन 
गन� ।  

 VBDs मा प्रयोग ह�ने  औषधी तथा  िनदान सामाग्रीह�को प्रभावकारीको अध्ययन गन� ।  

 VBDs का कायर्क्रमह�को सपुरीवे�ण, अनगुमन तथा मूल्याकंन । 
 
२.९ प्रदशेमा हस्तान्तरण भएका िनकायह� 

  सािवकमा स्वास्थ्य तथा जनसखं्या मन्त्रालय अन्तगर्त रहेका िनकायह�लाइ नेपालको संिवधानको 
अनसूुचीमा रहेका प्रदशेिभत्रका एकल तथा साझा अिधकार सूची, नेपाल सकारद्वारा स्वीकृत कायर् 
िवस्तिृतकरण र प्रदशे सरकारको कायर् िजम्मेवारीलाइर् आधारमा िलइ प्रदशे मन्त्रालयह�को अन्तगर्त 
हस्तान्तरण भएका िनकाय\कायार्लयह�को िववरण दहेाय अनसुार रहेको छ । प्रदशेमा अिधकार 
प्रत्यायोजन भएका िवषयह� अनसूुची ४ मा िदइएको छ । 

प्रदशे न.ं १ मा रहन ेिनकायह� 
१. मेची अञ्चल अस्पताल, भद्रपरु, झापा 
२. िजल्ला अस्पताल, सोलखुमु्व ु
३. िजल्ला अस्पताल, ताप्लेजङु 
४. िजल्ला अस्पताल, तेहर्थुम 
५. िजल्ला अस्पताल, धनकुटा 
६. िजल्ला अस्पताल, पाचँथर 
७. िजल्ला अस्पताल, भोजपरु 
८. िजल्ला अस्पताल, खोटाङ 
९. िजल्ला अस्पताल, ओखलढुङ्गा 
१०. उदयपरु अस्पताल, उदयपरु 
११. इन�वा अस्पताल, सनुसरी 
१२. इलाम अस्पताल, इलाम 
१३. संखवुासभा अस्पताल, संखवुासभा 
१४. मेची अञ्चल अयवु�द औषधालय, इलाम 
१५. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, ताप्लेजुङ 
१६. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, पाँचथर 
१७. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, झापा 
१८. कोशी अञ्चल अयवु�द औषधालय, धनकुटा 
१९. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, संखवुासभा 
२०. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, तहेर्थुम 
२१. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, भोजपरु 
२२. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, सनुसरी 
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२३. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, मोरङ 
२४. सगरमाथा अञ्चल अयवु�द औषधालय, उदयपरु 
२५. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, सोलखुमु्व ु
२६. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, ओखलढुङ्गा 
२७. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, खोटाङ 

प्रदशे नं. २ मा रहन ेिनकायह� 
१. जनकपरु अञ्चल अस्पताल, जनकपरु, धनषुा 
२. िजल्ला अस्पताल, िसरहा 
३. िजल्ला अस्पताल, महो�री 
४. िजल्ला अस्पताल, बारा 
५. मलंगवा अस्पताल, सलार्ही 
६. गौर अस्पताल, रौतहट 
७. िसराहा अस्पताल, िसराहा 
८. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, िसराहा 
९. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, स�री 
१०. जनकपरु अञ्चल आयवु�द औषधालय, धनषुा 
११. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, सलार्ही 
१२. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, महो�री 
१३. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, बारा 
१४. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, पसार् 
१५. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, रौतहट 
१६. गजेन्द्र नारायण िसंह सगरमाथा अञ्चल अस्पताल, राजिवराज, स�री 

प्रदशे नं. ३ मा रहन ेिनकायह� 
१. भ�परु अस्पताल, भ�परु 
२. िजल्ला अस्पताल, रसवुा 
३. िजल्ला अस्पताल, िसन्धपुाल्चोक 
४. िजल्ला अस्पताल, रामेछाप 
५. हेटौडा अस्पताल, मकवानपरु 
६. धािदङ अस्पताल, धािदङ 
७. ित्रशलुी अस्पताल, नवुाकोट 
८. िसन्धलुी अस्पताल, िसन्धलुी 
९. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, दोलखा 
१०. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, रामेछाप 
११. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, िसन्धलुी 
१२. बागमती अञ्चल आयवु�द औषधालय, काठमाण्डौं 
१३. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, रसवुा 
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१४. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, धािदङ 
१५. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, नवुाकोट 
१६. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, िसन्धपुाल्चोक 
१७. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, काभे्र 
१८. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, भ�परु 
१९. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, लिलतपरु 
२०. नारायणी अञ्चल आयवु�द औषधालय, मकवानपरु 
२१. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, िचतवन 

गण्डक� प्रदशेमा रहन ेिनकायह� 
१. धवलािगरी अञ्चल अस्पताल, बाग्लङु 
२. िजल्ला अस्पताल, तनह� ँ
३. बाटुलेचौर अस्पताल, कास्क�  
४. िजल्ला अस्पताल, मनाङ 
५. िजल्ला अस्पताल, मसु्ताङ 
६. िजल्ला अस्पताल, लमजङु 
७. िजल्ला अस्पताल, पवर्त 
८. िजल्ला अस्पताल, स्याङ्जा 
९. गोरखा अस्पताल, गोरखा 
१०. बेनी अस्पताल, म्याग्दी 
११. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, मनाङ 
१२. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, गोरखा 
१३. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, लमजङु 
१४. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, तनह� ँ
१५. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, स्याङ्जा 
१६. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, नवलपरु 
१७. धवलािगरी अञ्चल आयवु�द औषधालय, बाग्लङु 
१८. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, पवर्त 
१९. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, म्याग्दी 
२०. गण्डक� अञ्चल आयवु�द औषधालय, कास्क� 
२१. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, मसु्ताङ 

प्रदशे नं. ५ मा रहने िनकायह� 
१. लिुम्वनी अञ्चल अस्पताल, बटुवल, �पन्दहेी 
२. भीम अस्पताल, भैरहवा, �पन्दहेी 
३. िजल्ला अस्पताल, रोल्पा 
४. िजल्ला अस्पताल, किपलवस्त ु
५. िजल्ला अस्पताल, पाल्पा 
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६. िजल्ला अस्पताल, अघार्खाचँी 
७. िजल्ला अस्पताल, �कुम 
८. गलु�रया अस्पताल, बिदर्या 
९. तम्घास अस्पताल, गलु्मी 
१०. रामग्राम अस्पताल, नवलपरासी 
११. रामपरु अस्पताल, पाल्पा 
१२. प्यठुान अस्पताल, प्यठुान 
१३. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, किपलवस्त ु
१४. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, अघार्खाँची 
१५. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, पाल्पा 
१६. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, गलु्मी 
१७. रा�ी अञ्चल अयवु�द औषधालय, दाङ 
१८. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, प्यठुान 
१९. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, रोल्पा 
२०. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, बाँके 
२१. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, बिदर्या 
२२. लिुम्वनी अञ्चल अयवु�द औषधालय, �पन्दहेी 
२३. �ेत्रीय आयवु�द िचिकत्सालय, दाङ 

कणार्ली प्रदशेमा रहने िनकायह� 
१. �ेत्रीय अस्पताल, सखु�त 
२. िजल्ला अस्पताल, सल्यान 
३. िजल्ला अस्पताल, मगु ु
४. िजल्ला अस्पताल, डोल्पा 
५. िजल्ला अस्पताल, ह�म्ला 
६. िजल्ला अस्पताल, कालीकोट 
७. िजल्ला अस्पताल, दलेैख 
८. जाजरकोट अस्पताल, जाजरकोट 
९. मेहलकुना अस्पताल, सखु�त 
१०. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, सल्यान 
११. भेरी अञ्चल आयवु�द औषधालय, सखु�त 
१२. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, दलेैख 
१३. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, जाजरकोट 
१४. कणार्ली अञ्चल आयवु�द औषधालय, जमु्ला 
१५. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, ह�म्ला 
१६. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, मगु ु
१७. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, डोल्पा 
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१८. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, प. �कुम 
१९. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, कालीकोट 

सुदरुपि�म प्रदशेमा रहने िनकायह� 
१. सेती अञ्चल अस्पताल, धनगढी, कैलाली 
२. महाकाली अञ्चल अस्पताल, महने्द्रनगर, कञ्चनपरु 
३. िजल्ला अस्पताल, बाजरुा 
४. िजल्ला अस्पताल, डोटी 
५. िजल्ला अस्पताल, अछाम 
६. िजल्ला अस्पताल, दाचुर्ला 
७. िजल्ला अस्पताल, वैतडी 
८. िजल्ला अस्पताल, बझाङ 
९. िटकापरु अस्पताल, कैलाली 
१०. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, बझाङ 
११. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, बाजरुा 
१२. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, डोटी 
१३. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, अछाम 
१४. महाकाली अञ्चल आयवु�द औषधालय, कञ्चनपरु 
१५. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, दाचुर्ला 
१६. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, वैतडी 
१७. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र, डडेलधरुा 
१८. सेती अञ्चल आयवु�द औषधालय, कैलाली 

खारजे भएका िनकायह� 
१. िजल्ला जन\स्वास्थ्य कायार्लयह� – ७७ 
२. �ेत्रीय मेिडकल स्टोरह� – ५ 
३. �ेत्रीय स्वास्थ्य तािलम केन्द्रह� – ५ 
४. �ेत्रीय स्वास्थ्य िनद�शनालयह� – ५ 
५. उप�ेत्रीय स्वास्थ्य तािलम केन्द्र – १ 
६. �ेत्रीय अस्पताल, उप�ेत्रीय अस्पताल, अञ्चल अस्पताल, अस्पताल, िजल्ला अस्पताल गरी – 

७६ 
७. �ेत्रीय आयवु�द िचिकत्सालय, अञ्चल आयवु�द औषधालय, िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्द्र गरी – 

७६ 
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अ�याय ३: नीितगत�व�था
 
संघीयता अन�ुप स्थानीय तह र प्रदशे सरकारह�ले पिन स्वास्थ्य सेवा लगायत सामािजक सेवाको िजम्मेवारी 
बहन गनर् थािलसकेका छन् । हालसम्म केन्द्रीय सरकारद्वारा प्राथिमक स्वास्थ्य सेवा स�जालको िवस्तार ग�रएको 
भएतापिन सवेाको गणुस्तर, सेवाको वग�करण, द� प्रािविधक जनशि� िवतरण र स्थानीय जनताको बढ्दो अपे�ा 
अन�ुप थप सेवा केन्द्रह� स्थापना र ितनका गणुस्तरमा िवकास गन�पन� अवस्था छ । िनजी �ेत्रका अिधकांश 
अस्पतालह� सहरकेिन्द्रत छन् र यी अस्पतालह�को अनगुमन र िनयमनमा सहकायर् आवश्यक छ । प्रायः सबै 
स्तरको स्वास्थ्य जनशि� वा मानव संशाधनको उत्पादन सरकारी तथा िनजी लगानीबाट मलुकुिभतै्र भइरहेको 
मलुकुलाई आवश्यक पन� औषधीको क�रब ४० प्रितशत उत्पादन मुलकुिभतै्र ह�न थालेको भएतापिन दशेिभत्र 
उत्पािदत र आयातीत औषधीह�को बजार मलु्यमा अन्तर नह�ने अवस्थाले औषधी उत्पादन, िवतरण तथा 
व्यवस्थापनमा प्रािविधक िनयमन, वै�ािनक अनगुमन ज�री रहेको संकेत गछर्  । यसैगरी आखँा, मटुु, िमग�ला, 
स्नाय,ु हाडजोन�, अंगप्रत्यारोपण, प्लािस्टक सजर्री तथा क्यान्सर उपचार आिदमा अित-िविशि�कृत उपचारको 
थालनी स्वदेशमै ह�ने क्रममा रहेको ह�दँा सम्बिन्धत िनदान केन्द्र तथा प्रयोगशालाह�को थप िवस्तारको िनिम्त 
आवश्यक पन� आधिुनक प्रिविधमा अन्तरार् िष्ट्रय सहकायर् सिहत िवकास तथा िवस्तार गनर् ज�री छ । 
 
स्वास्थ्य �ेत्रको दीघर्कालीन स्वास्थ्य योजना तजुर्मा गन� सन्दभर्मा िव.सं. २०३२ मा पिहलो र िव.सं. २०५४ मा 
दोस्रो दीघर्कालीन स्वास्थ्य योजना तजुर्मा गरी कायार्न्वयनमा ल्याइएको िथयो । िवकासोन्मखु दशेको िवकासको 
गितलाई ितब्रता िदन ेउद्देश्यले सरकारी िनकायको नेततृ्वमा िवकाससगँ साझेदार रािष्ट्रय र अन्तरार्िष्ट्रय संस्था एव ं
दात ृिनकायह� सबैल ेएउटै कायर्नीित अनसुार कायर्क्रमह� कायार्न्वयन गन� िवश्व्यापी अवधारणाको �पमा �ेत्रगत 
पद्धितको िवकास भयो । उ� अवधारणा अनसुार नेपालमा स्वास्थ्य �ेत्रको आविधक योजनाको िवकास गन� क्रममा 
िव.स. २०६० मा पिहलो र िव.सं. २०६६ मा दोस्रो नेपाल स्वास्थ्य �ेत्र कायर्क्रम तजुर्मा गरी लाग ुग�रयो । यसैगरी 
िव.सं. २०७२ दिेख २०७७ सम्मका लािग नेपाल स्वास्थ्य �ेत्र रणनीित तजुर्मा ग�रयो । नेपालमा पिहलोपटक 
िव.सं. २०४८ मा रािष्ट्रय स्वास्थ्य नीित स्वीकृित प�ात स्थािनय तहसम्म सेवाको िवस्तार भएको िथयो । 
अन्त�रम संिवधान २०६३ प�ात स्वास्थ्य नीित २०७१ िनमार्ण भएकोमा हाल नेपालको संिवधान अन�ुप रािष्ट्रय 
स्वास्थ्य नीित २०७६ लाग ुभएको छ । यसैगरी दीगो िवकास ल�य २०३०, स्वास्थ्य �ेत्रमा ग�रएका अन्तरार् िष्ट्रय 
प्रितवद्धता अन�ुप िविभन्न नीितगत व्यवस्थालाई कायार्न्वयन गनर्स्वास्थ्य �ेत्रको वािषर्क कायर्क्रम तथा बजेट 
तजुर्मा ह�न ेगरकेो छ । 
 
िवद्यमान समस्या तथा चनुौतीह�को सम्बोधन गरी गणुस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नाग�रकको संिवधान प्रद� हक 
सिुनि�त गनर् एवं संघीय संरचना अन�ुप िवद्यमान स्वास्थ्य नीित, रणनीित तथा कायर्क्रमह�लाई प�रमाजर्न गरी 
संघीयतामा आधा�रत रािष्ट्रय स्वास्थ्य नीित, २०७६ स्वीकृत भइर् िवद्यमान स्वास्थ्य सवेालाई िनरन्तरता िददँ ै
यसका उपलिब्धह�लाई समेत िदगो राख्द ैराज्यको संघीय संरचना, अिधकार �ेत्र तथा दाियत्व अन�ुप स्वास्थ्य 
सेवाको संरचना िवकास तथा िवस्तारका लािग मागर्दशर्न गनर् आवश्यक ठानी नेपालल े गरेका रािष्ट्रय तथा 
अन्तरार् िष्ट्रय प्रितबद्धताह�लाई सम्बोधन गनर्का लािग एवं नेपालल े सहस्राब्दी िवकास ल�यह�मा प्रा� 
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सफलतालाई कायम राख्द ै िदगो िवकासको ल�य हािसल गनर्का लािग िविभन्न ऐन, िनयम, नीित, र आविधक 
योजनाह� र सो अन�ुप िविभन्न िनद�िशका तथा तथा कायर्क्रमह� कायार्न्वनय भइरहेको छ । 

३.१  स्वास्थ्य �ेत्रका मखु्य ऐन तथा िनयमावलीह� 

● जनस्वास्थ्य  ऐन, २०७५ 

● सरुि�त माततृ्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अिधकार ऐन, २०७५ 

● रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ 

● मानव अंग प्रत्यारोपण (िनयिमत तथा िनषेध) ऐन, २०७२ (२०५५ को संशोधन) 

● सूितर्जन्य पदाथर्(िनयन्त्रण र िनयमन गन�) ऐन, २०६८ 

● स्वास्थ्यकम� तथा स्वास्थ्य संस्थाको सरु�ा सम्बन्धी ऐन, २०६६ 

● पाटन स्वास्थ्य  िव�ान रािष्ट्रय प्रित�ान ऐन, २०६४ 

● िचिकत्सा िव�ान रािष्ट्रय प्रित�ान ऐन, २०६३ 

● शिहद गंगालाल रािष्ट्रय �दय केन्द्र ऐन, २०५७ 

● नेपाल फाम�सी प�रषद ऐन, २०५७ 

● नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी प�रषद िनयामावली। २०५६ 

● नेपाल स्वास्थ्य सेवा िनयमावली २०५५ 

● मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (िनयिमत तथा िनषेध) ऐन, २०५५ 

● वी.पी. कोइराला मेमो�रयल क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०५४ 

● नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ 

● नेपाल निसर्ङ प�रषद ऐन, २०५२  

● आमाको दधुलाई प्रितस्थापन गन� वस्त ु(िविक्र िवतरण िनयन्त्रण) िनयमावली, २०५१ 

● स्वास्थ्य कर कोष िनयमावली, २०५१ (धमु्रपान तथा मिदरा दस्तरु) 

● आमाको दधुलाई प्रितस्थापन गन� वस्त ु(िविक्र िवतरण िनयन्त्रण), २०४९  

● वी.पी.कोइराला स्वास्थ्य िव�ान प्रित�ान ऐन, २०४९ 

● नेपाल स्वस्थ्य अनसुन्धान प�रषद ्ऐन, २०४७ 

● नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी प�रषद ऐन, २०४७ 

● आयवु�द िचिकत्सा प�रषद ्ऐन, २०४५ 

● औषधीस्तर  िनयामावली, २०४३ 

● औषधी उत्पादन संिहता, २०४१ 

● औषधी जाचँबझु तथा िनरी�ण िनयमावली, २०४० 

● औषधी दतार् िनयामावली, २०३८ 
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● औषधी परामशर् प�रषद ्र औषधी सल्लाहकार सिमित गठन िनयामावली, २०३७ 

● औषधी ऐन, २०३५ 

● नेपाल मेिडकल काउिन्सल िनयमावली, २०२४  

● िबफर िनयन्त्रण िनयामावली, २०२३ 

● िबफर िनयन्त्रण ऐन, २०२० 

● संक्रामक रोग ऐन, २०२० 

● नेपाल मेिडकल काउिन्सल ऐन, २०२०  

● खोप ऐन, २०२० 

 नीित िनद�िशका, कायर्क्रमह� तथा कायर्योजनाह�ः 

● रािष्ट्रय स्वास्थ्य नीित, २०७६ 

● आन्त�रक िनयन्त्रण िनद�िशका, २०७५ 

● मेिडको िलगल सेवा िनद�िशका, २०७५ 

● स्वास्थ्य �ेत्रको लैङ्िग समानता तथा सामािजक समावेशीकरण रणनीित, २०७५ 

● एम्वलेुन्स सेवा स�चालन िनद�िशका, २०७३ 

● िवपन्न नाग�रक उपचार कोष िनद�िशका, २०७३ 

● नाग�रक राहत, �ितपूितर् तथा आिथर्क सहायता सम्वन्धी कायर्िविध, २०७३ 

● स्वास्थ्य संस्था स्थापना, स�चालन तथा स्तरोन्नती सम्वन्धी मापदण्ड िनद�िशका, २०७३ 

● अस्पताल फाम�सी िनद�िशका, २०७२ 

● रािष्ट्रय र� संचार नीित, २०७१ 

● रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा नीित, २०७१ 

● सूितर्जन्य पदाथर् िनयन्त्रण तथा िनयमन िनद�िशका, २०७१ 

● सूितर्जन्य पदाथर्को प्याकेटमा िचत्र र सन्दशे अंिकत िनद�िशका, २०७१ 

● िवस्ता�रत अस्पताल सेवा स�चालन तथा नन प्रािकटस भ�ा कायर् स�चालन िनद�िशका, २०७१  

● मखु स्वास्थ्य नीित, २०७० 

● रािष्ट्रय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला नीित, २०६९ 

● रािष्ट्रय स्वास्थ्य स�चार नीित, २०६९ 

● सरुि�त गभर्पतन सेवा प्रिक्रया, २०६० 
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३.२ नेपालको संिवधान 
नेपालको संिवधान बमोिजम स्वास्थ्य सम्वन्धी हकमा “प्रत्येक नाग�रकलाई राज्यबाट आधारभूत 
स्वास्थ्यसेवा िनःशलु्क प्रा� गन� हक ह�नेछ र कसैलाई पिन आकिस्मक स्वास्थ्य सेवाबाट वि�चत ग�रने 
छैन”, “प्रत्येक व्यि�लाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने, स्वास्थ्य सेवामा 
समान पह�चँ ह�न े र स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पह�चँको हक ह�नेछ” भन्न े उल्लेख छ । साथ ै
िवकास कायर्क्रम तथा आयोजना बग�करण र वाडँफाँड सम्वन्धी मापदण्ड २०७६ अन�ुप संघ, प्रदेश र 
स्थानीय तहको कायर् िजम्मेवारी िनम्नानसुार िवभाजन ग�रएको छ । 

सघंवाट स�चालन ह�ने 
१) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्वन्धी अनसुन्धान, समन्वय, मापदण्ड तथा िनयमन, 
२) िविशि�कृत स्वास्थ्य सेवा, िविशि�कृत �ेत्रीय अस्पताल, 
३) रािष्ट्रयस्तरका तथा छुटै्ट ऐन वा प्रकृयावाट स्थािपत अस्पतालको स�चालन र िनयमन, 
४) खोप, औषिध, उपकरण, अस्पताल तथा प्रयोगशाला सम्वन्धी मापदण्ड तथा िनयमन, 
५) स्वास्थ्य बीमा, 
६) महामारी तथा प्रकोप रोग िनयन्त्रण, 
७) बसाइसराइ सव��ण एवं िस्थित िव�ेषण । 

प्रदशेतहवाट स�चालन ह�ने 
१) सािवकमा रहेका �ेत्रीय, उप�ेत्रीय, अ�चल र िजल्ला अस्पताल, आयवु�द िचिकत्सालय,  
२) खोप, औषिध, उपकरणको स�चालन, 
३) स्थानीय तहह� बीच स्वास्थ्य सेवाको समन्वय, 
४) प्रादिेशक स्तरको जनसाँिख्यक सूचना व्यवस्थापन, �मता िवकास तथा अध्ययन । 

स्थानीयतह वाट स�चालन ह�ने 
१) आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, 
२) स्वास्थ्य चौक�, स्वास्थ्य केन्द्र तथा अस्पतालको स�चालन र व्यवस्थान, 
३) िविभन्न रोग सम्वन्धी रोकथाम, िनयन्त्रण, जनचेतना, प्रवद्धर्नात्मक र उपचारात्मक कायर्क्रम । 

 
३.३ स्वास्थ्य नीित २०७६ 

िनद�शक िसद्धान्त  
संघीय सरंचना अनसुारको स्वास्थ्य प्रणाली माफर् त संिवधान प्रद� नाग�रकको स्वास्थ्य सम्बन्धी 
मौिलक हक र गणुस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सवर्व्यापी पह�चँ सिुनि�त गनर् दहेाय बमोिजमका िनद�शक 
िसद्धान्तह� प्रितपादन ग�रएको छ । 
क)  गणुस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सवर्व्यापी पह�चँ, अिविच्छन्न पयार्�ता, पारदिशर्ता र व्यापकता ।  
ख)  संघीय संरचना अन�ुप स्वास्थ्य प्रणालीमा बह��ेत्रीय सहभािगता, सहकायर् र साझेदारी ।  
ग)  अित सीमान्तकृत दिलत र आिदवासी समदुायलाई लि�त िवशेष स्वास्थ्य सेवा ।    
घ) स्वास्थ्य सशुासन र पयार्� आिथर्क लगानीको सिुनि�तता । 
ङ) समतामूलक स्वास्थ्य िबमाको िविवधीकरण । 
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च) स्वास्थ्य सेवामा पनुःसंरचना 
छ) सबै नीितमा स्वास्थ्य तथा बह��ेत्रीय समन्वय र सहकायर् ।    
ज) स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा व्यवसाियकता, इमानदारी, पेसागत नैितकता । 

प्रमखु रणनीितह� 
१) सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाह�बाट तोिकएबमोिजमका िनःशलु्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

सिुनि�त ग�रनेछ ।  
२) स्वास्थ्य िबमा माफर् त िवशेष� सेवाको सलुभ पह�चँ सिुनि�त ग�रनेछ । 
३) सबै नाग�रकलाई आधारभूत आकिस्मक स्वास्थ्य सेवाको पह�चँ सिुनि�त ग�रनेछ । 
४) स्वास्थ्य प्रणालीलाई संघीय संरचना अन�ुप सघं, प्रदशे र स्थानीय तहमा पनुस�रचना, सधुार 

एवं िवकास तथा िवस्तार ग�रनेछ । 
५) स्वास्थ्यमा सवर्व्यापी पह�चँको अवधारणा अन�ुप प्रवधर्नात्मक, प्रितकारात्मक, उपचारात्मक, 

पनु�थापनात्मक तथा प्रशामक सेवालाई एक�कृत �पमा िवकास तथा िवस्तार ग�रनेछ । 
६) स्वास्थ्य �ेत्रमा सरकारी, िनजी तथा गैर-सरकारी �ेत्रबीचको सहकायर् तथा साझेदारीलाई 

प्रवधर्न, व्यवस्थापन तथा िनयमन गनुर्का साथै स्वास्थ्य िश�ा, सेवा र अनसुन्धानका �ेत्रमा 
िनजी, आन्त�रक तथा बा� लगानीलाई प्रोत्साहन एवं संर�ण ग�रनेछ ।  

७) आयवु�द, प्राकृितक िचिकत्सा, योग तथा होिमयोप्यािथक लगायतका िचिकत्सा प्रणालीलाई 
एक�कृत �पमा िवकास र िवस्तार ग�रनेछ । 

८) स्वास्थ्य सेवालाई सवर्सलुभ, प्रभावकारी तथा गणुस्तरीय बनाउन जनसंख्या, भूगोल र संघीय 
संरचना अन�ुप सीप िमिश्रत द� स्वास्थ्य जनशि�को िवकास तथा िवस्तार गद� स्वास्थ्य 
सेवालाई व्यविस्थत ग�रनेछ । 

९) सेवाप्रदायक व्यि� तथा ससं्थाबाट प्रदान ग�रने स्वास्थ्य सवेालाई प्रभावकारी, जवाफदहेी र 
गणुस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य व्यवसायी प�रषदह्�को संरचनाको िवकास, िवस्तार तथा सधुार 
ग�रनेछ ।  

१०) गणुस्तरीय औषधी तथा प्रिविधजन्य स्वास्थ्य सामग्रीको आन्त�रक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गद�, 
कुशल उत्पादन, आपूितर्, भण्डारण र  िवतरणलाई  िनयमन तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन माफर् त 
पह�चँ एवं समुिचत प्रयोग सिुनि�त ग�रनेछ ।  

११) स�वा रोग, िकटजन्य रोग, पशपुन्छीजन्य रोग, जलवाय ु प�रवतर्न र अन्य रोग तथा महामारी 
िनयन्त्रण लगायत िवपद ्व्यवस्थापन पूवर्तयारी तथा प्रितकायर्को एक�कृत उपायह� अवलम्बन 
ग�रनेछ । 

१२) नसन� रोगह�को रोकथाम तथा िनयन्त्रणका लािग व्यि�, प�रवार, समाज तथा सम्बिन्धत 
िनकायह�लाई िजम्मेवार बनाउदँ ैएक�कृत स्वास्थ्य प्रणालीको िवकास तथा िवस्तार ग�रनेछ । 

१३) पोषणको अवस्थालाई सधुार गनर्, िमसावटय�ु तथा हािनकारक खानालाई िन�त्सािहत गद� 
गणुस्तरीय एवं स्वास्थ्यवधर्क खाद्यपदाथर्को प्रवधर्न, उत्पादन, प्रयोग र पह�चँलाई िवस्तार  
ग�रनेछ ।  
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१४) स्वास्थ्य अनसुन्धानलाई अन्तरार्िष्ट्रय मापदण्ड अन�ुप गणुस्तरीय बनाउदँ ै अनसुन्धानबाट 
प्रा� प्रमाण र तथ्यह�लाई नीित िनमार्ण, योजना तजुर्मा तथा स्वास्थ्य पद्धितको िवकासमा 
प्रभावकारी उपयोग ग�रनेछ । 

१५) स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई आधिुनक�करण, गणुस्तरीय तथा प्रिविधमैत्री बनाई 
एक�कृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको िवकास ग�रनेछ । 

१६) स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचनाको हक तथा सवेाग्राहीले उपचार सम्बन्धी जानकारी पाउने हकको 
प्रत्याभूित ग�रनेछ । 

१७) मानिसक स्वास्थ्य, मखु, आखँा, नाक, कान, घाटँी स्वास्थ्य सेवा लगायतका िवशेष उपचार 
सेवालाई िवकास र िवस्तार ग�रनेछ । 

१८) अस्पताल लगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य ससं्थाबाट प्रदान ग�रने सेवाको गणुस्तर सिुनि�त 
ग�रनेछ । 

१९) स्वास्थ्य �ेत्रमा नीितगत, संगठनात्मक तथा व्यवस्थापक�य सरंचनामा समयानकूुल प�रमाजर्न 
तथा सधुार गद� सशुासन कायम ग�रनेछ । 

२०) जीवनपथको अवधारणा अन�ुप सरुि�त माततृ्व, बालस्वास्थ्य, िकशोर-िकशोरी तथा प्रजनन 
स्वास्थ्य, प्रौढ तथा जे� नाग�रक लगायतका सेवाको िवकास तथा िवस्तार ग�रनेछ । 

२१) स्वास्थ्य �ेत्रको िदगो िवकासका लािग आवश्यक िव�ीय स्रोत तथा िवशेष कोषको व्यवस्था 
ग�रनेछ । 

२२) बढ्दो सहरीकरण, आन्त�रक तथा बा� बसाइसराइ जस्ता िवषयह�को समयानकूुल 
व्यवस्थापन गद� यसबाट ह�ने जनस्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याह�लाई समाधान ग�रनेछ ।     

२३) जनसांिख्यक तथ्यांक व्यवस्थापन, अनसुन्धान तथा िव�ेषण गरी िनणर्य प्रिक्रया तथा कायर्क्रम 
तजुर्मासगँ आबद्ध ग�रनेछ । 

२४) प्रितजैिवक प्रितरोधलाई न्यूनीकरण गद� सकं्रामक रोग िनयन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लािग 
एकद्वार स्वास्थ्य पद्धितको िवकास तथा िवस्तार ग�रनकुा साथै वाय ुप्रदूषण, ध्विन प्रदूषण, जल 
प्रदूषण लगायतका वातावरणीय प्रदूषणका साथै खाद्यान्न प्रदूषणलाई वै�ािनक ढंगले िनयमन 
तथा िनयन्त्रण ग�रनेछ ।  

२५) आप्रवासन प्रिक्रयाबाट जनस्वास्थ्यमा उत्पन्न ह�नसक्ने जोिखमलाई न्यूनीकरण गनर् तथा 
िवदशेमा रहेका नेपाली नाग�रकह�को स्वास्थ्य सरु�ाका लािग समुिचत व्यवस्थापन ग�रनेछ ।  

३.४ नेपाल स्वास्थ्य �ेत्र रणनीित २०७२-७७ 
सबै नाग�रकह�लाई स्वास्थ्यको अिधकार सिुनि�त गनर् गणुस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पह�चँ बिृद्ध 
गरी न्यायसंगत एवं जवाफदहेी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको माध्यमबाट आवश्यक सबै स्रोत र साधनको 
अिधकतम् प�रचालन गरी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने रािष्ट्रय स्वास्थ्य नीितको अिभप्रायलाई 
व्यवहारमा लाग ु गनर्को लािग जवाफदहेी र समतामूलक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको माध्यमद्वारा सबै 
नेपालीको स्वास्थ्यको स्तर बिृद्ध गन� ल�यल ेनेपाल स्वास्थ्य �ेत्र रणनीित तयार ग�रएको हो । 
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नेपाल स्वास्थ्य �ेत्र रणनीित अन�ुपको िनद�शक िसद्धान्त 
नपेाल स्वास्थ्य �ेत्र रणनीितले स्वास्थ्य सेवामा सहज �पमा सवर्व्यापी पह�चँ बढाउन िनम्निलिखत 
चारवटा िनद�शक िसद्धान्तह�लाई अवलम्बन गरकेो छः 

 
क) स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पह�चँ 
सीमान्तकृत, अपाङ्ग, लैङ्िगक अल्पसखँ्यक, जोिखममा रहेका, आिथर्क �पल ेिवपन्न एवं दगुर्म भगेका 
नाग�रकले स्वास्थ्यको प्रितफल पाउनमा आईपन� बाधाअड्चन हटाएर स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक 
पह�चँ सिुनि�त गनुर्को साथै लैङ्िगक िहंसा िनमूर्ल गनर्मा पिन स्वास्थ्य �ेत्रको भूिमका प्रवद्धर्न गन� । 

ख) गणुस्तरीय स्वास्थ्य सेवा 
प्रभावकारी, सरुि�त, सेवाग्राही केिन्द्रत, समतामूलक, सांस्कृितक �पल ेउपय�ु, न्यूनतम साधन स्रोतको 
प्रयोगबाट अिधकतम उपलिब्ध हािसल गन� गरी, भरपद�र समय िभत्र िदइएको स्वास्थ्य सेवालाई मात्र 
गणुस्तरीय स्वास्थ्य सवेा कायम भएको ह�नेछ भन्न ेमान्यतामा आधारमा गणुस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका ८ 
वटा आयामह� िनधार्रण ग�रएको छ । यसको लािग आवश्यक सामग्री तथा जनशि�को आपूितर् 
व्यवस्थापन, िव�ीय व्यवस्थापन, सूचना व्यवस्थापन, अनगुमन र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई स�ुढीकरण 
गररे स्वास्थ्य सेवाको गणुस्तर कायम गन� । 

ग) स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा सुधार 
िविभन्न रोगह�रस्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य समस्याह�मा आइरहेको प�रवतर्न र चनुौतीलाई सम्बोधन गनर् 
सरकारी स्वास्थ्य �ेत्रको िवद्यमान संगठन र संरचनालाई पनु�यविस्थत गद� िवकेिन्द्रकृत योजना तजुर्मा 
तथास्थानीय स्वास्थ्य सशुासन प्रवद्धर्न गन� । 

घ) बह�प�ीय सहकायर् 
िश�ा, मिहला सशि�करण, शहरी पूवार्धार, स्वच्छ वातावरण, सरुि�त खानेपानी, सरसफाइ जस्ता 
�ेत्रह�सगँ समन्वय र सहकायर् गरी स्वस्थ्य जीवनशैली तथा स्वस्थ्य वातावरणको प्रवद्रध्न गनुर्को साथ ै
न्यून पोषणको समस्यालाई सम्बोधन गनर् सम्बद्ध िनकायह�सगँ समन्वय गरी स्थानीय स्तरमा उत्पािदत 
पोषणयू� खाद्यवस्तकुो प्रयोगलाई प्रवद्धर्न गन� । 

नपेाल स्वास्थ्य �ेत्र रणनीित कायर्न्वयन योजना 
नेपाल स्वास्थ्य �ेत्र रणनीितले स्वास्थ्य �ेत्रका गितिवधीह�लाई िनद�िशत गरकेो ह�न्छ । यो नीितले 
राज्यको भावी सोचलाई साकार गनर् स्वास्थ्य �ेत्रल े पयुार्उन पन� योगदानलाई मागर्िचत्र प्रदान गदर्छ । 
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यसलाई सफलतापूवर्क लाग ु गनर् पाचँ वष� कायार्न्वयन योजना तजुर्मा ग�रएको छ । यसमा रणनीितको 
अनगुमन सिम�ा र मूल्याङ्कन गन� औजारको �पमा नितजा अनगुमन खाकातयार ग�रएको छ जसमा 
िनि�त सूचकह� िनधार्रण ग�रएको छ ।  
ती सूचकह�को आधारमा पाचँ वषर्मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, आयवु�द तथा वैकिल्पक 
िचिकत्सा िवभाग, औषधी व्यवस्था िवभाग र स्वास्थ्य सेवा िवभाग एवं अन्तगर्तका केन्द्र र 
महाशाखाह�ल ेहरके वषर् गनुर्पन� िक्रयाकलापह� यस कायार्न्वयन योजनामा स्प� �पमा उल्लेख ग�रएको 
छ । यसै अनसुार सम्बिन्धत िनकायले वािषर्क कायर्क्रम तथा बजेट तजुर्मा गनुर्पदर्छ । यो कायार्न्वयन 
योजनामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तगर्तका केन्द्रीय अस्पताल तथा अन्य केही िनकायले 
पाचँ वषर्को अवधीमा गनुर्पन� कायर्ह� उल्लेख ग�रएको भएतापिन यसको लािग ती िनकायह�ल ेनपेाल 
स्वास्थ्य �ेत्र रणनीितमा उल्लेिखत नीितगत सन्दभर्, रणनीित मागर्दशर्न, ल�य, नितजा र प्रितफलको 
आधारमा वािषर्क कायर्क्रम तयार गनुर्पदर्छ । 

३.५  दीगो िवकास ल�य (स्वास्थ्य �ेत्रका ल�यह�) 
दीगो िवका ल�य अन्तगर्त स्वास्थ्य �ेत्रका ल�यह�लाइर् देहाय अनसुार  ल�य ३ मा उल्लेख ग�रएको छ । 
ल�य  ३ सबै उमेर समहुका व्यि�का लािग स्वस्थ्य जीवन सिुनि�त गद� समदृ्ध जीवन प्रवद्र्धन गन� 
गन्तव्य ३.१  सन् २०३० सम्ममा िव�व्यािप मातमृतृ्य ुअनपुात लाई हरके प्रित १ लाख िजिवत जन्ममा 

७० भन्दा कम गनर् । 
गन्तव्य ३.२ सन् २०३० सम्ममा नवजात िशश ु र पाचँ वषर्मिुनका बालबािलकाको रोक्न सिकने 

मतृ्यकुो अन्त्य गनर्  सबै दशेल ेप्रित हजार जीिवत जन्ममा नवजात िशश ुमतृ्यलुाई कम्तीमा 
१२ र ५ वषर् भन्दा मिुनका बालमृत्य ुदरलाई कम्तीमा २५ मा सीिमत राख्न े

गन्तव्य ३.३ सन् २०३० सम्ममा एच.आई.िभ. एड्स, �यरोग, मले�रया र उपेि�त उष्णप्रदशेीय 
रोगह�को महामारी अन्त्य गन� र हेपाटाईिटस, पानीजन्य रोगह� र अन्य स�वा रोगह� 
िनयन्त्रण गन� । 

गन्तव्य ३.४ सन् २०३० सम्ममा नसन� रोगबाट ह�न ेअसामियक मतृ्यदुरलाई रोकथाम र उपचारबाट 
एक ितहाइल ेकम गनुर्का साथै मानिसक स्वास्थ्य तथा समदृ्ध जीवन प्रवद्धर्न गन�   

गन्तव्य ३.५ लाग ुपदाथर् तथा मादक पदाथर्को प्रयोगको रोकथाम तथा उपचार पद्धितलाई स�ुिढकरण 
गन�  

गन्तव्य ३.६ सन् २०२० सम्ममा िव�भर ह�न ेसडक दघुर्टनाबाट ह�न ेमतृ्य ुर घाईतेह�को  संख्यालाई 
आधा घटाउन े।   

गन्तव्य ३.७ सन् २०३० सम्ममा यौन तथा प्रजनन्सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवामा सबैको पह�चँ सिुनि�त 
गनुर्का साथै प�रवार िनयोजनको सूचना र िश�ा तथा प्रजनन् स्वास्थ्यलाई रािष्ट्रय 
रणनीित र कायर्क्रममा आबद्ध गन� । 

गन्तव्य ३.८ स्वास्थ्य सवेामा सवर्व्यापी पह�चँ हािसल गनर् िव�ीय जोिखम सरु�ा कायम गद�, सरुि�त, 
प्रभावकारी र गणुस्तरीय अत्यावश्यक स्वास्थ्य सवेा तथा उिचत मूल्यमा अत्यावश्यक 
औषिध तथा खोपह�को उपलब्धता बढाउने । 

गन्तव्य ३.९ सन् २०३० सम्ममा हानीकारक रसायन, प्रदिुषत हावा, पानी र जिमनको प्रदषुण र 
िमश्रणबाट ह�न ेमतृ्य ुर िवरामीको सखँ्या उल्लखे्य �पमा घटाउने ।                              
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गन्तव्य ३.कः सबै दशेमा िव� स्वास्थ्य संगठनको सिुतर्जन्य पदाथर् िनयन्त्रण सम्बन्धी अिधवेशनल े
तयार पारेको मापदण्ड कायार्न्वयनमा आवश्यकता अनसुार जोड िदने । 

गन्तव्य ३.खः मखु्यतया िवकासोन्मखु दशेह�लाई असर गन�, सन� तथा नसन� रोग िब�द्धका खोप तथा 
औषधीह�को अनसुन्धान तथा िवकासका् लािग सहयोग गन�, िट्रप्स सम्झौता र 
जनस्वास्थ्य सम्बन्धी दोहा घोषणाको ममर् अनसुार  िवकासोन्मखु राष्ट्रह�को अिधकार 
पिु�का लािग बौिद्धक सम्पि� अिधकारको व्यापार सम्बन्धी सम्झौतामा रहेका पूणर् 
प्रावधानह�को प्रयोगलाई सिुनि�त गद� आवश्यकता अनसुार जनस्वास्थ्यको संर�ण गनर् 
खासग�र औषधीमा सबैको पह�चँ बढाउन े। 

गन्तव्य ३.गः िवकासोन्मखु दशेह� खासगरी अित कम िवकिसत दशे र िवकासोन्मखु साना टाप ुराष्ट्रमा 
स्वास्थ्यकम�को भनार्, िवकास, तािलम र थमौित समेतका लािग स्वास्थ्य �ेत्रमा उल्लखे्य 
मात्रामा वजेटको बिृद्ध गन� । 

 
३.६ पन्ध्रौं योजना (२०७६।७७–२०८०।८१) 

जनस�ंया तथा बसाइँसराइ स�व�धी रणनीित तथा काय�नीित 
रणनीित कायर्नीित 

१. िकशोर-िकशोरी तथा 
यवुाह�को सरुि�त यौन 
तथा प्रजनन स्वास्थ्य, 
प�रवार िनयोजन, सरुि�त 
माततृ्व र सरुि�त गभर्पतन 
लगायतका सेवालाई 
अिधकारमुखी कायर्क्रमको 
�पमा िवकास गन� । 

१. सरुि�त यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य लगायतका सेवालाई अिधकारका 
�पमा िवकास गरी गणुस्तरीय बनाउदँ ैपह�चँ बढाइनेछ ।  

२. िकशोरी आमाबाट ह�ने जन्मदर तथा कम उमेरमा ह�ने गभर्धारणलाइर् 
घटाउन, सरुि�त गभर्पतन तथा यौन िश�ा र प्रजनन स्वास्थ्य सवेालाई 
िवस्तार ग�रनेछ । 

३. िकशोर-िकशोरी तथा यवुाह�को सरुि�त एवम् िजम्मेवार चालचलन र 
बानी-व्यहोरा प्रवद्धर्न तथा उनीह�को जीवनोपयोगी �मता िवकासको 
लािग िवशेष कायर्क्रमह� स� चालन ग�रनेछ । 

४. बाल िववाह न्यूनीकरण गनर् िकशोर -िकशोरी तथा यवुाह�को लािग 
आवश्यक, उपय�ु रसवर्सलुभ शैि�क वातावरणको िवकासमा जोड 
िदइनेछ ।  

५. िकशोर-िकशोरी तथा यवुाह�को रोजगारमूलक तथा जीवनोपयोगी 
िश�ाको माध्यमबाट �मता अिभविृद्ध ग�रनेछ । 

२. जनसांिख्यक लाभांश 
सदपुयोग गनर् �ान र सीपमा 
आधा�रत रोजगारीका 
अवसर िसजर्ना गन� । 

१. िवकास कायर्क्रम र जनसखं्या बीच साम�जस्यता कायम गद� जनसंख्या 
व्यवस्थापनलाइर् समन्वयात्मक �पमा स�चालन ग�रनेछ ।  

२. प्रदशे र स्थानीय तहमा जनसंख्या व्यवस्थापन कायर्लाइर् स्थानीय 
आवश्यकतानसुार स� चालन गनर् संस्थागत संयन्त्रको िवकास ग�रनेछ । 

३. जनसंख्या व्यवस्थापनका लािग िवकास साझेदार, सरकारी िनकाय, 
गैरसरकारी संस्था, िनजी �ेत्र, सहकारी तथा सामदुाियक संस्थासगँको 
साझेदारी र सहकायर्लाई प्रोत्साहन ग�रनेछ ।  

४. मानव सशंाधन िवकासका लािग िवस्ततृ कायर् योजना बनाई जनसांिख्यक 
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रणनीित कायर्नीित 
लाभांशको सदपुयोग ग�रनेछ । 

५. वैदिेशक रोजगारीबाट फक� का जनशि� तथा संगिठत यवुा जनशि�ल े
आजर्न गरकेो सीप, �ान, �मता, संस्कृित तथा साधनस्रोतलाई 
उद्यमशीलता, स्वरोजगार र व्यावसाियक कायर् माफर् त उत्पादनशील �ेत्रमा 
लगानी गनर् प्रोत्साहन ग�रनेछ ।  

३. अिधकारमा आधा�रत 
लैंिगक समानता 
रसमावेशीकरणको 
माध्यमबाट जनसङ्ख्यार 
िवकासमा मूलप्रवाहीकरण 
गन� नीित िलंद ैिवद्यमान 
काननु तथा ससं्थागत 
व्यवस्थामा सधुार गन� ।  

१. लैंिगक समानता र सामािजक समावेशीकरणको मान्यता अन�ुप 
जनसंख्या तथा िदगो िवकासका कायर्क्रमह�मा ग�रब, सीमान्तीकृत, 
दिलत, मिहला, बालबािलका, िकशोर-िकशोरी, अस� तथा अपांगता 
भएका व्यि� तथा जे� नाग�रकको सहभािगतालाई सिुनि�त ग�रनेछ । 

२. परम्परागत�पमा नेपाली समाजले अवलम्बन गद� आएको पा�रवा�रक 
मूल्य र मान्यतालाई सम्मान गद� व्यविस्थत प�रवारको अवधारणालाई 
प्रोत्सािहत ग�रनेछ । 

३. ज्ये� नाग�रकको अनभुव, �ान, �मता र सीपलाई समाज र राष्ट्र 
िवकासमा लगाउने वातावरण िसजर्ना ग�रनेछ । 

४. क्रिमक �पमा नेपालमा ज्य�े नाग�रकह�को संख्यामा विृद्ध भइरहेको 
सन्दभर्मा उनीह�को लािग सामािजक सरु�ा तथा सामािजक संर�णका 
कायर्क्रमह� तयार गरी सम्वोधन ग�रनेछ ।  

५. केन्द्रीय र प्रादिेशक अस्पतालह�मा जे�रयािट्रक वाडर्ह�को िवकास र 
िवस्तार ग�रनेछ साथै अन्य अस्पताल एवम् स्वास्थ्य संस्थाह�मा पिन 
ज्ये� नाग�रकह�को सहज पह�चँको लािग समािजक सघंसंस्थाह�सगँ 
समन्वय र सहकायर् गरी िदवा स्याहार तथा प्रवद्धर्न कायर्क्रम स� चालन 
ग�रनेछ ।  

६. सीमान्तकृत एवम् लोपोन्मखु जाित (राउटे, कुसणु्डा, चेपाङ्ग, राजवंशी, 
चमार, मसुहर, वादी, राजी आिद) को संर�ण गनर् िवशेष कायर्क्रम 
स� चालन र संस्थागत समेत ग�रनेछ । 

७. राज्यका सबै संरचना र कायर्क्रमह� अपाङ्गमैत्री बनाइनेछ । 
४. ग्रामीण तथा दगुर्म �ेत्रमा 

एक�कृत बस्ती िवकासको 
माध्यमबाट आन्त�रक 
बसाइसँराइ र 
शहरीकरणलाइर् व्यविस्थत 
गन� । 

१. आन्त�रक बसाइसँराइबाट स्थानीय बािसन्दा, रैथानेह�को आिथर्क, 
सामािजक, सांस्कृितक िवकासमा िवचलन ह�न निदन स्थानीय तहको 
आवश्यकता अनसुार जनशि�को नक्सांकन गरी िवशेष कायर्क्रम 
स� चालन ग�रनेछ ।  

२. सातै प्रदशेमा शहरी िवकासका सम्भाव्यता भएका स्थानह�को पिहचान 
गरी ितनलाइर् शहरका पूवार्धार सिहत यातायात तथा सूचनाका स�जालल े
जोिडनेछ भने ग्रामीण समदुायमा बसोबास गन�लाइर् संजालमा जोिडन 
प्रोत्साहन ग�रनेछ । 

३. ग्रामीण, दगुर्म तथा पछािड परकेा �ेत्रमा िश�ा, स्वास्थ्य, भौितक पूवार्धार 
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िनमार्णको सामनपुाितक िवकासमा जोड िददँै, रोजगारी र अवसरको 
िसजर्ना ग�रनेछ । 

४. जनसंख्या तथा बसाइसँराइ सम्बन्धी एक�कृत िवकास प्याकेज तजुर्मा गरी 
कायार्न्वयन ग�रनेछ । 

५. िवकास आयोजनाको स�चालन पूवर् नै जनसांिख्यक प्रभाव मूल्याङ्कन 
ग�रनेछ ।  

६. िवदशेी नाग�रकह�को आप्रवास, ितनको सखं्या र िवशेषता समेतका 
आधारमा आप्रवास प्रविृ�लाइर् िनयमन ग�रनेछ । 

५. जनसंख्या तथा बसाइसँराइ 
सम्बन्धी तथ्याङ्क 
व्यवस्थापनलाई गणुस्तरीय 
तथा प्रिविधमैत्री बनाइर् 
अध्ययन, अनसुन्धान, 
सव��ण, प्र�ेपण, िव�ेषण 
गरी जनसंख्या सूचनालाई 
व्यविस्थत गन� । 

१. जन्म, िववाह, बसाइसँराइ र मतृ्यजुस्ता व्यि�गत घटनाको दतार् 
प्रणालीलाई प्रोत्साहन गनुर्का साथै काननुी �पमा समेत अिनवायर् 
गराइनेछ ।  

२. मतृ्यकुो कारण परी�ण गन� व्यवस्थाको िवकासका साथै स्वास्थ्य 
संस्थामा ह�ने मतृ्य ु तथा जन्मलाई िवद्यतुीय व्यि�गत घटना दतार्संग 
आवद्धता ग�रनेछ ।  

३. स्थानीय तहमा रािखने तथ्याङ्कलाई रािष्ट्रय मूल स�जालसगँ आबद्ध 
गरी हरेक समयमा जनसांिख्यक सूचना अद्याविधक ह�ने प्रणालीको 
िवकासतथा सम्पे्रषणको व्यवस्था समेत ग�रनेछ । 

४. िवकास आयोजना तजुर्मा गदार् पूवर् सम्भाव्यता अध्ययन प्रणालीलाइर् 
पारदश� र वै�ािनक बनाइनेछ ।  

५. आन्त�रक र बा� बसाइसँराइ सम्बन्धी अिभलखेन र तथ्याङ्क 
प्रणालीलाई व्यविस्थत ग�रनेछ ।  

६. जनसंख्या तथा बसाइसँराइ, िवकास र वातावरण बीच समन्वय र सहकायर् 
गद� जनसङ्ख्या व्यवस्थापनलाइर् समग्र िवकासको अिभन्न अंगको �पमा 
संस्थागत ग�रनेछ ।  

७. जनसंख्या र िवकासका िविवध �ेत्रमा ह�ने अध्ययन र अनसुन्धानह�को 
िनयिमतता, एक�पता तथा गणुस्तरीयता कायम गनर् एवम् ितनका 
िनष्कषर्ह�को रािष्ट्रय नीित िनमार्ण एवम् योजना तजुर्मामा उपयोग गनर्का 
लािग केन्द्रीय तहमा एक िनयामक िनकायको व्यवस्था ग�रनेछ ।  

   
अपेि�त उपलिब्ध 

मानव िवकास सूचकांक ०.५७४ बाट ०.६२४ पगुेको र नाग�रक सन्तिु�को अनभूुित सूचकांक ४.७ बाट 
५.१ पगुेको ह�नेछ । कुल प्रजनन दर प्रितस्थापनस्तर (२.१) कायम भएको ह�नेछ । पाचँ वषर् मिुनका बालबािलकाको 
जन्मदतार् ५६ प्रितशतबाट शतप्रितशत पगुेको ह�नेछ । जनसंख्या व्यवस्थापन सूचना प्रणाली माफर् त जनसंख्याको 
अद्याविधक तथ्याङ् क उपलब्ध भएको ह�नछे ।  
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स्वास्थ्य तथा पोषण सम्वन्धी रणनीित तथा कायर्नीित 
रणनीित कायर्नीित 

१. प्रितकारात्मक, 
प्रवद्धर्नात्मक, 
उपचारात्मक, 
पनुस्थार्पनात्मक तथा 
प्रशामक 
(PalliativeCare) 
लगायतका आधारभूत 
दिेख िविश�ीकृत र 
गणुस्तरीय स्वास्थ्य 
सेवामा सबै नाग�रकको 
पह�चँ सिुनि�त गन� । 

१. आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नाग�रकको सवर्सलुभ पह�चँकत्र लािग प्याकेज 
र प्रोटोकल तयार गरी कायार्न्वयन ग�रनेछ ।  

२. ग्रामीण �ेत्रका नाग�रकको स्वास्थ सेवामा पह�चँ िवस्तार गद� गणुस्तरीय 
स्वास्थ्य सेवालाई सबर्सलुभ �पमा प्रवाह गनर् टेलीमेिडिसन लगायत 
आधिुनक प्रिविधको िवकास र िवस्तार तथा गहै्रसरकारी र िनजी �ेत्रसगँको 
सहकायर्मा घमु्ती स्वास्थ्य सेवा कायर्क्रमको कायर्िविध बनाई कायार्न्वयन 
ग�रनेछ । 

३. स्वास्थ्य सवेामा साझेदारीको कायर्िविध तयार गरी िनजी तथा गैरसरकारी 
संस्थासगँको सहकायर्मा सबै तहमा पनुस्थार्पना केन्द्र स्थापना गद� 
समदुायमा आधा�रत पनुस्थार्पनात्मक तथा प्रशामक सवेालाई िवकास र 
िवस्तार ग�रनेछ । 

४. रोगकोभार तथा लागत प्रभावका�रताको आधारमा समयानकुुल खोप 
सेवाह� प्रदान ग�रनेछ । खोप सेवालाई िदगो बनाउन खोप कोषलाई स�ुढ 
बनाइनेछ । 

५. आचारसंिहता माफर् त िचिकत्सक/स्वास्थ्यकम� र िबरामी बीचको असल र 
समुधरु सम्बन्ध कायम गद� सद ्भावपूणर् व्यवहार सिुनि�त गनर् प्रवद्धर्नात्मक 
कायर्क्रम स� चालन ग�रनेछ । 

६. सबै तहका स्वास्थ्य ससं्थाह�बाट प्रदान ग�रने स्वास्थ्य सेवाको 
गणुस्तरलाई सधुार गनर् नेपाल स्वास्थ्य पूवार्धार िवकास मापदण्ड एवम् 
न्यूनतम सेवा मापदण्डलाई प्रभावकारी �पमा कायार्न्वयन गद� आवश्यक 
बजेट सिुनि�त ग�रनेछ । 

२. आयवु�द, प्राकृितक 
िचिकत्सा तथा अन्य 
िचिकत्सा पद्घितह�को 
योजनाबद्ध िवकास र 
िवस्तार गन� । 

१. स्थानीयस्तरमा उपलब्ध औषिधजन्य जडीबटुी, खिनज एवम् जान्तब 
द्रव्यको पिहचान, संकलन, संर�ण र प्रवद्धर्नको लािग संरचना िनमार्ण 
ग�रनेछ । 

२. प्रचिलत प्राकृितक िचिकत्सा, वैकिल्पक तथा अन्य िचिकत्सा पद्घित तथा 
सेवाह�लाई िनि�त मापदण्डका आधारमा सूचीकृत तथा व्यविस्थत गद� 
आयवु�द, प�चकमर्, योग र प्राकृितक िचिकत्साको िविश�ीकृत सेवा 
सिहतको रािष्ट्रय आयवु�द, योग, ध्यान, प्रणायाम, मनोपरामशर्, प�चकमर् 
तथा प्राकृितक िचिकत्सा सेवा केन्द्रको स्थापना गरी स्वास्थ्य पयर्टनलाई 
प्रवद्धर्न ग�रनेछ । 

३. जीवनपथको अवधारणा 
(Life Course 
Approach) अन�ुप सबै 
उमेर समूहका 
नाग�रकह�को स्वास्थ्य 
आवश्यकतालाई सम्बोधन 

१. जीवनचक्रको अवधारणा अन�ुप मातिृशश,ु बालबािलका, 
िकशोरिकशोरीको सवार्ङगीण िवकासर प�रवार व्यवस्थापन सेवालाई थप 
सधुार तथा िवस्तार ग�रनेछ । 

२. सबै उमेर समूहका नाग�रकह�को स्वास्थ्य आवश्यकतालाई सम्बोधन 
गनर् जीवनपथको अवधारणा अन�ुप स्वास्थ्य सवेाह�लाई जे� नाग�रक, 
लैंिगक तथा अपाङ्गमैत्री बनाइनछे । 
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गरी मातिृशश,ु 
बालबािलका, र 
िकशोरिकशोरीको 
सवार्ङ्गीण िवकास र 
प�रवार व्यवस्थापन 
सेवालाई थप सधुार तथा 
िवस्तार गन� । 

३. िविभन्न उमेर समूहमा ह�नसक्न े स्वास्थ्य जोिखम शीघ्र पिहचान गनर् 
िनयिमत �पमा स्वास्थ्य परी�ण गन� व्यवस्था ग�रनेछ । 

४. मिहलाह�मा बढ्दो क्रममा रहेको स्तन क्यान्सर र सभार्इकल क्यान्सर 
जस्ता रोगह�को िनःशलु्क परी�ण गन� व्यवस्था िमलाइनेछ । 

५. मात ृमतृ्यदुरलाई घटाउन तथ्यमा आधा�रत िमडवाइफ िश�ा तथा सेवा 
लगायत िवशेष कायर्क्रमह� तजुर्मा गरी कायार्न्वयन ग�रनेछ । 

४. जनसंख्याको िवतरण, 
भौगोिलक अविस्थित एवम् 
आवश्यकताको आधारमा 
संघ, प्रदशे र स्थानीय 
तहमा अस्पताल र 
स्वास्थ्य संस्थाह� तथा 
सीप िमिश्रत सामािजक 
उ�रदाियत्व वहन गनर् 
सक्ने द� जनशि�को 
िवकास तथा िवस्तार गन� । 

१. स्थानीय तहका हरके वडामा कम्तीमा एक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 
केन्द्र, हरके स्थानीय तहमा आधारभूत आकिस्मक शल्यिक्रया र 
प्राथिमक ट्रमा केयर सिहतको स्वास्थ्य सेवा सिुनि�त ह�ने गरी प्राथिमक 
अस्पताल, प्रदशे अन्तगर्त िद्वतीय तहको अस्पताल, प्रादिेशक 
अस्पतालह� र एक िविशि�कृत अस्पताल र एक स्वास्थ्य िव�ान 
प्रित�ान र संघ अन्तगर्त रहने गरी अतस िविशि�कृत अस्पताल 
स�चालन ग�रनेछ । 

२. सरकारी स्वास्थ्य ससं्थाह�मा कायर्रत िचिकत्सक, स्वास्थ्यकम� एक 
मात्र स्वास्थ्य ससं्थामा रहने अवधारधालाइर् क्रमशः लाग ुग�रनेछ र यस 
अवधारणालाई प्रभावकारी �पमा लागू गनर् तथा सेवाको पह�चँ िवस्तार 
गनर्का लािग सरकारी अस्पतालह�मा अित�र� सिुवधा सिहतको 
िवस्ता�रत स्वास्थ्य सेवा कायार्न्वयन ग�रनेछ । 

३. आधिुनक िविध र िनि�त मापदण्ड िवकास गरी स्वास्थ्य ससं्थाको 
संख्या, प्रकार, स्थान तथा आवश्यक स्वास्थ्य जनशि�को िनधार्रण गनर् 
ग�ुयोजना तयार गरी लागू ग�रनेछ । 

४. दशेको आवश्यकता र िव�ीय स्रोतको उपलब्धता हेरी प्राथिमकताको 
आधारमा स्वास्थ्यका िविभन्न िवधामा छात्रविृ� प्रदान ग�रनेछ । 

५. स्वास्थ्यमा रािष्ट्रय लगानी 
विृद्ध गद� िदगो स्वास्थ्य 
िव�ीय प्रणालीको िवकास 
गन� ।  

१. स्वास्थ्य सेवामा सबैको समतामूलक पह�चँ विृद्ध, स्वास्थ्य सेवामा 
व्यि�गत खचर्को न्यूनीकरण र लागत प्रभावका�रताका आधारमा 
स्वास्थ्यमा िव�ीय स्रोतको प�रचालन गन� िवषयलाई समेट्द ै एक�कृत 
रािष्ट्रय स्वास्थ्य िव�ीय रणनीित तजुर्मा गरी कायार्न्वयनमा ल्याइनछे । 

२. गणुस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सवेालाई सबै स्थानीय तहमा िनःशलु्क र 
िवशेष� स्वास्थ्य सेवा लगायत अन्य स्वास्थ्य सेवालाई समतामूलक 
स्वास्थ्य िबमा माफर् त उपलब्ध गराइनेछ । 

६. स्वास्थ्य सेवामा 
सरकारको नतेतृ्वदायी 
भूिमका सिुनि�त गद� 
सरकारी, िनजी तथा 
गैरसरकारी �ेत्रबीचको 
सहकायर् तथा 

१. िश�ा �ेत्रसगँ आवश्यक समन्वय गरी एक िवद्यालय एक स्वास्थ्यकम� 
नीित लाग ुग�रनेछ । 

२. स्वास्थ्य सम्बन्धी िनयमनकारी िनकायह�को जनशि�, संरचना र 
कायर्�ेत्रलाई सधुार गद� सो सम्बन्धी व्यवसायी प�रषदह्�को छाता 
संरचनाको िवकास तथा िवस्तार ग�रनेछ । 

३. स्वास्थ्य िव�ान प्रित�ानह�लाई थप व्यविस्थत गनर् एक�कृत छाता 
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साझेदारीलाई व्यवस्थापन 
तथा िनयमन गन� । 

ऐनको तजुर्मा गरी आवश्यक संरचनाको िवकास तथा िवस्तार ग�रनेछ । 
४. िनि�त उद्देश्य प्राि�का लािग स्प� मापदण्ड र कायर्िविध तजुर्मा गरी 

िनजी, सामदुाियक तथा गैर सरकारी �ेत्रका स्वास्थ्य ससं्थाह�सगँ 
सहकायर् तथा साझेदारी ग�रनेछ । 

५. सरकारी, िनजी, सामदुाियक एवम् सहकारी �ेत्रलाई समेट्द ै िचिकत्सा 
सशुासन कायम गनुर्को साथै स्वास्थ्य सवेा मूल्यलाई िनि�त मापदण्ड 
बनाई िनयमन ग�रनेछ । 

६. प्रदशे तथा स्थानीय तहलाई िजम्मेवार बनाई अस्पताल तथा अन्य 
स्वास्थ्य ससं्था एवम् प्रयोगशालाबाट िसजर्ना ह�ने फोहोर र औषिधजन्य 
फोहोर (Pharmaceutical Waste) को उिचत व्यवस्थापनको लािग 
िनयमनका साथै िनरन्तर अनगुमन ग�रनेछ । 

७. नया ँप्रिविधजन्य स्वास्थ्य 
सामग्रीह�का साथै औषिध 
तथा औषिधजन्य 
सामाग्रीको उत्पादन, 
आयात, भण्डारण, िवतरण 
तथा प्रयोगको िनयमन 
तथा व्यवस्थापन गन� । 

१. नेपाल सरकारबाट िनःशलु्क प्रदान ग�रने औषिधलाई मध्यनजर गद� 
औषिध उत्पादनमा मलुकुलाई क्रमशः आत्मिनभर्र बनाइनेछ । 

२. औषिधजन्य जडीबिुटको व्यावसाियक खेती र औषिध उद्योगको िवकास र 
प्रवद्धर्नमा जोड िदद ै औषिध तथा प्रिविधजन्य स्वास्थ्य सामग्रीको 
उत्पादन, भण्डारण र िवतरणको प्रभावकारी व्यवस्थापन ग�रनेछ । 

३. जेन�ेरक पे्रिस्क्रप्सनको कायार्न्वयन, औषिधको मूल्य तथा गणुस्तर 
िनधार्रण, प्रितएिन्टबायोिटक द�ुपयोग, जैिवक प्रितरोधको न्यूनीकरण 
िनयन्त्ररण र औषिधको अनसुन्धान लगायतका िवषयलाइर् प्रभावकारी 
बनाउन िनयमनकारी िनकायको िवकास तथा िवस्तार ग�रनेछ ।  

८. सन� तथा नसन� रोग 
िनयन्त्रण तथा जनस्वास्थ्य 
िवपद ् व्यवस्थापन 
पूवर्तयारी तथा प्रितकायर्का 
लािग सामदुाियक स्वास्थ्य 
प्रणाली सिहतका एक�कृत 
उपाय अवलम्बन गन� । 

१. सन� तथा नसन� रोगह�को अध्ययन, अनसुन्धान, िनगरानी, रोकथाम, 
िनयन्त्रण, िनवारण, उन्मूलन तथा िनयमनका लािग रािष्ट्रयस्तरमा 
एक�कृत िनकायको िवकास गरी कायर्क्रम कायार्न्वयन ग�रनेछ । 

२. नसन� तथा दीघर् रोगह�को रोकथाम, िनयन्त्रण तथा उपचार सेवालाई 
प्रभावकारी �पमा कायर्न्वयन गनर् बह��ेत्रीय समन्वय माफर् त दीघर्कालीन 
रणनीित तयार गरी कायर्न्वयन ग�रनेछ । 

३. िसकलसेल एिनिमया र थालेसेिमया लगायतका वंशानगुत रोगह�को भार 
र िवतरण सम्बन्धमा जनसखं्यामा आधा�रत अनसुन्धानको आधारमा 
कायर्योजना बनाई रोकथाम तथा उपचारका कायर्क्रम स�चालन ग�रनेछ । 

४. मानिसक स्वास्थ्य सेवाको पह�चँलाई सबै तहमा िवस्तार ग�रनेछ । 
५. आखँा, नाक, कान, घाटँी तथा मखु स्वास्थ्य सम्वन्धी सवेालाइर् प्रदशे र 

स्थानीय तहमा क्रमशः िवकास र िवस्तार ग�रनेछ । 
६. संघ, प्रदशे र स्थानीय तहमा िवपद ्तथा महामारीको तत्काल सम्बोधन, 

एम्बलेुन्स सेवाको एक�कृत िवकास, साधन सम्पन्न तािलम प्रा� 
िचिकत्सक र स्वास्थ्यकम�को टोलीलाई प�रचालन गनर् कायर्िविध बनाई 
लागू ग�रनेछ । 
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९. स्वास्थ्य सूचना 

प्रणालीह�लाई थप 
व्यविस्थत, एक�कृत र 
प्रिविधमैत्री बनाउदँ ैसबै 
तहको स्वास्थ्य सूचनाको 
मागलाई यथोिचत 
सम्बोधन गरी अनमुगन, 
मूल्याङ्कन, समी�ा, 
नीित िनमार्ण तथा िनणर्य 
प्रिक्रयामा तथ्याङ्कको 
प्रयोग बढाउने । 

 

१. स्वास्थ्य तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई गणुस्तरीय तथा प्रिविधमैत्री बनाइर् 
अध्ययन, अनसुन्धान, सव��ण, प्र�ेपण, िव�ेषण गरी सबै तहमा ह�ने 
नीित िनमार्ण तथा िनणर्य प्रिक्रयामा तथ्याङ्कको प्रयोगलाई बढावा 
िदइनेछ । 

२. स्वास्थ्य ससं्था तहमा तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई प्रिविधमैत्री बनाई 
स्वास्थ्य ससं्थाबाट नै िवद्यतुीय प्रितवेदन गन� र क्रमशः िवद्यतुीय 
अिभलेखलाइर् सबै स्वास्थ्य संस्थामा िवस्तार ग�रनेछ । 

३. स्थानीय तहमा उत्पादन ह�ने स्वास्थ्य तथ्याङ्कलाई आवश्यकता 
अन�ुप रािष्ट्रय मूल संजालसगँ आबद्ध गरी हरेक समयमा सूचना 
अद्याविधक ह�ने प्रणालीको िवकासतथा सम्पे्रषणको व्यवस्था ग�रनेछ । 

४. रािष्ट्रय आवश्यकता तथा प्राथिमकताका आधारमा अध्ययन, 
अनसुन्धान, सव��ण गन� र आएका नितजालाई नीित िनमार्ण तथा 
कायर्क्रम िनधार्रण गनर्मा प्रयोग ग�रनेछ । 

10. नेपाल स्वास्थ्य 
अनसुन्धान प�रषदक्ो 
कायर्�ेत्रलाई समयानकुुल 
प�रमाजर्न गद� 
प्रदशेस्तरसम्म िवकास र 
िवस्तार गन� । 

१. तथ्यमा आधा�रत स्वास्थ्य नीित तथा योजना तजुर्मा गनर् स्वास्थ्य 
अनसुन्धानलाई िव�िवद्यालय तथा प्राि�क �ेत्रसगँ सहकायर् गद� नेपाल 
स्वास्थ्य अनसुन्धान प�रषदक्ो संरचनालाई प्रदशेस्तरसम्म िवस्तार 
ग�रनेछ । 

11. आप्रवास प्रिक्रयाबाट जन 
स्वास्थ्यमा ह�नसक्ने 
जोिखमलाई न्यूनीकरण 
गन� व्यवस्था िमलाउन े। 

१. आप्रवास स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको िवकास गद� 
आप्रवासीको प्रस्थान पूवर्, गन्तव्य स्थानमा र आगमन प�ातको स्वास्थ्य 
परी�ण तथा स्वास्थ्य सेवामा सहज पह�चँ र उपयोगका लािग नीितगत 
तथा संस्थागत व्यवस्था ग�रनेछ । 

12. बह��ेत्रीय पोषण योजनाको 
समन्वय र साझेदारी 
माफर् त प्रभावकारी �पमा 
कायार्न्वयन गन� । 

१. बह��ेत्रीय पोषण योजनाले प�रलि�त गर अन�ुप पोषण सधुार योजना 
(दोश्रो) प्रदशे र स्थानीय तहमा पोषण संवेदनशील कायर्क्रमलाइर् सवै 
तहका स्वास्थ्य ससं्थावाट स�चालन गन� व्यवस्था ग�रनेछ ।  

२. कुपोषण न्यूनीकरण गनर् गणुस्तरीय एवम् स्वास्थ्यवद्धर्क खाद्य पदाथर्को 
पह�चँ र उपभोग बढाउदँ ैस्वस्थ बानी व्यवहारलाइर् प्रबद्धर्न ग�रनेछ ।  

13. बह��ेत्रीय समन्वय माफर् त 
सबै नीितमा 
स्वास्थ्यलाई समावेश 
गन� । 

१. जनस्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गनर्, खानेपानी, वातावरणीय 
सरसफाई, वाय ु तथा ध्विन प्रदूषण, खाद्य सरु�ा, िश�ा, सडक 
लगायतका िवषयमा बह��ेत्रीय समन्वयलाई स�ुढीकरण गद� “सबै नीितमा 
स्वास्थ्य” अवधारणालाइर् कायार्न्वयनमा ल्याउन पैरवी गद� सम्बिन्धत 
सरोकारवालासगँ समन्वय गरी एक स्वास्थ्य अवधारणालाई प्रभावकारी 
�पमा कायार्न्वयन ग�रनेछ । 

२. स्वास्थ्यलाई प्रितकूल असर पान� सतु�जन्य, मिदरा, रासायिनक पदाथर्, 
िवषादी तथा अखाद्य वस्तहु�को िमसावट र प्रयोगलाई िनयन्त्रण तथा 
िनयमन ग�रनेछ । जनस्वास्थ्यलाई हानी गन� प्रशोिधत तथा तयारी खाद्य 
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पदाथर्ह� प्रवद्धर्न गन� खालका तथ्यहीन र भ्रमपूणर् सन्दशे एवम् 
िव�ापनलाई िन�त्सािहत तथा िनयन्त्रण गनर् स्वास्थ्य सम्बन्धी सन्दशे र 
सामग्री उत्पादन, प्रसारण र सम्पे्रषणलाई वै�ािनक, व्यविस्थत र 
प्रभावकारी बनाइनेछ । 

३. मेरो स्वास्थ्य मेरो िजम्मेवारीलाइ प्रभावकारी बनाउन स्वस्थ भान्साको 
अवधारणा अन�ुप स्वस्थ खानाको प्रयोग गनर् हरके नाग�रकलाइर् 
ससूुिचत गद� स्वस्थ वातावरण र सिक्रय जीवनशैलीको प्रबद्धर्न गनर् 
साइकल लेन, एक घर-एक करसेाबारी, सावर्जिनक पाकर् , व्यायाम हल, 
योगाभ्यास तथा प�चकमर् केन्द्रको िनमार्ण र स्थापनाको लािग 
सरोकारवालासगँ समन्वय तथा परैवी ग�रनेछ । 

४. तोिकएका उद्योग, व्यवसाय तथा आयोजनाको स्वीकृित पूवर् 
व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सरु�ालाई मध्यनजर गरी जनस्वास्थ्य प्रभाव 
मूल्याङ्कनको लािग संघ, प्रदशे र स्थानीय तहमा मापदण्ड र संयन्त्रको 
व्यवस्था ग�रनेछ । 

 
अपेि�त उपलिब्ध  
स्वस्थ, सबल र सिक्रय जीवन सिहतको नेपालीको औसत आय ु७२ वषर् पगुेको ह�नेछ । प्रितलाख जीिवत जन्ममा 
मात ृमतृ्य ुअनपुात ९९, प्रित हजार जीिवत जन्ममा नवजात िशश ुमतृ्यदुर १४ र पाँच वषर् मिुनको बाल मतृ्यदुर २४ 
मा झरकेो ह�नेछ । पाँच वषर् मिुनका कम तौल भएका बालबािलका २७ बाट १५ प्रितशतमा र पड्ुकोपना भएका 
बालबािलका ३६ बाट २० प्रितशतमा झरकेो ह�नेछ । नाग�रकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा िनशलु्क प्रा� गरकेा 
ह�नेछन ्। स्वास्थ्य िबमामा आबद्ध भएको जनसंख्या ६० प्रितशत, स्वास्थ्य उपचारमा व्यि�गत खचर् घटेर ४० 
प्रितशत, स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी ८ प्रितशत र ३० िमनेटको दरुीमा स्वास्थ्य संस्था भएका घरधरुी ८० 
प्रितशत पगुेको ह�नेछ । प्रोटोकल अनसुार कम्तीमा चार पटक गभर्वती जाचँ गराउन े मिहला ८१ प्रितशत, द� 
स्वास्थ्यकम�को उपिस्थितमा जिन्मएका बच्चाह� ७९ प्रितशत र पूणर् खोप पाउने बच्चाह� ९५ प्रितशत पगुेका 
ह�नेछन ्। मले�रया, कालाज्वर र हा�ीपाइले रोग िनवारण भएका ह�नछेन् । नितजा सूचक तथा ल�यह� अनसूुची २ 
मा िदइएको छ । 
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अध्याय ४: कायर्क्रम, आयोजनाह� तथा प्रगित 

 

४.१  कायर्क्रम तथा आयोजनाह� 

स्वास्थ्य तथा जनसखं्या मन्त्रालय अन्तगर्त आगामी आ.व. २०७६।७७ मा दहेाय अनसुार ४७ वटा 
आयोजनाह� स�चालनमा रहन े छन् । यसका अित�र� प्रदशे तथा स्थानीय तहमा स�चालन ह�ने 
कायर्क्रमको लािग सशतर् बजेट िविनयोजन भएको छ । आ.व. २०७६।७७ को बािषर्क कायर्क्रम तथा 
बजेटको साराशँ अनसूुची ३ िदइएको छ । 

�.सं. ब.उ.शी.नं. काय��म/आयोजना 
1 37000011 स्वास्थ्य तथा जनसखं्या मन्त्रालय 
2 37000012 रािष्ट्रय स्वास्थ्य तािलम केन्द्र 
3 37000013 पशपुित होिमयो िचिकत्सालय र यनुानी औषधालय 
4 37000101 कािन्त बाल अस्पताल 
5 37000102 शकु्रराज ट्रिपकल अस्पताल 
6 37000103 परोपकार प्रसतुी अस्पताल 
7 37000104 नेपाल आखा ँअस्पताल 
8 37000105 बी.पी. कोईराला मेमो�रयल क्यान्सर अस्पताल 

9 37000106 मनमोहन कािडर्योथेरािसक भस्कुलर तथा ट्रान्स्प्लान्ट केन्द्र 

10 37000107 शिहद गंगालाल ह्रदय केन्द्र 
11 37000108 ित्र. िव.िश�ण अस्पताल (सरुशे वाग्ले स्मिृत क्यान्सर केन्द्र समेत) 
12 37000109 स्वास्थ्य कर कोषबाट सचंािलत कायर्क्रमह� 
13 37000110 आयवु�द िचिकत्सालय, नरदवेी 
14 37000111 िसहंदरबार वैद्यखाना 
15 37000112 बी.पी. कोईराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्र 
16 37000113 नेपाल नेत्र ज्योित संघ 
17 37000114 अनगुमन, मूल्यांकन तथा योजना स�ुढीकरण 
18 37000115 मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र 
19 37000116 एिककृत स्वास्थ्य पूवार्धार िवकास कायर्क्रम 
20 37001011 स्वास्थ्य सेवा िवभाग 
21 37001101 �यरोग िनयन्त्रण 
22 37001102 एड्स तथा यौन रोग िनयन्त्रण 
23 37001103 एक�कृत मिहला स्वास्थ्य तथा प्रजनन स्वास्थ्य कायर्क्रम 
24 37001104 एिककृत बाल स्वास्थ्य एवं पोषण कायर्क्रम 
25 37001105 इिपडेिमयोलोजी, औलो, कालाज्वर िनयन्त्रण तथा प्राकृितक प्रकोप 
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�.सं. ब.उ.शी.नं. काय��म/आयोजना 
व्यवस्थापन 

26 37001106 अपाङ्गता रोकथाम तथा कु�रोग िनयन्त्रण कायर्क्रम 
27 37001107 औषिध र उपकरण आपूितर् 
28 37001108 अस्पताल िनमार्ण सधुार तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली 
29 37001109 रािष्ट्रय स्वास्थ्य िश�ा, सूचना तथा संचार केन्द्र 
30 37001110 रािष्ट्रय स्वास्थ्य तािलम कायर्क्रम 
31 37001111 िकटजन्य रोग िनयन्त्रण अनसुन्धान तथा तािलम केन्द्र 
32 37001112 रािष्ट्रय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला 
33 37001901 उपचारात्मक सवेा कायर्क्रम  

34 37001902 निसर्ङ्ग तथा सामािजक सरु�ा सवेा कायर्क्रम  

35 37002011 औषिध व्यवस्था िवभाग 
36 37003011 आयवु�द तथा वैकिल्पक िचिकत्सा िवभाग 
37 37003101 िविवध कायर्क्रम (आयवु�द िवभाग) 
38 37003102 आयवु�द सेवा कायर्क्रम 
39 37031101 स्वास्थ्य वीमा बोडर् 
40 37041011 स्वास्थ्य अनसुन्धान प�रषद ्
41 37061011 केिन्द्रय अस्पताल तथा प्रित�ान 
  उप आयोजना रािष्ट्रय ट्रमा सेन्टर 
  उप आयोजना मानिसक अस्पताल 
  उप आयोजना कोशी अस्पताल 
  उप आयोजना नारायणी अस्पताल 
  उप आयोजना भरतपरु अस्पताल 
  उप आयोजना भेरी अस्पताल 
  उप आयोजना डडेलधरुा अस्पताल 
  उप आयोजना रािष्ट्रय आयवु�द अनसुन्धान तथा तािलम केन्द्र 
  उप आयोजना जी.पी. कोइराला रािष्ट्रय �ास प्र�ास उपचार केन्द्र 
  उप आयोजना सिुशल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल 

42 37061012 िचिकत्सा िव�ान रािष्ट्रय प्रित�ान (वीर अस्पताल समेत) 
43 37061013 बी.पी कोईराला स्वास्थ्य िव�ान प्रित�ान 
44 37061014 कणार्ली स्वास्थ्य िव�ान प्रित�ान 
45 37061015 पाटन स्वास्थ्य िव�ान प्रित�ान 
46 37000901 रा�ी स्वास्थ्य िव�ान प्रित�ान 
47 37000902 पोखरा स्वास्थ्य िव�ान प्रित�ान 
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४.२  स्वास्थ्य सेवाकाप्रमखु उपलिब्धह� 

आिथर्क वषर् २०७५/७६ को प्रथम आठ मिहनामा कुल २ करोड ६० लाख पटक नेपालका सबै सरकारी, 
िनजी र सामदुाियक स्वास्थ्य ससं्थाबाट विहरंग सेवा प्रवाह भएको छ । यस्तै ८ लाख ३४ हजार 
िबरामीह� अस्पातलमा भनार् भएका र १५ लाखल े  आकिस्मक सेवा िलएका छन् । चाल ुआिथर्क वषर् 
२०७५/७६को प्रथम आठ मिहनामा काठमाडौं उपत्यकाका ३ र तराईका १२ िजल्ला गरी १५ 
िजल्लामा पोिलयो थोपा खवुाउन े कायर् सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी रािष्ट्रय खोप कायर्क्रम अन्तगर्त 
िब.िस.िज. भ्यािक्सन, िटटानस िव�द्धको खोप, डी.पी.िट., हेपाटाईिटस िब. (तसे्रो) लगायत एघार 
िकिसमका खोपह� उपलव्ध गराइएको छ। यस आ.ब.को प्रथम ८ मिहनामा १ बषर् मिुनका ३ लाख ६६ 
हजारले िब.िस.जी खोप, ३ लाख ३५ हजारले िड.िप.टी-हेपाटाइर्िटस बी-हीब खोपको ३ मात्रा र २ लाख 
९१ हजार गभर्वित मिहलाह�ले २ मात्रा िट.डी. खोप पाएका छन् । स्वास्थ्य सेवाको महत्वपूणर् अङ्गको 
�पमा रहेको सरुि�त माततृ्वको लािगगत आ.ब. २०७४/७५ मा प�रवार िनयोजनका अस्थायी साधन 
प्रयोगकतार्को संख्या ११६१०९५ जनामा चाल ुआिथर्क वषर् २०७५/७६ को प्रथम आठ मिहनाको अन्त 
सम्ममा सो संख्या २२९४३६० जना रहेका छन् । मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको स्थापना भएदिेख चाल ु
आिथर्क वषर्को प्रथम आठ मिहनासम्ममा जम्मा ५८६ जना िबरामीलाई मृगौला र ४ जना िबरामीको 
कलजेो प्रत्यारोपण ग�रएको छ । गत आिथर्क वषर्को यिह अविधमा १५० जनाको मगृौला प्रत्यारोपण 
भएको िथयो । 

स�वा रोग तथा महामारी प्रकोप व्यवस्थापन  

आिथर्क वषर् २०७४/७५ मा नेपालमा जम्मा २०७८२८ जनाको र� नमूना प�र�णबाट ११८७ जनामा 
औलो रोग दखेा परकेोमा चाल ु आ.ब.को प्रथम ८ मिहनामा ११५५२५ जनाको र� नमूना प�र�ण 
गरकेोमा ८९८ जनालाइर् औलो भएको पाइर्एको छ । 

आिथर्क वषर् २०७४।७५ मा २४ िजल्लामा कायर्क्रम सचंालन भइ क�रव ६७ लाख ७३ हजार जनालाइ 
हा�ीपाईले रोग िनवारणको लािग औषिध सवेन गराईएको िथयो भने चाल ुआिथर्क वषर्मा १५ िजल्लमा 
कायर्क्रम संचालन भइर् करीव ५८ लाख मािनसलाई उ� औषिध खवुाइएको छ । 

आिथर्क वषर् २०७४/७५ मा २५८७५ जना �यरोगका िवरामीह� दतार् भइ उपचार भएको र चाल ुआ.ब. 
२०७५/७६ को आठ मिहनाको अविधमा २९५७३ जना िबरामी दतार् भइ उपचार भइ रहेको छ । 

रािष्ट्रय पे्रषण प्रयोगशालामा िलिक्वड कल्चर ल्याव र एलपीए सेवा िवस्तार भएको । यस आ.ब.को पिहलो 
८ मिहना सम्ममा �यरोगको नेशनल प्रीभ्यालने्स सभ� ८५ क्लस्टरमा कायर् सम्पन्न भ ै मध्याबिध 
मूल्यांकन सम्पन्न भएको । 

हाल नेपालमा प्रित दश लाख जनसङ्ख्यामा ९२ कु�रोगका िबरामी रहेका छन् । कु�रोग स�ु अवस्थामा 
नै कु�रोगका िबरामी पिहचान गरी उपचार ग�रएकोले यसबाट ह�ने अपाङ्गता दरमा कमी आएको छ । 
आिथर्क वषर् २०७४/७५ मा कु�रोगका ३१८७ नया ँिबरामी थिपएका िथएभने यस आ.ब.को प्रथम आठ 
मिहनामा १६६१ जना नयाँ कू� रोगी थिपएका छन ्।  

आिथर्क वषर् २०७५/७६ को प्रथम आठ मिहनामा ३० स्थानबाट एच.आइ.भी. संक्रिमतलाई CD4 सेवा 
उपलब्ध गराइएको छ । ७५ वटा ART केन्द्रबाट ११ हजार १ सय ३२ जनालाई ART उपचार सेवा 
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िदइएको छ । ७७ वटै िजल्लामा समदुायमा आधा�रत CB PMTCT सेवा िवस्तार भएको छ । चाल ु
आिथर्क वषर्को प्रथम आठ मिहनामा ARV औषिध सवेन ग�ररहेका संक्रिमत PMTCT कायर्क्रममा 
आवद्ध १९८ गभर्वती मिहला सिहत १६४२८ जना छन् । सन् २००५ मा एचआइभी िप्रिभलने्स ०.५५ 
प्रितशत बाट हाल उ� िप्रिभलने्स घटेर ०.१५ प्रितशत रहेको छ । 

सामािजक स्वास्थ्य सुर�ा  

रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा नीित, २०७१ र सामािजक स्वास्थ्य सरु�ा िवकास सिमित (गठन आदशे), 
२०७१ बमोिजम २०७२ चैत्र २५ गतेदिेख स्वास्थ्य बीमा कायर्क्रम हाल नेपालका ४६ िजल्ला का ४५६ 
स्थानीय तहमा स�चािलत छ । १६ लाख भन्दा बढी स्वास्थ्य बीमा कायर्क्रममा आवद्ध भएका। यसैगरी 
आ.ब. २०७५।७६ को प्रथम आठ मिहनामा १०४४७४ जना मटुुका िबरामीह�लाई बिहरंग माफर् त 
स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको, ११८८ जना िबरामीह�को िबिभन्न खाले मटुुको शल्यिक्रया ग�रएको, 
५९२१ जना िबरामीह�को क्याथल्याब माफर् त उपचार ग�रएको, १२५७ जना िबरामीको एन्जीयोप्ला�ी 
उपचार ग�रएको । सामािजक सेवा अन्तरगत यसै अविधमा १५ वषर् भन्दा मनुीका ६०१ जना 
िबरामीह�को िबिभन्न खाले मटुुको शल्यिक्रया ग�रएको, ७५ वषर् भन्दा मािथका ४५६ जना िबरामीह�को 
िबिभन्न खाले मटुुको उपचार ग�रएको, २४६ जना िबरामीह�को PTMC पद्धतीद्वरा मटुुको सांग�ुरएको 
भाल्भ खोिलएको, ४४४ जना वाथज्वरो िबरामीह�को िनःशलु्क भाल्भ तथा शल्यिक्रयाको उपचार 
ग�रएको। प्रितकात्मक कायर्क्रम अन्तरगत दशेको िविभन्न ८ स्थानमा मटुुरोग सम्बन्धी िनःशलु्क स्वास्थ्य 
िशिवर संचालन गरी हाल सम्म जम्मा ३८०२ जना िवरामीको स्वास्थ्य प�र�ण ग�रएको जसमध्ये 
इिसिज गन� िबरामी १६२४ तथा इको गन� िबरामीको संख्या १७४४ रहेको छ । 

प्रयोगशाला सेवा  

चाल ुआिथर्क वषर् २०७४/७५ को प्रथम आठ मिहनामा ४७ वटा स्वास्थ्य चौक�मा नया ँप्रयोगशाला सेवा 
स�चालन भएको छ । ५८ वटा िजल्लामा परुाना मेिशन िवस्थािपत गरी नया ँवायोकेमेिष्ट्र एनालाइजरबाट 
सेवा िवस्तार भएको छ । िवराटनगरमा �ेत्रीयस्तरको प्रयोगशाला सेवा स�ु भएको छ । नेपालमा िविभन्न 
रोगको परी�ण तथा िनदानात्मक िविश�ीकृत सवेा प्रदान गनर्को लािग रािष्ट्रय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला 
तथा यस अन्तगर्त दशेभ�रमा जम्मा ७ िजल्लामा र� स�चार सवेा िवस्तार कायर् सम्पन्न भएको छ । 
आिथर्क वषर् २०७४/७५ को प्रथम आठ मिहनासम्ममा ६०,५०० जनालाई िविभन्न प्रकारका परी�णको 
लािग प्रयोगशालाको सेवा प्रदान भएको छ । नसन� रोग सव��ण, कायर् सम्पन्न, जनसंख्यामा आधा�रत 
क्यान्सर रिजिष्ट्रको कायर् सम्पन्न, २०,००० जनाको िसकलसेल एिनिमयाको रगत संकलन गरी परी�ण 
ग�रएको । 

आयुव�िदक स्वास्थ्य सेवा  

चाल ुआिथर्क वषर् २०७४/७५  मिहनामा ८० स्थानमा िनःशलु्क आयवु�द िशिवर स�चालन भएको छ । ७ 
प्रदशेमा नाग�रक आरोग्य कायर्क्रम माफर् त जीवनशैली िशिवर व्यवस्थापन तथा स्तनपान गराइरहेका 
मिहलालाई समेत िनःशलु्क आयवु�िदक स्वास्थ्य सेवा प्रदान ग�रएको छ । 

जनशि� िवकास तथा सेवा िवस्तार 

९५ स्टाफ नसर्लाई द� प्रसूित सवेा तािलम १०० जनालाई एनेस्थिेस्ट अिसस्टेन्ट तािलम र ५७ ल्याव 
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टेिक्निसयनलाई व्याक्टे�रयालोजी सम्बन्धी तािलम प्रदान ग�रएको छ । ३५ जनालाई हाइअिल्टच्यूड 
िसक्न ेप्रिश�क तािलम र ६७८ जनालाई TABUCS तािलम प्रदान ग�रएको । स्थानीय तहका प्रत्येक 
वडामा स्वास्थ्य संस्था रहने नीित अन�ुप कूल ४२३१ वडाबाट तोिकएका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 
प्रबाह ग�रएको साथै स्वास्थ्य ससं्था नभएका १२०० वडाह�मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रह�को 
िनमार्ण कायर् प्रारम्भ भएको छ । प्रत्येक प्रदशेमा िविशि�कृत स्वास्थ्य सेवा सिुनि�त गन� नीित अन�ुप 
कोशी अ�चल अस्पताल िबराटनगर, नारायणी उप�ेत्रीय अस्पताल, िबरगंज, भरतपरु अस्पताल, 
िचतवन, भेरी अ�चल अस्पताल नेपालगंज र डडेल्धरुा उप�ेत्रीय अस्पताल डडेल्धरुा गरी ५ वटा 
अस्पताललाई संघ मातहत रहने गरी केन्द्रीय अस्पतालको �पमा स्तरोन्नती ग�रएको छ । 

अध्ययन तथा अनसुन्धान 

नेपाल माइक्रोन्यूिट्रयन्ट सव��ण २०१८ को प्रितवेदन तयार भ ैसावर्जिनक समेत भइसकेको छ । पि�म 
तराइर्का था� जाितमा ह�ने िसकलसेल एिनिमया सम्बिन्ध अध्ययन िनरन्तर भइर् रहेको छ ।  

४.३ आ.व. २०७५।७६ को बजेट व�व्यमा उल्लेिखत नीित तथा कायर्क्रमको प्रगित िबबरणः 

बजेट कायर्क्रम प्रमखु िक्रयाकलापह� सूचक प्रगित 

िचिकत्सक तथा 
स्वास्थ्यकम�ले 
िबरामीलाइर् गन� 
व्यवहार सम्बन्धी 
आचारसंिहता लाग ु
गन� । 

िचिकत्सक तथा 
स्वास्थ्यकम�ले 
िबरामीलाइर् गन� व्यवहार 
सम्बन्धी आचारसंिहता 
तयार गन� । 

"आचारसंिहता तयार 
भएको; आचारसंिहता 
मन्त्रालयको 
वेवसाइटमा भएको" 

िचिकत्सक तथा 
स्वास्थ्यकम�ह�ले िबरामीलाइ 
गन� ब्यबहार सम्बिन्ध 
आचारसंिहता सम्बिन्धत 
प�रषदह�को आचारसंिहता 
संकलन गरी एिककृत �पमा 
मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेको  

आचारसंिहता कायार्न्वयन 
गन�  

आचारसंिहता उल्लघन 
गरकेा स्वास्थ्य 
संस्थाको संख्या 

आचारसंिहता अनसुार 
िबरामीसंग गरेको ब्यबहार गरे 
नगरकेो अनगुमन कायर् भएको । 

स्वास्थ्य 
केन्द्रह�मा 
आकिस्मक 
शल्यिक्रया र ट्रमा 
उपचार सेवा 
उपलब्ध गराउन े। 

आकिस्मक शल्यिक्रया र 
प्राथिमक ट्रमा उपचार 
सेवाका लािग बिढ 
जोिखमय�ु स्थानमा 
रहेका स्वास्थ्य 
संस्थाह�को बस्तिुस्थित 
अध्ययन प्रदशे र स्थानीय 
तहको सहकायर्मा गन�  

अध्ययन प्रितवेदन 
तयार भएको ह�ने । 

यस सम्बन्धमा कायर्िबिध तयार 
भइ सातै प्रदशेमा राजमागर् निजकै 
अबिस्थत स्वास्थ्य संस्थाह� 
(अ��रया, राकम कणार्ली, 
लमही, कु�रनटार, वािलङ, 
पथलैया, ईटहरी) मा ट्रमा यिुनट 
साथै ढल्केबर र डडेलधरुामा 
आधिुनक ट्रमा सेन्टर िनमार्णको 
लािग शहरी िवकास तथा भवन 
िनमार्ण िवभाग माफर् त िनमार्ण 
कायर् ह�ने गरी प्रिक्रया बढेको । 



6790 

बजेट कायर्क्रम प्रमखु िक्रयाकलापह� सूचक प्रगित 

पिहचान भएका स्वास्थ्य 
संस्थाह�लाई आकिस्मक 
शल्यिक्रया र प्राथिमक 
ट्रमा उपचार सेवा 
उपलब्ध गराउन सक्ने 
गरी स्तरोन्नित गरी सेवा 
स�चालन गन� । 

आकिस्मक शल्यिक्रया 
र ट्रमा उपचार सेवाका 
लािग स्तरोन्नित 
गराइएका संस्थाह� ४ 
पगु्ने । 

ट्रमा सेवा यिुनट ७ पगु्ने र २ 
आधिुनक ट्रमा सेन्टरको 
प्रारिम्भक िनमार्ण कायर् स�ु 
भएको । 

अस्पतालवाट 
िनस्कने 
फोहोरमैलालाइर् 
सरुि�तढंगल े
व्यवस्थापन नगन� 
स�चालकलाइर् 
कारवाहीको 
दायरामा ल्याइनेछ  

अस्पतालवाट िनस्कन े
फोहोरमैलाको 
व्यवस्थापन सम्बिन्ध 
िनद�िशकाको कायार्न्वयन 
गन�, गराउने । 

िनद�िशका बमोिजम 
अस्पताल स्तरीय कायर् 
योजना तयार तथा 
कायार्न्वयन भएको ह�ने  

अस्पतालवाट िनस्कने 
फोहोरमैलाको व्यवस्थापन 
सम्बिन्ध िनद�िशकाको 
कायार्न्वयनका लािग 
अस्पतालह�ले िनद�िशका 
बमोिजम कायर् योजना तयार गरी 
कायार्न्वयन भइ रहेको । 

अस्पतालवाट िनस्कन े
फोहोरमैलाको 
व्यवस्थापन सम्बन्धी 
िनयमनका लािग 
जनस्वास्थ्य ऐनमा 
समावेश गन� । 

जनस्वास्थ्य ऐनमा 
फोहोरमैलाको 
व्यवस्थापन समावेश 
भएको ह�ने । 

जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को 
दफा ४१ मा सरसफाइर् तथा 
फोहरमैला ब्यबस्थापनको ५ वटा 
उपदफाह�मा सो सम्बिन्ध 
समाबेश भएको । 

स्वास्थ्य सेवा 
प्रवाहमा आधिुनक 
स�चार प्रिविधको 
प्रयोग बढाउने, 
अस्पताल तथा 
स्वास्थ्य 
संस्थाह�मा उच्च 
गितको इन्टरनेट 
सिुवधा पयुार्उन,े 
िडिजटल प्रणाली 
माफर् त भचुर्अल 

मलूुकभरका स्वास्थ्य 
संस्थाह� एवं उपलब्ध 
सेवाह�को प्रदशे 
रस्थानीय तहगत �पमा 
पि�जकरण (Health 
Facility Registry) गरी 
सावर्जिनकरण गन� । 

अिभलेिखकरणका 
लािग आवश्यक 
प्रणालीको िवकास 
भएको तहगत �पमा 
स्वास्थ्य संस्थाह�को 
पि�जकरण भएको 

स्वास्थ्य संस्था पंिजकरण 
प्रणाली तयार भइर् सबै स्वास्थ्य 
संस्थाह�को पंिजरकण गरी 
स्वास्थ्य तथा जनसखं्या 
मन्त्रालयको वेब साइर्टमा 
रािखसिकएको । 

प्रदशेसगँको सहकायर्मा 
दगुर्म भेगमा टेिलमेिडिसन 
माफर् त स्वास्थ्य सेवा 
िवस्तार गन� । 

टेिलमेिडिसन सेवाले 
जोिडएका स्वास्थ्य 
संस्थाको संख्या 

हाल देशको िबिभन्न ३० 
अस्पतालह�मा टेलीमेिडिसन 
सेवा संचालनमा रहेको 
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िसकाइर् र स्वास्थ्य 
उपचारको व्यवस्था 
िमलाउने । 

सबै स्थानीय तहबाट 
स्वास्थ्य सेवा उपयोगको 
िवद्यिुतय प्रितवेदन 
(online reporting) को 
ब्यवस्था गन�  

स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी 
online reporting 
भएका स्थानीय तहको 
प्रितशत 

७५३ स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य 
ब्यबस्थापन सूचना प्रणालीको 
Online Reporting भएको 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 
ब्यवस्थापन र प्रवाह 
सम्बन्धी �मता 
िवकासका सबै सामाग्री 
िवद्यिुतय प्रणालीमा 
िवकास र िवस्तार गन� । 

िवद्यिुतय सामग्रीह� 
िवकास र िवतरण 
भएको 

मन्त्रालयको वेब साइटमा २०५ 
वटा श्रोत सामग्रीह� 
अध्याबिधक ग�रएको 

मापदण्ड बमोिजम 
स्वास्थ्य संस्थाह�मा 
इन्टरनेट सिुवधा उपलब्ध 
गराउने । 

मापदण्ड बमोिजम 
इन्टरनेट सिुवधा भएका 
अस्पतालह�को 
प्रितशत 

सबै अस्पतालह�मा इन्टरनेट 
सेवा उपलब्ध भएको 

आधारभूत 
स्वास्थ्यमा सबै 
नाग�रकको पह�चँ 
सिुनि�त गनर् 
स्वास्थ्य बीमाको 
कायर्क्रम मलुकुभर 
िवस्तार ग�रने छ । 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 
िन:शलु्क प्रदान गद� 
स्वास्थ्य िबमा कायर्क्रम 
िवद्यामान ४२ िजल्लाका 
३७५ स्थानीय तहबाट 
सबै स्थानीय तहमा 
िवस्तार गन� । 

िबमा कायार्न्वयन 
भएका स्थानीय तहको 
संख्या ७५३ परु् याउने । 

यस बषर्को ल� अनसुार ४६ 
िजल्लाका ४५६ स्थािनय तहमा 
स्वास्थ्य िबमा कायर्क्रम लागू 
भएको । 

आधारभूत स्वास्थ्य 
सेवामा नपरकेा स्वास्थ्य 
सेवा समेट्ने गरी स्वास्थ्य 
िबमाको िबद्यामान 
प्याकेजलाई 
पनुरावलोकन गन� । 

पनुरावलोकन प्रितवेदन 
तयार ह�ने । 

स्वास्थ्य िबमा िनयमावलीमा 
आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा 
नपरकेा स्वास्थ्य सेवा समेट्ने 
कुरा समाबेश भएको । 

स्वास्थ्य िबमा ऐन 
बमोिजम िनयमावली 
स्वीकृत गरी लागू गन� । 

िनयमावली कायार्न्वयन 
भएको ह�ने । 

िमित २०७५।१२।४ मा 
मिन्त्रप�रषदबाट स्वास्थ्य िवमा 
िनयमावली स्वीकृत भइ 
कायार्न्वयन भएको । 
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आमा र बच्चाको 
पोषण सिुनि�त गनर् 
गभार्वस्थादिेखनै 
प्रसतुी सरु�ा सवेा 
पयुार्इने । यस 
अन्तगर्त गभर्वती 
जाचँ सेवा िलने र 
स्वास्थ्य संस्थामा 
सतु्केरी ह�नेको 
लािग प्रदान ग�रने 
यातायात खचर् 
रकम दोब्बर गरकेो  

मेिडकल कलजे, 
प्रित�ान, सामदुायीक र 
नीिज अस्पतालह�सगँको 
सहकायर्का लािग 
कायर्िविध अध्याविधक 
गरी आमा स्वास्थ्य सरु�ा 
सेवा प्रदान गन�  

कायर्िविध अध्याविधक 
भएको; सहकायर्मा 
आमा सरु�ा कायर्क्रम 
लागूगन� मेिडकल 
कलजे, प्रित�ान, 
सामदुायीक र िनजी 
अस्पतालह�को संख्या 

यस आ.ब.को ल� अनसुार ६४ 
स्वास्थ्य संस्थामा यो कायर्क्रम 
लागू भइ िनरन्तरता रहेको 

मेिडकल कलजे, 
प्रित�ान, सामदुायीक र 
नीिज अस्पतालह�सगँको 
सहकायर्का लािग 
कायर्िविध अध्याविधक 
गरी नवजात िशशकुो 
स्वास्थ्य सरु�ा सेवा 
प्रदान गन� । 

कायर्िविध अध्याविधक 
भएको; सहकायर्मा 
नवजात िशशहु�को 
िन:शलु्कउपचार 
कायर्क्रम लागू गन� 
मेिडकल कलजे, 
प्रित�ान, सामदुायीक र 
िनजी अस्पतालह�को 
संख्या  

सािवकको कायर्िविध अनसुार 
थप २ (जनकपरु र सगरमाथ 
अ�चल अस्पताल) स्वास्थ्य 
संस्थाह� संग सम्झौता ग�र हाल 
३१वटा (SNCU-20 र NICU 
11)  स्वास्थ्य संस्थामा यो 
कायर्क्रम लागू भएको । 

गभर्वती जाचँ सेवा िलने र 
स्वास्थ्य संस्थामा 
सतु्केरी ह�नेको लािग 
प्रदान ग�रने यातायात 
खचर् रकम दोब्बर गनर् 
िनद�िशका संसोधन गरी 
लाग ुगन� । 

िनद�िशका संसोधन 
ग�रएको; यातायात खचर् 
रकम दोब्बर प्रदान 
ग�रएको । 

िनद�िशका संसोधन ग�रएको; 
यातायात खचर् रकम दोब्बर 
प्रदान ग�रएको । 

कायर् योजना बमोिजम 
स्थानीय तहमा बह��ेत्रीय 
पोषण कायर्क्रम स�चालन 
एवं प्रािविधक समन्वय गन�  

बह��ेत्रीय पोषण 
कायर्क्रम स�चालन 
भएका स्थानीय तहको 
संख्या 

बह� �ेत्रीय पोषण कायर्क्रम यस 
बषर् ५६२ स्थािनय तहमा 
संचालन गन� ल� रहेकोमा हाल 
५६२ मा िनरन्तर स�चालन भइ 
रहेको 

स्थानीय तहसंगको 
लागत 
सहभािगतामा 
आगामी दइुर्  बषर् 
िभत्र सवै 

स्वास्थ्य संस्था नभएका 
वडाह�मा स्वास्थ्य 
संस्था स्थापना (आयवु�द 
तथा वैकिल्पक सेवा 
इकाइ समेत) का लािग 

लागत सहभािगताको 
मापदण्ड तयार भएको; 
स्वास्थ्य संस्था 
स्थापनाको मापदण्ड 
तयार भएको  

लागत सहभािगताको मापदण्ड र 
स्वास्थ्य संस्था स्थापनाको 
मापदण्ड तयार भइ मन्त्रालयबाट 
स्वीकृत भइ सकेको 
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वडाह�मा न्यूनतम 
एक स्वास्थ्य 
संस्था स्थापना  
ग�रने । 

लागत सहभािगता तथा 
संस्थास्थापनाको 
मापदण्ड एवं कायर्िविध 
तयार गन� 

ह�ने । 

िवद्यमान स्वास्थ्य 
संस्थाह�को म्यािपङ गरी 
पिहचान भएका वडाह�मा 
स्वास्थ्य संस्था स्थापना 
तथा स�चालनका लािग 
अथर् मन्त्रालयको 
समन्वयमा स्थानीय 
तहलाई अनदुान उपलब्ध 
गराउने । 

िवद्यमान स्वास्थ्य 
संस्थाह�को म्यािपङ 
भएको; मापदण्ड 
बमोिजम अनदुान प्रदान 
ग�रएका स्थानीय 
तहको संख्या १२००, 
स्वास्थ्य संस्थाह�को 
म्यािपङ  

िवद्यमान स्वास्थ्य संस्थाह�को 
म्यािपङ भइ स्वीकृत मापदण्ड 
बमोिजम स्वास्थ्य संस्था 
नभएका १२०० वडाह�मा 
स्वास्थ्य संस्था िनमार्ण गनर् 
आबश्यक अनदुान रकम 
सम्बिन्धत स्थािनय तहमा 
िबि�य हस्तान्तरणका लािग अथर् 
मन्त्रालयमा पत्राचार भइ सकेको 

सरकारले िनशलु्क 
उपलब्ध गराउन े
औषिध सवै 
स्वास्थ्य संस्थामा 
िनरन्तर उपलब्ध 
ह�ने व्यवस्था गन� । 

तोिकएका आधारभूत 
स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य 
संस्थाको बग�करण 
बमोिजम िनशलु्क 
उपलब्ध गराइने छ। 

तोिकएका सेवा 
िन:शलु्क उपलब्ध 
गराउने स्वास्थ्य 
संस्थाह�को प्रितशत 

८४ िजल्ला अस्पताल, २०४ 
प्रा.स्वा.के र ३८०९ स्वास्थ्य 
चौक�ह�बाट तोिकएका 
औषधीह� िनशलु्क �पमा 
उपलव्ध गराउद ैआएको । 

संघ, प्रदशे र स्थानीय 
तहबाट ख�रद ग�रने 
औषधीको सचुी तथा 
मापदण्ड तयार गन� । 

औषधीको सचुी तथा 
मापण्ड तयार 

िनशलु्क औषिधको सूिच तथा 
मापदण्ड तयार भइर् संघ, प्रदशे र 
स्थािनयतहमा प�रपत्र भएको । 

औषधीको सचुी तथा 
मापदण्ड बमोिजम ख�रद 
तथा आपिुतर्को प्रबन्ध 
गन�, गराउने । 

आफ्नै फास�सी 
स�चालन गन� सरकारी 
अस्पतालह�को 
प्रितशत; औषधीको 
िनयिमत उपलब्धता 
भएका स्वास्थ्य 
संस्थाह�को प्रितशत 
(LMIS प्रितवेदन) 

सबै िजल्ला स्तरीय 
अस्पतालह� आफ्नै फाम�सी 
स�चालनमा रहेको । 
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वीर अस्पतालको 
ग�ुयोजना 
अनसुारको िनमार्ण 
कायर् प्रारम्भ , उच्च 
प्रिविधय�ु रोग 
िनदान केन्द्रको 
�पमा आधिुनक 
स्वास्थ्य 
प्रयोगशाला र 
मगृौला उपचार 
केन्द्र काठमाण्डौमा 
स्थापना र तराइर् 
मधेश �ेत्रमा िवशेष 
गरी था� 
समदुायमा 
दिेखएको 
िसकलसेल 
एिनिमयाको 
अनसुन्धान र 
पिहचान गरी 
उपचारको लािग 
सेवा िवस्तार ग�रने  

वीर अस्पतालको 
दवुाकोटिस्थत 
प�रयोजनालाई 
अन्तरािष्ट्रय मापदण्ड 
बमोिजम सवेा प्रदान गन� 
गरी (DPR) र EIA गन� । 

प्रितवेदन तयार भएको 
ह�ने । 

DPR को प्रितबदेन तयार भएको 
र सम्भाब्यता अध्ययन भइ रहेको 

ग�ुयोजना अनसुार टेन्डर 
प्रिक्रया श�ु गन� । 

टेन्डर प्रिक्रया अिघ 
बढेको ह�ने । 

  

प्रत्येक प्रदशेमा िवशेष� 
सेवा सिहतको नमुना 
अस्पतालको �पमा 
स�ुढीकरण गन� । 

िवशेष� सेवा सिहतको 
नमुना अस्पतालको 
�पमा स�ुढीकरण 
भएको अस्पतालको 
संख्या २ पगुेको ह�ने । 

िमित २०७५।११।३ को 
मन्त्रीप�रषदको िनणर्यबाट कोशी, 
नारायणी, भरतपरु, भेरी र 
डडेलधरुा अस्पताल िवशेष� 
सेवा सिहतको अस्पतालको 
�पमा स�ुढीकरण भएको । 

आधिुनक स्वास्थ्य 
प्रयोगशाला रमृगौला 
उपचार केन्द्र स्थापनाका 
लािग काठमाण्डौमा स्थान 
छनौट गन� । 

स्थान छनौट भएको ह�ने  सिमितले स्थान छनौटका लािग 
कायर् अगािड बढाएको । 

महाकाली, सेती, 
िटकापरु, भेरी, रा�ी, 
तलु्सीपरु, लमही, बिदर्या, 
किपलबस्त,ु लिुम्बनी र 
परासी अस्पतालबाट 
िसकलसेल एिनिमयाको 
उपचारको ब्यवस्था गन� । 

उपचारको ब्यवस्था 
भएका अस्पतालह� 
१० वटा पगु्ने । 

महाकाली, सेती, िटकापरु, भेरी, 
रा�ी, तलु्सीपरु, लमही, बिदर्या, 
किपलबस्त,ु लिुम्बनी र परासी 
गरी ११ अस्पतालह�मा 
िसकलसेल एिनिमयाको 
उपचारको ब्यवस्था ग�रएको 

रािष्ट्रय जनस्वास्थ्य 
प्रयोगशाला र स्वास्थ्य 
अनसुन्धान प�रषदक्ो 
सहकायर्मा िसकलसेल 
एिनिमया सम्बन्धमा थप 
अनसुन्धान गन� । 

अनसुन्धान प्रितवेदन 
तयार ह�ने । 

नेपाल स्वास्थ्य अनसुन्धान 
प�रषदबाट िसकलसेल एिनिमया 
सम्बन्धमा ३ वटा अनसुन्धान 
भइ प्रितबेदन तयार भएको 
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आधारभूत 
औषिधह�मा 
आत्मिनभर्र ह�न 
औषिध उत्पादनको 
�मता िवस्तार गनर् 
प्रोत्सािहत ग�रनेछ  

आधारभूत औषिधह�मा 
आत्मिनभर्रताका लािग 
औषिध उत्पादनको 
�मता िवस्तार गनर् 
समन्वय गन� । 

समन्वय बैठकका 
िनणर्यह� र कायार्न्वयन 

आधारभूत औषिधह�मा 
आत्मिनभर्रताका लािग औषिध 
उत्पादनको �मता िवस्तार गनर् 
समन्वय गन� सम्बन्धमा औषिध 
उत्पदक संघ, लगानीकतार्, 
आयातकतार्, िनयार्तकतार्, 
औषिध ब्यबस्था िवभाग, 
स्वास्थ्य तथा जनसखं्या 
मन्त्रालय लगायत 
सरोकारवालाह�संग समन्वय 
बैठक भएको 

औषधीको ख�रद गदार्  
रािष्ट्रय उत्पादनलाई 
प्राथिमकता िदने  

औषधीको कूल ख�रद 
मध्ये रािष्ट्रय 
उत्पादनका औषधीमा 
भएको खचर्को प्रितशत 

औषधीको कूल ख�रद मध्ये 
रािष्ट्रय उत्पादनका औषधी ५० 
प्रितशत भन्दा बिढ रहेको 

एक सय शैया भन्दा 
बढी �मताका 
अस्पतालह�मा 
जे� नाग�रक वाडर् 
स्थापना ग�रने छ । 
यस्ता 
अस्पतालह�मा 
िवस्ता�रत स्वास्थ्य 
सेवा स�चालन 
अिनवायर् ग�रने । 

जे� नाग�रक सेवा 
स�चालन िनद�िशका 
अध्याविधक  
गन� । 

िनद�िशका अध्याविधक 
भएको 

जे� नाग�रक वाडर् स्थापना तथा 
संचालन कायार्न्वयन िनद�िशका 
िमित २०७५।७।४ गते नेपाल 
सरकार (मन्त्रीस्तर) स्वीकृत 
भएको 

एक सय शैया भन्दा बढी 
�मताका सबै 
अस्पतालह�मा जे� 
नाग�रक वाडर् स्थापना/ 
सेवा िवस्तार गन� । 

जे� नाग�रक वाडर् 
स्थापना/ सेवा िवस्तार 
भएका अस्पतालह�को 
संख्या 

गत आ.ब. सम्म ८ 
अस्पतालह�मा जे� नाग�रक 
वाडर् संचालनमा रहेकोमा यस 
आ.ब.को ल�य अनसुार थप ४ 
अस्पतालमा सेवा संचालन भइर् 
१२ पगुेको 

िवस्ता�रत स्वास्थ्य सेवा 
स�चालन सम्बन्धी 
िनद�िशका अध्याविधक 
गरी िवस्ता�रत सेवा 
स�चालन गन� । 

िनद�िशका अध्याविधक 
भएको; िवस्ता�रत सेवा 
स�चालन भएका 
अस्पतालह� संख्या 

िवस्ता�रत स्वास्थ्य सेवा 
स�चालन सम्बन्धी िनद�िशकाको 
मस्यौदा तयार भएको 
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िनजी �ेत्रका 
मेिडकल 
कलजेह�को 
सहकायर्मा 
दगुर्म�ेत्रमा िवशेष� 
सिहतको घमु्ती 
अस्पताल सेवा 
स�चालन ग�रने । 

दगुर्म �ेत्रमा िवशेष� 
सिहतको घमु्ती अस्पताल 
स�चालन गनर् मेिडकल 
कलजेह�सगँ MoU गरी 
सेवा स�चालन गन� । 

स�चालन िनद�िशका 
तयार; स�चालन भएका 
घमु्ती अस्पतालको 
संख्या 

सैिनक अस्पतालसंगको 
सहकायर्मा राजिवराज अंचल 
अस्पतालमा र िनजामित श्रीमित 
संघको सहकायर्मा स्याङ्जामा 
शल्यकृया सिहतको िबशेष� 
िशिवर संचालन भएको 

सात वटै प्रदशेमा 
सरकारीस्तरमा एक 
एक वटा 
िचिकत्साशा� 
अध्ययन प्रित�ान 
रहने गरी थप 
संस्था खोल्ने 
प्रिक्रया अिघ 
बढाइने । 

प्रदशे नं. २ र ७ मा 
स्वास्थ्य िव�ान प्रित�ान 
स्थापनाका लािग 
अस्पतालको संभाव्यता 
अध्ययन गन� । 

संभाव्यता अध्ययन 
प्रितवेदन तयार ह�ने । 

प्रदशे नं. २ अन्तरगत सगरमाथा 
अंचल अस्पताल राजिबराजलाइर् 
रामराजा प्रसाद स्वास्थ्य िव�ान 
प्रित�ानमा नेपाल सरकार 
मिन्त्रप�रषदको िनणर्यानसुार 
स्तरोन्नित ग�रएको 

यिकन भएको 
अस्पतालमा प्रित�ान 
स्थापनाको लािग िवधेयक 
तजुर्मा गरी कायर् अगािड 
बढाउने । 

िवधेयकको मस्यौदा 
तयार ह�ने । 

रामराजा प्रसाद िसंह स्वास्थ्य 
िव�ान प्रित�ानको िबधेयक 
मस्यौदा तयार भएको 

स्वास्थ्य िव�ान प्रित�ान 
सम्बन्धी एक�कृत ऐनको 
तयार गन� । 

ऐनको मस्यौदा तयार 
गरी मन्त्रीप�रषदमा पेश 
भएको ह�ने । 

स्वास्थ्य िव�ान प्रित�ान 
सम्बिन्ध एिककृत ऐन 
स्वीकृितको सदै्धािन्तक 
सहमितको लािग मिन्त्रप�रषदमा 
प्रस्ताव पेश भएको 

आयवु�िदक 
औषिधको 
अनसुन्धान तथा 
िवकास गनर् र 
आयवु�द िश�ा 
प्रदान गनर् िवदषुी 
योगमाया आयवु�द 
िव�िवद्यालय 
स्थापनागनर् १० 

िवदषुी योगमाया आयवु�द 
िव�िवद्यालय स्थापना गनर् 
िश�ा, िव�ान तथा 
प्रिवधी मन्त्रालयसगँ 
समन्वय गन� । 

समन्वय बैठकका 
िनणर्यह� र कायार्न्वयन 
भएको ह�ने । 

िबधेयक मस्यौदा सिमितबाट 
िबधेयक तयार भइर् िश�ा, िब�ान 
तथा प्रिविध मन्त्रालयबाट रायको 
लािग कानून, न्याय तथा संसदीय 
मािमला मन्त्रालयमा पठाएको 
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करोड िबिनयोजन 
गरकेो । 

ध्यान र योगको 
माध्यमवाट स्वस्थ 
शरीर, सकारात्मक 
सोच र व्यि�त्व 
िवकास गनर् 
नाग�रक आरोग्य 
कायर्क्रम स�चालन 
ग�रने ।  

 

आयवु�िदक, 
होिमयोप्यािथक, 
यनुानी, 
अक्कुप�चर, 
आम्ची र प्राकृितक 
िचिकत्साजस्ता 
वैकिल्पक उपचार 
पद्धितलाइर् 
एलोपेिथक 
उपचारसंग 
एक�कृत गरी 
स्वास्थ्य सेवा 
प्रवाह गन� व्यवस्था 
िमलाइने ।  

नाग�रक आरोग्य 
कायर्क्रमको कायर्िविध 
तयार गन� । 

कायर्िवधी तयार ह�ने । नाग�रक आरोग्य कायर्क्रमको 
कायर्िविध तयार भएको । 

नाग�रक आरोग्य कायर्क्रम 
क्रमश: प्रत्येक प्रदशेमा 
कायार्न्वयन गन� । 

प्रगित भएको ह�ने । दशेको िबिभन्न स्थानमा नाग�रक 
आरोग्य कायर्क्रम संचालन 
ग�रएको । 

काठमाण्डौको 
बढुािनलकण्ठमा रािष्ट्रय 
आयवु�द पंचकमर् तथा 
योगकेन्द्र स्थापना गन� । 

आयवु�द पंचकमर् तथा 
योग केन्द्र स्थापना 
भएको ह�ने । 

पंचकमर् तथा योग संचालनको 
लािग आबश्यक उपकरण ख�रद 
गनर् टेण्डर स्वीकृत भएको । 

प्रदशेस्तरीय आयवु�द 
अनसुन्धान तथा 
िचिकत्सालय स्थापना 
गन� । 

प्रदशे न ं. १ र ७ मा 
िचिकत्सालय स्थापना 
भएको ह�ने । 

सनुसरीको लौकही, महो�रीको 
बिदर्वास, गोखार् र नवुाकोटमा 
प्रदशेस्तरीय आयबु�द अनसुन्धान 
तथा िचिकत्सालय स्थापना 
भएको 

आयवु�िदक, 
होिमयोप्यािथक, यनुानी, 
अक्कुप�चर, आम्ची र 
प्राकृितक िचिकत्सा 
उपचार पद्धितलाइर् 
एलोपेिथक उपचारसंग 
एक�कृत गनर् कायर्िवधी 
तयार गन� । 

कायर्िवधी तयार भएको 
ह�ने  

आयवु�िदक, होिमयोप्यािथक, 
यनुानी, अक्कुप�चर, आम्ची र 
प्राकृितक िचिकत्सा उपचार 
पद्धितलाइर् एलोपेिथक 
उपचारसंग एक�कृत गनर् 
कायर्िवधी तयार भएको । 

स्थानीय तहका स्वास्थ्य 
संस्थाह�वाट एकद्वार 
�पमा सेवा प्रदान गन� । 

एकद्वार �पमा सेवा 
प्रदान गन� प्राथिमक 
तहका अस्पतालह�को 
प्रितशत २ पगु्ने । 

स्थानीय तहका स्वास्थ्य 
संस्थाह�वाट एकद्वार �पमा सवेा 
प्रदान िनरन्तर �पमा ग�रएको 

सवै सावर्जिनक 
स्थल र सवारी 
साधनह�मा 
धमु्रपान र मिदरा 

सूितर्जन्य पदाथर् िनयन्त्रण 
सम्बन्धी ऐन, िनयमह�को 
प्रभावकारी कायार्न्वनका 
लािग कायर्िवधी बनाई 

"कायर्िविध तयार 
भएको; कायार्न्वयन 
प्रगित प्रितवेदन" तयार 
ह�ने । 

सूितर्जन्य पदाथर् िनयन्त्रण 
सम्बन्धी ऐन, िनयमह�को 
प्रभावकारी कायार्न्वनका लािग 
कायर्िवधी तयार भइर् लागू समेत 
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सेवा िनषधे 
ग�रनेछ। मिदरा र 
सूितर्जन्य पदाथर्को 
उत्पादन, आयात 
तथा िवक्र� 
िवतरणलाइर् 
कायर्िविध बनाइर् 
व्यविस्थत ग�रने । 

लागू गन� । भएको 

मिदरा लगायत 
स्वास्थ्यलाई प्रितकुल 
असर गन� अखाद्य 
बस्तहु�को उपभोग 
िन�त्सािहत गन� ब्यवस्था 
सिहत जनस्वास्थ्य ऐन 
तयार गरी लागू गन� । 

जनस्वास्थ्य ऐनको 
मस्यौदा तयार ह�ने । 

जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को 
दफा ३९ मा उपभोग्य बस्तकुो 
गणुस्तरको उपदफा १ मा 
खाद्यान्न, मास ुर पानी लगायत 
उपभोग्य बस्त ुउत्पादन, 
भण्डारण तथा िबक्र� िबतरणलाइर् 
गणुस्तरीय र स्वच्छ बनाउन 
नेपाल सरकारले संघीय कानून 
बमोिजम न्यूनतम गणुस्तर 
मापदण्ड तोक्न सक्नेछ भन्ने 
उल्लेख भएको । 

महामारी रोग 
िनयन्त्रण र िनवारण 
कायर्लाइर् 
प्रभावकारी बनाउन 
िवशेष� सिहतको 
द्रतु टोली 
प�रचालन गन� । 

िवशेष�, औषधी उपकरण 
र सचुना प्रणाली सिहतको 
द्रतु टोली संघ, प्रदशे र 
स्थानीय तहमा 
प�रचालनका लािग 
कायर्िविध अध्याविधक 
गन� । 

कायर्िवधी तयार भएको 
ह�ने  

कायर्िविधको मस्यौदा तयार भइर् 
िमित २०७६।१।३१ गते बसेको 
सिमितको बैठकबाट प�रत 
ग�रएको 

प्रत्येक प्रदशे तथा 
स्थानीय तहमा द्रतु टोली 
तयार गरी प�रचालनका 
लािग सकृय राख्ने । 

िवशेष� सिहतको द्रतु 
टोलीको संख्या 

२५ वटा हव अस्पतालह�मा द्रतु 
टोली तयार ग�रएको । 

ग्रामीण तथा दगुर्म 
�ेत्रका जोिखममा 
परेका गभर्वती तथा 
सतु्केरी 
मिहलाह�को 
आपतकािलन 
उद्दार गनर् एयर 
एम्बलेुन्सको प्रबन्ध 
िमलाइने । 

एयर एम्बलेुन्स स�चालन 
गनर् सम्बिन्धत 
मन्त्रालयसगँ समन्वय गन�। 

समन्वय बैठकका 
िनणर्यह� र कायार्न्वयन 
गन� । 

एयर एम्बलेुन्स संचालन गनर् 
मिहला तथा बालबािलका 
मन्त्रालयबाट तयार भएको 
कायर्िविध अनसुार यस 
मन्त्रालयलाइ सहिजकरण गनर् 
अनरुोध भइ आए बमोिजम 
सोकायर् सम्पन्न भएको 
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आधारभूत र 
िबशेष� सेवाको 
गणुस्तरमा सधुार 
ग�रने । 

आधारभूत स्वास्थ्य 
सेवाको प्याकेज 
प�रभािषत गन� । 

सेवाको प्याकेज तयार 
भएको । 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको 
प्याकेज प�रभािषत भएको । 

आधारभूत स्वास्थ्य 
सेवाको प्याकेज 
कायार्न्वयन गन�, गराउने । 

आधारभूत सेवा 
प्याकेज स्वास्थ्य 
मन्त्रालयको 
वेवसाइटमा उपलब्ध 
भएको र 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको 
प्याकेज कायार्न्वयनका लािग 
लागत अनमुानको कायर् सम्पन्न 
भएको । 

तोिकएका रोगह�को 
उपचार प्रोटोकल तयार 
गरी कायार्न्वयन गन�, 
गराउने । 

उपचार प्रोटोकल तयार 
भएको रोगह�को 
संख्या । 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको 
प्याकेजमा उल्लेख भएका सबै 
रोगह�को उपचार प्रोटोकलको 
मस्यौदा तयार भएको 

सबै तहका स्वास्थ्य 
संस्थाह�मा सेवाको 
गणुस्तर सधुारका लािग 
न्यूनतम सेवा मापदण्ड 
(Minimum Service 
Standards) तयार गन� । 

न्यूनतम सेवा मापदण्ड 
तयार भएको । 

सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाह�मा 
सेवाको गणुस्तर सधुारका लािग 
न्यूनतम सेवा मापदण्ड 
(Minimum Service 
Standards) तयार भएको 

सबै तहका स्वास्थ्य 
संस्थाह�मा सेवाको 
गणुस्तर सधुारका लािग 
न्यूनतम सेवा मापदण्ड 
(Minimum Service 
Standards) कायार्न्वयन 
गन� । 

मापदण्ड कायार्न्वयन 
गन� अस्पतालह�को 
संख्या । 

सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाह�मा 
सेवाको गणुस्तर सधुारका लािग 
न्यूनतम सेवा मापदण्ड 
कायार्न्वयन गनर् आबश्यक 
कायार्न्वयन िनद�िशकाको तयार 
भएको । 

अस्पतालमा जोिखम 
ब्यवस्थापन (स्वास्थ्य 
संस्था र कमर्चारीको 
सरु�ा) का लिग कायर्िविध 
तयार गरी लागू गन�  

कायर्िविधको मस्यौदा 
तयार भएको कायर्िविध 
स्वास्थ्य मन्त्रालयको 
वेवसाइटमा उपलब्ध 
भएको । 

अस्पताल जोिखम 
ब्यबस्थापनका लािग 
कायर्िविधको मस्यौदा तयार 
भएको । 
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रेफरल प्रणालीलाई 
स�ुिढकरण गद� िवशेष� 
स्वास्थ्य सेवा सातै 
प्रदशेमा िवस्तार गन� । 

रेफरल मापदण्डको 
मस्यौदा तयार भएको 
रेफरल मापदण्ड 
स्वास्थ्य मन्त्रालयको 
वेवसाइटमा उपलब्ध 
भएको । 

रेफरल मापदण्डको मस्यौदा 
तयार भएको । 

अत्याधिुनक िविश�ीकृत 
सेवाह�को प�रभािषत गरी 
आवश्यकताको पिहचान 
(Need assessment) 
गन� । 

अत्याधिुनक 
िविश�ीकृत सेवाह�को 
सूची तयार भएको; 
आवश्यकताको 
पिहचान भएको । 

न्यूनतम सेवा मापदण्डमा 
अत्याधिुनक िबिश�कृत 
सेवाह�को सूिच तयार भइ 
तोिकएको तहका 
अस्पतालह�बाट सो सेवा 
उपलब्ध गराउन ेब्यबस्था रहेको 

पिहचान ग�रएका 
िविश�ीकृत सेवाको 
मापदण्ड बमोिजम 
िवस्तार गन� । 

पिहचान ग�रएका 
िविश�ीकृत सेवा 
उपलब्ध गराउन े
अस्पतालको संख्या । 

पिहचान ग�रएका िविश�ीकृत 
सेवा सबै केन्द्रीय 
अस्पतालह�बाट उपलब्ध । 

सवै स्थानीय तहमा 
कम्तीमा एक 
िचिकत्सकको 
सेवासिुनि�त ग�रने  

िचिकत्सक नभएका 
स्थानीय तहमा 
िचिकत्सक प�रचालन 
िनद�िशका बनाई 
िचिकत्सकको व्यवस्था 
गन� । 

िचिकत्सक प�रचालन 
िनद�िशका भएको; 
िचिकत्सक उपलब्ध 
भएका स्थानीयतहको 
संख्या । 

िचिकत्सक प�रचालन िनद�िशका 
तयार गनर् नीित योजना तथा 
अनगुमन महाशाखा प्रमखुको 
संयोजकत्वमा किमटी गठन 
भएको 

स्थानीय तहसगँको 
समन्वयमा अस्पताल 
नभएका स्थानीय तहमा 
१५ शैयासम्मको 
अस्पताल िनमार्ण/ 
स्तरोन्नितका लािग 
स्वास्थ्य संस्थाको 
प्रोफाइल तथा कायर् 
योजना तयार  
गन� । 

प्रोफाइल तथा कायर् 
योजना तयार भएको । 

२५१ स्वास्थ्य संस्थाह� 
(प्राथिमक स्वास्थ्य केन्द्र र 
स्वास्थ्यचौक�ह�) लाइ १५ 
शैयाको प्राथिमक अस्पतालमा 
स्तरोन्नती गनर् सूिच तथा 
कायर्िबिध तयार भएको र सो 
कायर्िविध अनसुार शहरी िवकास 
तथा भवन िनमार्ण िबभाग माफर् त 
कायर् प्रारम्भ भएको । 

कायर् योजना अनसुार 
िनमार्ण/ स्तरोन्नितको 

िनमार्ण/ स्तरोन्नितका 
कायर् श�ु भएका 

शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण 
िवभागबाट छनौट भएका 
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कायर् श�ु गन� । अस्पतालह�को संख्या स्वास्थ्य संस्थाह�को 

सम्भाब्यता अध्ययन भइ रहेको 

अश�, असहाय र 
बेवा�रसे 
मनोसामािजक 
िबरामीह�को 
उपचार र 
पनुस्थार्पना गन� । 

अश�, असहाय र 
बेवा�रसे मनोसामािजक 
िबरामीह�को उपचार 
तथा पनुस्थार्पनाका लािग 
कायर्िवधी तयार गन� । 

कायर्िविध तयार भएको 
ह�ने । 

अश�, असहाय र बेवा�रसे 
मनोसामािजक िवरामीह�को 
उपचार तथा पनुर्स्थापनाका 
लािग कायर्िविधको तयार भएको 

अश�, असहाय र 
बेवा�रसे मनोसामािजक 
िबरामीह�को उपचार 
तथा पनुस्थार्पनाका लािग 
सेवा प्रदायक 
संस्थाह�सगँको 
सहकायर्मा कायर्िवधी 
कायार्न्वयन गन� । 

उपचार सेवा प्रा� गन� 
िबरामीह�को संख्या; 
पनुस्थार्पना सेवा प्रा� 
गन� िबरामीह�को 
संख्या  

उपचार तथा पनुस्थार्पनाका 
कायर्िविध कायार्न्वयनका लािग 
स्वास्थ्य संस्थाह�मा पठाइएको 
र कायार्न्वयन भइ रहेको । 

 
४.४ आ.व. २०७४।७५ को िबिनयोिजत बजेट एवं खचर्को यथाथर् िववरण 
िस.नं. कायर्क्रम आयोजना बजेट खचर् रकम खचर् प्रितशत 

1 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय 89,551,000 88,691,509 99% 

2 स्वास्थ्य सेवा िवभाग 165,255,000 159,364,428 96% 

3 �ेत्रीय स्वास्थ्य िनद�शनालयह� 117,178,000 103,325,422 88% 

4 प्राथिमक स्वास्थ्य सेवा 1,169,897,000 880,443,645 75% 

5 रािष्ट्रय स्वास्थ्य तािलम केन्द्र 58,989,000 55,958,386 95% 

6 �ेत्रीय तथा अ�चल अस्पतालह� 1,593,100,000 1,313,690,336 82% 

7 अस्पतालह� 7,150,000 15,732,121 220% 

8 औषिध व्यवस्था िवभाग 128,391,000 101,141,323 79% 

9 आयवु�द तथा वैकिल्पक िचिकत्सा िवभाग 17,912,000 15,816,724 88% 

10 आयवु�द िचिकत्सालय/औषधालय 77,548,000 62,784,866 81% 

11 पशपुित होिमयो िचिकत्सालय र यनुानी औषधालय 18,957,000 17,172,311 91% 

13 िचिकत्सा िव�ान रािष्ट्रय प्रित�ान (वीर अस्पताल समेत) 1,277,500,000 1,277,500,000 100% 

14 कािन्त बाल अस्पताल 225,774,000 222,087,000 98% 

15 शकु्रराज ट्रिपकल अस्पताल 137,900,000 113,162,132 82% 

16 परोपकार प्रसतुी अस्पताल 296,896,000 296,896,000 100% 

17 नेपाल आखा ँअस्पताल 32,500,000 31,897,154 98% 

18 बी.पी. कोईराला मेमो�रयल क्यान्सर अस्पताल 360,000,000 315,000,000 88% 

19 मनमोहन कािडर्योथेरािसक भस्कुलर तथा ट्रान्स्प्लान्ट केन्द्र 255,000,000 255,000,000 100% 

20 शिहद गंगालाल ह्रदय केन्द्र 660,500,000 577,025,950 87% 
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बजेट कायर्क्रम प्रमखु िक्रयाकलापह� सूचक प्रगित 
कायर् श�ु गन� । अस्पतालह�को संख्या स्वास्थ्य संस्थाह�को 

सम्भाब्यता अध्ययन भइ रहेको 

अश�, असहाय र 
बेवा�रसे 
मनोसामािजक 
िबरामीह�को 
उपचार र 
पनुस्थार्पना गन� । 

अश�, असहाय र 
बेवा�रसे मनोसामािजक 
िबरामीह�को उपचार 
तथा पनुस्थार्पनाका लािग 
कायर्िवधी तयार गन� । 

कायर्िविध तयार भएको 
ह�ने । 

अश�, असहाय र बेवा�रसे 
मनोसामािजक िवरामीह�को 
उपचार तथा पनुर्स्थापनाका 
लािग कायर्िविधको तयार भएको 

अश�, असहाय र 
बेवा�रसे मनोसामािजक 
िबरामीह�को उपचार 
तथा पनुस्थार्पनाका लािग 
सेवा प्रदायक 
संस्थाह�सगँको 
सहकायर्मा कायर्िवधी 
कायार्न्वयन गन� । 

उपचार सेवा प्रा� गन� 
िबरामीह�को संख्या; 
पनुस्थार्पना सेवा प्रा� 
गन� िबरामीह�को 
संख्या  

उपचार तथा पनुस्थार्पनाका 
कायर्िविध कायार्न्वयनका लािग 
स्वास्थ्य संस्थाह�मा पठाइएको 
र कायार्न्वयन भइ रहेको । 

 
४.४ आ.व. २०७४।७५ को िबिनयोिजत बजेट एवं खचर्को यथाथर् िववरण 
िस.नं. कायर्क्रम आयोजना बजेट खचर् रकम खचर् प्रितशत 

1 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय 89,551,000 88,691,509 99% 

2 स्वास्थ्य सेवा िवभाग 165,255,000 159,364,428 96% 

3 �ेत्रीय स्वास्थ्य िनद�शनालयह� 117,178,000 103,325,422 88% 

4 प्राथिमक स्वास्थ्य सेवा 1,169,897,000 880,443,645 75% 

5 रािष्ट्रय स्वास्थ्य तािलम केन्द्र 58,989,000 55,958,386 95% 

6 �ेत्रीय तथा अ�चल अस्पतालह� 1,593,100,000 1,313,690,336 82% 

7 अस्पतालह� 7,150,000 15,732,121 220% 

8 औषिध व्यवस्था िवभाग 128,391,000 101,141,323 79% 

9 आयवु�द तथा वैकिल्पक िचिकत्सा िवभाग 17,912,000 15,816,724 88% 

10 आयवु�द िचिकत्सालय/औषधालय 77,548,000 62,784,866 81% 

11 पशपुित होिमयो िचिकत्सालय र यनुानी औषधालय 18,957,000 17,172,311 91% 

13 िचिकत्सा िव�ान रािष्ट्रय प्रित�ान (वीर अस्पताल समेत) 1,277,500,000 1,277,500,000 100% 

14 कािन्त बाल अस्पताल 225,774,000 222,087,000 98% 

15 शकु्रराज ट्रिपकल अस्पताल 137,900,000 113,162,132 82% 

16 परोपकार प्रसतुी अस्पताल 296,896,000 296,896,000 100% 

17 नेपाल आखा ँअस्पताल 32,500,000 31,897,154 98% 

18 बी.पी. कोईराला मेमो�रयल क्यान्सर अस्पताल 360,000,000 315,000,000 88% 

19 मनमोहन कािडर्योथेरािसक भस्कुलर तथा ट्रान्स्प्लान्ट केन्द्र 255,000,000 255,000,000 100% 

20 शिहद गंगालाल ह्रदय केन्द्र 660,500,000 577,025,950 87% 
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िस.नं. कायर्क्रम आयोजना बजेट खचर् रकम खचर् प्रितशत 
21 बी.पी कोईराला स्वास्थ्य िव�ान प्रित�ान 678,492,000 678,492,000 100% 

22 रामव�ृ यादव क्यान्सर केन्द्र 2,000,000 2,000,000 100% 

23 ित्र. िव.िश�ण अस्पताल (सरुशे वाग्ले स्मिृत क्यान्सर केन्दसमेत) 320,000,000 320,000,000 100% 

24 �यरोग िनयन्त्रण 955,747,000 489,964,328 51% 

25 एड्स तथा यौन रोग िनयन्त्रण 965,198,000 667,969,419 69% 

26 एककृत मिहला स्वास्थ्य तथा प्रजनन स्वास्थ्य कायर्क्रम 457,317,000 336,093,411 73% 

27 एिककृत बाल स्वास्थ्य एवं पोषण कायर्क्रम 1,986,710,000 1,004,485,314 51% 

28 
इिपडेिमयोलोजी, औलो, कालाज्वर िनयन्त्रण तथा 
प्राकृितकप्रकोप व्यवस्थापन 

732,581,000 555,556,583 76% 

29 अपाङ्गता रोकथाम तथा कु�रोग िनयन्त्रण कायर्क्रम 96,404,000 36,407,330 38% 

30 औषिध र उपकरण आपूितर् 492,000,000 369,040,952 75% 

31 अस्पताल िनमार्ण सधुार तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली 2,578,381,000 2,350,652,517 91% 

32 रािष्ट्रय स्वास्थ्य िश�ा, सूचना तथा सचंार केन्द्र 245,287,000 128,463,787 52% 

33 रािष्ट्रय तािलम कायर्क्रम 209,599,000 185,654,810 89% 

34 िकटजन्य रोग िनयन्त्रण अनसुन्धान तथा तािलम केन्द्र 18,530,000 15,235,069 82% 

35 रािष्ट्रय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला 288,154,000 273,858,266 95% 

36 स्वास्थ्य कर कोषबाट संचािलत कायर्क्रमह� 500,000,000 367,730,260 74% 

37 आयवु�द िचिकत्सालय, नरदवेी 66,284,000 52,731,797 80% 

38 िसहंदरबार वैद्यखाना 33,420,000 33,420,000 100% 

39 बी.पी. कोईराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्र 26,000,000 23,900,000 92% 

40 नेपाल नेत्र ज्योित संघ 68,300,000 68,300,000 100% 

41 स्वास्थ्य अनसुन्धान प�रषद ् 106,800,000 106,690,416 100% 

42 अनगुमन,मूल्यांकन तथा योजना स�ुढीकरण 2,037,527,000 1,649,565,656 81% 

43 प्राथिमक स्वास्थ्य पनुजागर्रण कायर्क्रम 1,190,530,000 692,653,751 58% 

44 ग्रामीण सामदुाियक प्राथिमक स्वास्थ्य पनुजार्गरण 155,982,000 152,622,388 98% 

45 कणार्ली स्वास्थ्य िव�ान प्रित�ान 584,080,000 583,621,196 100% 

46 पाटन स्वास्थ्य िव�ान प्रित�ान 78,000,000 78,000,000 100% 

47 मानव अगं प्रत्यारोपण केन्द्र 253,000,000 219,671,934 87% 

48 सामािजक स्वास्थ्य सरु�ा (स्वास्थ्य वीमा) कायर्क्रम 1,495,400,000 1,359,350,000 91% 

49 एिककृत स्वास्थ्य पूवार्धार िवकास कायर्क्रम 58,070,000 7,654,844 13% 

50 स्वास्थ्य िश�ा, सूचना तथा स�चार (िजल्लास्तर) 25,186,000 22,517,721 89% 

51 स्वास्थ्य तािलम (िजल्लास्तर) 27,750,000 19,626,464 71% 

52 एक�कृत िजल्ला स्वास्थ्य कायर्क्रम 8,999,988,000 8,175,196,983 91% 

53 �यरोग िनयन्त्रण (िजल्लास्तर) 170,261,000 140,542,124 83% 

54 िविवध –आयवु�द िवभाग 361,429,000 299,906,581 83% 

 कूल जम्मा 32,954,405,000 27,370,265,207 83% 
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४.५ आ.व.२०७५।७६  मा िविनयोिजत बजेट तथा असार ३० गतेसम्मको खचर्को अवस्था 
िस.नं.  कायर्क्रम आयोजना श�ु बजेट खदु बजेट खचर् रकम खचर् प्रितशत 

1 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय 80900 117812 121291 103% 
2 स्वास्थ्य सेवा िवभाग 139000 417315 181778 44% 
3 प्राथिमक स्वास्थ्य सेवा 1103000 258478 255228 99% 
4 केिन्द्रय अस्पताल तथा प्रित�ान 226400 226400 220121 97% 
5 रािष्ट्रय स्वास्थ्य तािलम केन्द्र 50000 55902 17036 30% 
6 औषिध व्यवस्था िवभाग 167600 167600 119270 71% 
7 आयवु�द तथा वैकिल्पक िचिकत्सा िवभाग 16900 16900 13697 81% 
8 पशपुित होिमयो िचिकत्सालय र यनुानी औषधालय 15600 15980 15284 96% 
9 िचिकत्सा िव�ान रािष्ट्रय प्रित�ान (वीर अस्पताल समेत) 1473000 1910500 1589000 83% 

10 कािन्त बाल अस्पताल 192000 202000 202000 100% 
11 शकु्रराज ट्रिपकल अस्पताल 114000 164000 111612 68% 
13 परोपकार प्रसतुी अस्पताल 296000 305000 305000 100% 
14 नेपाल आखा ँअस्पताल 28500 28500 28400 100% 
15 बी.पी. कोईराला मेमो�रयल क्यान्सर अस्पताल 316000 316000 316000 100% 
16 मनमोहन कािडर्योथेरािसक भस्कुलर तथा ट्रान्स्प्लान्ट केन्द्र 374000 334000 334000 100% 
17 शिहद गंगालाल ह्रदय केन्द्र 571000 606000 606000 100% 
18 बी.पी कोईराला स्वास्थ्य िव�ान प्रित�ान 587000 587000 587000 100% 

19 
ित्र. िव.िश�ण अस्पताल (सरुशे वाग्ले स्मिृत क्यान्सर 
केन्दसमेत) 

261000 261000 261000 100% 

20 �यरोग िनयन्त्रण 695200 656200 390056 59% 
21 एड्स तथा यौन रोग िनयन्त्रण 550900 537100 386963 72% 
22 एककृत मिहला स्वास्थ्य तथा प्रजनन स्वास्थ्य कायर्क्रम 485000 485000 165587 34% 
23 एिककृत बाल स्वास्थ्य एवं पोषण कायर्क्रम 2155900 2155900 560466 26% 

24 
इिपडेिमयोलोजी, औलो, कालाज्वर िनयन्त्रण तथा 
प्राकृितकप्रकोप व्यवस्थापन 

421200 421200 248168 59% 

25 अपाङ्गता रोकथाम तथा कु�रोग िनयन्त्रण कायर्क्रम 28300 28300 17653 62% 
26 औषिध र उपकरण आपूितर् 314600 304600 137046 45% 
27 अस्पताल िनमार्ण सधुार तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली 1319000 2688000 2591888 96% 
28 रािष्ट्रय स्वास्थ्य िश�ा, सूचना तथा सचंार केन्द्र 114100 118860 83998 71% 
29 रािष्ट्रय तािलम कायर्क्रम 103700 103700 94635 91% 
30 िकटजन्य रोग िनयन्त्रण अनसुन्धान तथा तािलम केन्द्र 21900 23260 20460 88% 
31 रािष्ट्रय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला 198100 198100 193014 97% 
32 स्वास्थ्य कर कोषबाट संचािलत कायर्क्रमह� 400000 400000 323627 81% 
33 आयवु�द िचिकत्सालय, नरदवेी 48300 61800 60897 99% 
34 िविवध कायर्क्रम (आयवु�द िवभाग) 33900 33900 14211 42% 
35 िसहंदरबार वैद्यखाना 29400 29400 15432 52% 
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िस.नं.  कायर्क्रम आयोजना श�ु बजेट खदु बजेट खचर् रकम खचर् प्रितशत 
36 बी.पी. कोईराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्र 22000 22000 21762 99% 
37 नेपाल नेत्र ज्योित संघ 58000 58000 58000 100% 
38 स्वास्थ्य अनसुन्धान प�रषद ् 95000 114000 114000 100% 
39 अनगुमन,मूल्यांकन तथा योजना स�ुढीकरण 6394700 2973911 2501798 84% 
40 प्राथिमक स्वास्थ्य पनुजागर्रण कायर्क्रम 511600 486600 438126 90% 
41 कणार्ली स्वास्थ्य िव�ान प्रित�ान 451300 451300 451300 100% 
42 पाटन स्वास्थ्य िव�ान प्रित�ान 50000 50000 50000 100% 
43 मानव अगं प्रत्यारोपण केन्द्र 160500 194000 192815 99% 
44 सामािजक स्वास्थ्य सरु�ा (स्वास्थ्य वीमा) कायर्क्रम 6000000 3372730 3432300 102% 
45 एिककृत स्वास्थ्य पूवार्धार िवकास कायर्क्रम 7292800 7132200 4591299 64% 
46 आयवु�द सेवा कायर्क्रम 115000 241600 166188 69% 

जम्मा 34082300 29332048 22605406 77% 

४.६ आिथर्क बषर् २०७५/७६ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका मखु्य मखु्य उपलिब्धह� 

 (क)  नीित, रणनीित, ऐन, िनयम, मापदण्ड, िनद�िशका, कायर्िविध  

१. संघीयताको भावना अन�ुप संघ, प्रदशे र स्थानीय तहबाट समग्र स्वास्थ्य �ेत्रको िवकास, िवस्तार, 
समन्वय, संचालन र ब्यबस्थापन प�लाई प्रभावकारी कायर्न्वयन गनर् “रािष्ट्रय स्वास्थ्य नीित 
२०७६” जारी भ ैलागू भएको छ । 

२. नेपालको संिवधानले प्रत्याभूत गरको िनःशलु्क आधारभूत स्वस्थ्य सेवा तथा आकिस्मक स्वास्थ्य 
सेवा पाउने हक कायर्न्वयन गनर् र स्वास्थ्य सेवालाई िनयिमत, गणुस्तरीय तथा सवर्सलुभ तलु्याइर् 
नाग�रकको पह�चँ स्थािपत गनर् “जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५” लागू भइर् सकेको छ । 

३. नेपालको संिवधानद्वारा प्रद� मिहलाको सरुि�त माततृ्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बिन्ध हकको 
सम्मान, संर�ण र प�रपूितर् गनर्को लािग माततृ्व तथा प्रजनन ् स्वास्थ्य सवेालाई सरुि�त, 
गणुस्तरीय, सवर्सलुभ तथा पह�चँ योग्य बनाउन “सुरि�त माततृ्व तथा प्रजनन ्स्वास्थ्य अिधकार  
ऐन २०७५” लागू भइर् सकेको छ । 

४. स्वास्थ्य िवमा ऐन २०७४ लाइर्  ब्यबिस्थत गनर् “स्वास्थ्य िवमा िनयमावली २०७५” स्वीकृत भ ै
लागू भएको छ । 

५. अश�, असहाय र बेवा�रसे मनोसामािजक िवरामीह�को उपचार तथा पुनर्स्थापनाका लािग 
कायर्िविध स्वीकृत भै लागू भएको छ । सो कायर्िविध अनसुार सेवा संचालनका लािग ७ वटा 
अस्पताल, मानव सेवा आश्रम लगायतका पनुस्थार्पना गहृ र आश्रय केन्द्रसंग सम्झौता ग�र सेवा 
संचालन भैरहेको छ । 

६. ८४ वटा िजल्लास्तरका अस्पतालह�मा गणुस्तरीय स्वास्थ्य सवेा प्रवाहका लािग न्यूनतम सवेा 
मापदण्ड (Minimum Service Standard) लाग ु भई राम्रो नितजा प्रा� भएकोले यसलाई 
िनरन्तरता िदन दशेभ�रका सबै स्वास्थ्य ससं्थाह� स्वास्थ्य चौक� दिेख िबशेष� तहका 
अस्पतालह�सम्म िबस्तार ग�रएको छ । 

७. औषिध िबक्र� िबतरणलाइर् ब्यबिस्थत गनर् औषिध िबक्र� प्रबधर्न संिहता २०७५ स्वीकृत भइर् लाग ु
भएको छ । 
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िस.नं.  कायर्क्रम आयोजना श�ु बजेट खदु बजेट खचर् रकम खचर् प्रितशत 
36 बी.पी. कोईराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्र 22000 22000 21762 99% 
37 नेपाल नेत्र ज्योित संघ 58000 58000 58000 100% 
38 स्वास्थ्य अनसुन्धान प�रषद ् 95000 114000 114000 100% 
39 अनगुमन,मूल्यांकन तथा योजना स�ुढीकरण 6394700 2973911 2501798 84% 
40 प्राथिमक स्वास्थ्य पनुजागर्रण कायर्क्रम 511600 486600 438126 90% 
41 कणार्ली स्वास्थ्य िव�ान प्रित�ान 451300 451300 451300 100% 
42 पाटन स्वास्थ्य िव�ान प्रित�ान 50000 50000 50000 100% 
43 मानव अगं प्रत्यारोपण केन्द्र 160500 194000 192815 99% 
44 सामािजक स्वास्थ्य सरु�ा (स्वास्थ्य वीमा) कायर्क्रम 6000000 3372730 3432300 102% 
45 एिककृत स्वास्थ्य पूवार्धार िवकास कायर्क्रम 7292800 7132200 4591299 64% 
46 आयवु�द सेवा कायर्क्रम 115000 241600 166188 69% 

जम्मा 34082300 29332048 22605406 77% 

४.६ आिथर्क बषर् २०७५/७६ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका मखु्य मखु्य उपलिब्धह� 

 (क)  नीित, रणनीित, ऐन, िनयम, मापदण्ड, िनद�िशका, कायर्िविध  

१. संघीयताको भावना अन�ुप संघ, प्रदशे र स्थानीय तहबाट समग्र स्वास्थ्य �ेत्रको िवकास, िवस्तार, 
समन्वय, संचालन र ब्यबस्थापन प�लाई प्रभावकारी कायर्न्वयन गनर् “रािष्ट्रय स्वास्थ्य नीित 
२०७६” जारी भ ैलागू भएको छ । 

२. नेपालको संिवधानले प्रत्याभूत गरको िनःशलु्क आधारभूत स्वस्थ्य सेवा तथा आकिस्मक स्वास्थ्य 
सेवा पाउने हक कायर्न्वयन गनर् र स्वास्थ्य सेवालाई िनयिमत, गणुस्तरीय तथा सवर्सलुभ तलु्याइर् 
नाग�रकको पह�चँ स्थािपत गनर् “जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५” लागू भइर् सकेको छ । 

३. नेपालको संिवधानद्वारा प्रद� मिहलाको सरुि�त माततृ्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बिन्ध हकको 
सम्मान, संर�ण र प�रपूितर् गनर्को लािग माततृ्व तथा प्रजनन ् स्वास्थ्य सवेालाई सरुि�त, 
गणुस्तरीय, सवर्सलुभ तथा पह�चँ योग्य बनाउन “सुरि�त माततृ्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अिधकार  
ऐन २०७५” लागू भइर् सकेको छ । 

४. स्वास्थ्य िवमा ऐन २०७४ लाइर्  ब्यबिस्थत गनर् “स्वास्थ्य िवमा िनयमावली २०७५” स्वीकृत भ ै
लागू भएको छ । 

५. अश�, असहाय र बेवा�रसे मनोसामािजक िवरामीह�को उपचार तथा पुनर्स्थापनाका लािग 
कायर्िविध स्वीकृत भै लागू भएको छ । सो कायर्िविध अनसुार सेवा संचालनका लािग ७ वटा 
अस्पताल, मानव सेवा आश्रम लगायतका पनुस्थार्पना गहृ र आश्रय केन्द्रसंग सम्झौता ग�र सेवा 
संचालन भैरहेको छ । 

६. ८४ वटा िजल्लास्तरका अस्पतालह�मा गणुस्तरीय स्वास्थ्य सवेा प्रवाहका लािग न्यूनतम सवेा 
मापदण्ड (Minimum Service Standard) लाग ु भई राम्रो नितजा प्रा� भएकोले यसलाई 
िनरन्तरता िदन दशेभ�रका सबै स्वास्थ्य ससं्थाह� स्वास्थ्य चौक� दिेख िबशेष� तहका 
अस्पतालह�सम्म िबस्तार ग�रएको छ । 

७. औषिध िबक्र� िबतरणलाइर् ब्यबिस्थत गनर् औषिध िबक्र� प्रबधर्न संिहता २०७५ स्वीकृत भइर् लाग ु
भएको छ । 
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८. जे� नाग�रक वाडर् स्थापना तथा संचालन कायार्न्वयन िनद�िशका स्वीकृत भै कायर्न्वयनमा ल्याइएको 
छ । 

९. प्रदशे नं. २ को स�रीको राजिवराजिस्थत सगरमाथा अचंल अस्पताललाइर् रामराजा प्रसाद िसंह 
स्वास्थ्य िव�ान प्रित�ानमा स्तरोन्नित ग�रएको छ । “रामराजा प्रसाद िसंह स्वास्थ्य िव�ान 
प्रित�ान पूवार्धार तयारी िवकास सिमित, २०७५” को गठन आदशे स्वीकृत भै सो अनसुार सिमित 
गठन भएको, राजिबराजमा कायार्लय स्थापना भ ै संचालनमा आएको, जग्गा प्राि�को कायर् भइ 
रहेको र Pre-DPR समेत सम्पन्न भएको छ । 

१०. संिवधानमा उल्लेिखत िनशलु्क आधारभूत स्वास्थ्य सवेा प्रवाहका लािग आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 
प्याकेज (Basic Health Services Package) तयार भइर् रायको लािग सम्बिन्धत मन्त्रालयमा 
पठाइर् सिकएको अबस्था छ । 

११. “जनस्वास्थ्य सेवा िनयमावली” को मस्यौदा तयार भएको छ । 
१२. “सुरि�त माततृ्व तथा प्रजनन ्स्वास्थ्य अिधकार  िनयमावली” को मस्यौदा तयार भएको छ ।  
१३. आप्रवास प्रिक्रया प्रस्थान पूवर्, गन्तब्य स्थान र आगमन प�ात ह�न सक्ने सबै िकिसमका 

जनस्वास्थ्य समस्याह�को न्यूिनकरण गनर् िबिभन्न मन्त्रालय र िनकायह�को संलग्नतामा रािष्ट्रय 
आप्रवास स्वास्थ्य नीित २०७६ को मस्यौदा तयार भएको छ । 

१४. स्वास्थ्य �ेत्रको लैिगक समानता तथा सामािजक समाबेशीकरण रणनीितको मस्यौदा  तयार 
ग�रएको छ । 

१५. संघ, प्रदशे र स्थािनय तहमा स्वास्थ्यका संगठन संरचनाह� स्वीकृत भइर् लागू भइर् सकेको छ साथै 
प्रदशे अन्तरगतका स्वास्थ्य ससं्था तथा िनकायह� औपचा�रक �पमािमित २०७५ माघ ९ गते 
प्रदशे सरकारलाई हस्तान्तरण समेत ग�रएको छ । 

१६. अस्पतालको महत्वपूणर् कायर् मध्ये शव प�र�ण, िबिभन्न िकिसमका घाउ जाचँ, मादक पदाथर् सेवन 
प�र�ण लगायतका मेिडको िलगल सेवालाई प्रभावकारी ब्यबस्थापनका लािग “मेिडको िलगल 
स�चालन िनद�िशका, २०७५" स्वीकृत भएको छ । 

१७. नेपाल सरकारको आ.ब. २०७५/७६ को नीित तथा कायर्क्रमको बुदँा नं. ७४ मा िचिकत्सक तथा 
स्वास्थ्यकम�ले िबरामीलाइर् गन� व्यवहार सम्बन्धी आचारसंिहता लाग ुगन� ब्यबस्था भए अनसुार सो 
सम्बिन्ध आचारसंिहता तयार भइर् लाग ुभएको छ । 

 (ख)  योजना तजुर्मा, अनगुमन, मूल्यांकन र समन्वय  

१. “स्वस्थ, उत्पादनशील र िजम्मेवार नाग�रक" सोच रहेको स्वास्थ्य तथा पोषण �ेत्रको १५औ ं
योजनाको आधारपत्र स्वीकृतभै कायर्न्वयनमा आइसकेको छ । 

२. स्वास्थ्य संस्थाह�को सेवाको िस्थित र ती सवेाह�को गणुस्तरलाइर् प्रभावकारी बनाउन  स्वास्थ्य 
तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा स्वास्थ्य संस्था पिंजकरण, Online गनुासो ब्यबस्थापन र िनयिमत 
तथ्यांकको गणुस्तर प�र�णको लािग एक छुटै्ट Software तयार गरी वेव साइर्टमा राखी ब्यबिस्थत 
ग�रएको छ । 
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३. प्रदशे र स्थानीय तहमा स्वस्थ्य सेवा प्रवाहको प्रभावकारी अनगुमन गनर् छुटै्ट स्थािनय तथा 
प्रादिेशक तहको अनगुमन मूल्यांकन िनद�िशका तयार गरी सबै तहमा पठाइर् कायार्न्वयनमा आएको 
छ ।  

४. संघीयताको सन्दभर्मा अिभलखे तथा प्रितबेदनलाइर् थप ब्यबिस्थत बनाउन अत्यन्त ज�री 
ह�न्छ।दशे भरीका स्वास्थ्य संस्थाह�को िबबरण तथा सेवाह�को अिभलखेन ब्यबिस्थत गरी 
स्वास्थ्य संग सम्बिन्धत सबै सूचना प्रणालीह�बीच अन्तर सम्बन्ध कायम गनर् स्वास्थ्य संस्था 
पंिजकरण प्रणाली (Health Facility Registry) लागू भई कायार्न्वयनमा ल्याईएको छ । 

५. यसैगरीहाल सम्म ७५३ मध्ये ५५३ स्थािनय तहबाट स्वास्थ्य ब्यबस्थापन प्रणालीको Online 
प्रितबेदन भइर् रहेको छ ।  

६. िमित २०७६/०३/२३ गते माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यकुो अध्य�तामा तथा माननीय गहृ 
मन्त्रीज्यूको समपुिस्थितमा सरोकारवालाह�सगं “स्वास्थ्यकम� र स्वास्थ्य संस्थाको सरु�ा” 
सम्बन्धमा छलफल सम्पन्न भएको छ । 

(ग)  सेवा प्रवाह 

१. हरके नाग�रकलाइ स्वास्थ्य िबमामा आबद्ध गराउने नीित अन�ुप गत आ.ब.को अन्त्य सम्ममा 
३३९ स्थानीय तहमा स्वास्थ्य िवमा लागू भएकोमा यस आ.ब.मा ४६ िजल्लाका ४५६ स्थािनय 
तहमा स्वास्थ्य िबमा कायर्क्रम िबस्तार ग�रएको छ र िबिमत ह�नेह�को संख्या १८ लाख नाघेको छ। 

२. हरके प्रदशेमा किम्तमा एक िबिशि�कृत सेवा सिहतको अस्पताल रहने नीित अन�ुप ५ 
अस्पतालह�लाइ (कोशी अ�चल अस्पताल, नारायणी उप-�ेित्रय अस्पताल, भरतपरु अस्पताल, 
भेरी अ�चल अस्पतालर डडेलधरुा उप-�ेित्रय अस्पताल) सघंीय सरकार अन्तरगत रहने गरी 
िविशि�कृत सेवा सिहतको सेवा संचालन गन� गरी ततृीय तहको अस्पताल (Tertiary Hospital) 
मा स्तरोन्नती ग�रएकोछ । 

३. आठ अस्पतालह�मा जे� नाग�रक वाडर् संचालन भई रहेकोमा थप ४ अस्पतालमा  सेवा िवस्तार 
ग�रएको छ । 

४. जनकपरु अ�चल अस्पताल र राजिवराज अस्पतालमा नवजात िशश ु सघन उपचार क� 
(एन.आई.िस.य.ु) टरसरी केयर सने्टर स्थापना भइर् सेवा प्रारम्भ भएको छ । 

५. िबपन्न कायर्क्रम अन्तरगत क्यान्सर, मटुुरोग, मगृौला रोग, हेड ईन्जरुी, स्पाइर्नल ईन्जरुी, 
अल्जाईमर, पािकर् न्सन्स, िसकलसेल एिनिमया रोगका उपचारको लािग अिधकतम �. १ लाखसम्म 
सह�िलयत प्रा� गन� िबरामीह�को संख्या ३५,६०० पगुेको छ । 

६. ित्र.िव. िश�ण अस्पताल महाराजगंजमा कलेजो प्रत्यारोपण सेवा श�ु ग�रएको छ । 

 (घ)  अध्ययन, अनसुन्धान, सव��ण 

१. पाचँ बषर् मुिनका बच्चा तथा प्रजनन उमेरका मिहलाह�मा स�ुम पोषण तत्वको अबस्था प�ा लगाइर् 
तथ्यमा आधा�रत सो सम्बिन्ध योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयन गनर् Micro Nutrient Status 
Survey सम्पन्न गरी प्रितबेदन साबर्जिनक ग�रएको छ । 
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२. स्वास्थ्य �ेत्रमा ह�ने खचर्को िबबरण ब्यबिस्थत गरी सो तथ्यमा आधा�रत रही बजेट िबिनयोजन र 
प�रचालन गनर् सहज गन� उद्देश्य अन�ुप “रािस्ट्रय स्वास्थ्य लेखा २०१२-२०१६” प्रकाशन भएको 
छ । 

 (ङ)  भौितक पूवार्धार 

१. क्रमागत प�रयोजनाको �पमा भवन िनमार्णको क्रममा रहेका ७४४ स्वास्थ्य ससं्थाह� मध्य यस 
आिथर्क बषर्मा िजल्ला अस्पताल, प्राथिमक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौक�, प्रसिुत केन्द्र गरी 
जम्मा २१४ वटा भवनह�को िनमार्ण सम्पन्न भएको छ । 

२. प्रत्येकस्थानीय तहमा किम्तमा एक प्राथिमक अस्पताल स्थापना गन� नीित अन�ुप २५१ स्थानीय 
तहमा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भईसकेकोछ र आगामी आ.व.मा िनमार्ण कायर् श�ु ह�नेछ । 

३. िवद्यमान स्वास्थ्य ससं्थाह�को म्यािपङ भइ स्वीकृत मापदण्ड बमोिजम स्वास्थ्य ससं्था नभएका 
१२०० वडाह�मा स्वास्थ्य ससं्था िनमार्ण गनर् आबश्यक अनदुान रकम सम्बिन्धत स्थािनय तहमा  
िबि�य हस्तान्तरण भई िनमार्ण कायर् श�ु भसैकेको छ । 

(च)  िबशषे� िचिकत्सक प�रचालन 

नेपाल सरकारबाट छात्रबिृ� पाइर् िबशेष� िचिकत्सा िश�ा अध्ययन पूरा गरकेा ११० जना िबशेष� 
िचिकत्सकह�लाइर् पिहलो पटक िबिभन्न अस्पतालमा प�रचालन ग�रएको छ । 
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अनसूुची २ 

मध्यमकालीन खचर् संरचनाको खाका (MTEF) बमोिजमको स्वास्थ्य सम्वन्धी नितजा सूचक तथा ल�यह� 
क्र

.सं.  
सूचक एकाई आ.व. 

२०७४।७५ 
सम्मको 
उपलिब्ध 

आ.व. 
२०७५।७६ 
को  संसोिधत  

उपलिब्ध 

मध्यकालीन ल�य 
आ.व. 

२०७६।७७ 
आ.व. 

२०७७।७८ 
आ.व. 

२०७८।७९ 

१. जन्मदाको अपेि�त आय ु वषर् ६९.७ ७०.१ ७०.५ ७०.९ ७१.२ 

२. मात ृमतृ्यदुर )प्रित लाख जीिवत 
जन्ममा(  

जना २३९ २१५ १७५ १२५ ११६ 

३. ५ वषर् मुिनको बाल मृत्यदुर  
(प्रित हजार जीिवत जन्म) 

जना ३९ ३० २८ २८ २७ 

४. ५ वषर् मुिनको कम तौल भएका 
बालबािलका  

प्रितशत २७ २६ २५ २४ २३ 

५. नवजात िशश ुमतृ्यदुर  
(प्रितहजार जीिवत जन्म) 

जना २१ २० १८ १७ १६ 

६. कूल प्रजनन दर प्रितशत २.३ २.१ २.१ २.१ २.१ 

७. 
५ वषर्भन्दा मिुनका बालबािलकामा 
भएको पड्ुकोपन (उमेर अनसुार उचाइ 
कम) 

प्रितशत ३६ ३२ ३१ ३० २८ 

८. प�रवार िनयोजनको आधिुनक साधन 
प्रयोग दर 

प्रितशत ४३ ५२ ५५ ५८ ६० 

९. स्वास्थ्य ससं्था माफर् त प्रसतुी सेवा 
िलने मिहला 

प्रितशत ५७.४ ७० ७० ७२ ७४ 

१०. द� स्वास्थ्यकम�को उपिस्थितमा 
जिन्मएका बच्चाह� 

प्रितशत ५८ ७१ ७२ ७३ ७५ 

११. प्रोटोकल अनसुार चार पटक गभर्वती 
जाचँ गराउने मिहला 

प्रितशत ५९ ६० ७१ ७३ ७५ 

१२. िभटािमन ए प्रा� गन� गभर्वती मिहला प्रितशत ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ 

१३. िड.िप.िट. हेप खोप तेश्रो प्रा� गन� 
बालबािलका 

प्रितशत ८६ ९० ९० ९३ ९३ 

१४. दादरुा  खोप तेश्रो प्रा� गन� 
बालबािलका 

प्रितशत ९० ९० ९० ९४ ९५ 

१५. तोिकए बमोिजमका सबै खोप प्रा� गन� 
बच्चाह� 

प्रितशत ८६ <९०  <९०  <९३  <९५  

१६. पिहचान भएका �यरोगी मध्ये 
उपचारको सफलता  

प्रितशत ८२ ९० ९० ९० ९० 

१७. औलो रोग प�ा लागेको जम्मा िवरामी संख्या ११२० १०५० १००० ९५० ९०० 
१८. औलोरोगवाट संक्रिमत व्यि� संख्या ४७५ ३५९ २५६ १५३ ६४ 
१९. नया ँएचआइभी संक्रिमत व्यि� संख्या ८३३ ८०१ ७९५ ७१० ७०० 

२०. गभर्वती मिहलामध्ये PMTCT पाएका 
मिहला 

प्रितशत ६० ७० ७५ ८० ८५ 

२१. नया ँएचआइभी संक्रिमत व्यि� संख्या ८३३ ८०१ ७९५ ७१० ७०० 
२२. कालाजारको संक्रमण भएका व्यि� संख्या <१ <१ <१ <१ <१ 
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क्र
.सं.  

सूचक एकाई आ.व. 
२०७४।७५ 

सम्मको 
उपलिब्ध 

आ.व. 
२०७५।७६ 
को  संसोिधत  

उपलिब्ध 

मध्यकालीन ल�य 
आ.व. 

२०७६।७७ 
आ.व. 

२०७७।७८ 
आ.व. 

२०७८।७९ 

(प्रित हजार) 

२३. हा�ी पाइले रोगको भार (िप्रभ्यालने्स 
दर)  

प्रितशत १.५ १.४७ <१ <१ <१ 

२४. स्वास्थ्य िबमामा आबद्ध भएको 
जनसंख्या 

प्रितशत ५ ७ ४० ५० ६० 

२५. स्वास्थ्य उपचारमा व्यि�गत खचर् प्रितशत ५५ ५३ ४७ ४५ ४३ 

२६. ३० िमनेटको दरुीमा स्वास्थ्य ससं्था 
भएका घरधरुीह� 

प्रितशत ४९ ५० ६५ ७० ७५ 

२७. स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी )कुल 
रािस्ट्रय बजेटमा(  

प्रितशत ५ ४.३ ५.५ ६.५ ७ 



88120 

 

अनसूुची ३ 
आ.व.को २०७६।७७ को बजेटको साराशँ 

रकम (�. लाख) 
रािष्ट्रय बजेट 15329671 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयवको बजेट 686860 

रािष्ट्रय बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयवको बजेटको प्रितशत 4.48 

 
संघ, प्रदशे र स्थानीय तहमा स�चालन ग�रने वािषर्क िवकास कायर्क्रम 

  िवबरण रकम (�. लाख) 
संघले स�चालन गन� कायर्क्रम/आयोजनाको बजेट ४२६७०९ 
प्रद्रशले स�चालन गन� कायर्क्रम/आयोजनाको बजेट ४८७८१ 
स्थानीय तहले स�चालन गन� कायर्क्रम/आयोजनाको बजेट २११३७० 

   कूल जम्मा ६८६८६० 
 
संघले मात्र स�चालन गन� कायर्क्रम/आयोजना 

 रकम (�. लाख) 

चाल ु ३४४९०८ 
पुजँीगत ८१८०१ 

जम्मा ४२६७०९ 
 
नेपाल सरकार ३३८८२८ 
बैदेिशक अनदुान ४८१८१ 
बैदेिशक ऋण ३९७०० 

जम्मा ४२६७०९ 
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संघले स�चालन गन� कायर्क्रम/आयोजनागत बजटे 

ब.उ.शी.नं. कायर्क्रम/आयोजना रकम (�. लाख) 

37000011 स्वास्थ्य तथा जनसखं्या मन्त्रालय २७००४ 
37000012 रािष्ट्रय स्वास्थ्य तािलम केन्द्र २२५ 
37000013 पशपुित होिमयो िचिकत्सालय र यनुानी औषधालय १७२ 
37000101 कािन्त बाल अस्पताल ३३७९ 
37000102 शकु्रराज ट्रिपकल अस्पताल १२३८ 
37000103 परोपकार प्रसतुी अस्पताल ४३६५ 
37000104 नेपाल आखा ँअस्पताल ३३० 
37000105 बी.पी. कोईराला मेमो�रयल क्यान्सर अस्पताल ३६३९ 

37000106 
मनमोहन कािडर्योथेरािसक भस्कुलर तथा ट्रान्स्प्लान्ट केन्द्र, 
महाराजगंज 

५२४० 

37000107 शिहद गंगालाल ह्रदय केन्द्र ५७१० 
37000108 ित्र. िव.िश�ण अस्पताल (सरुशे वाग्ले स्मिृत क्यान्सर केन्द समेत) २६१० 
37000109 स्वास्थ्य कर कोषबाट संचािलत कायर्क्रमह� ४००० 
37000110 आयवु�द िचिकत्सालय, नरदवेी ५८३ 
37000111 िसहंदरबार वैद्यखाना २८९ 
37000112 बी.पी. कोईराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्र १६० 
37000113 नेपाल नेत्र ज्योित संघ ५८० 
37000114 अनगुमन, मूल्यांकन तथा योजना स�ुढीकरण ९३१५६ 
37000115 मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र १७५५ 
37000116 एिककृत स्वास्थ्य पूवार्धार िवकास कायर्क्रम ७२११० 
37001011 स्वास्थ्य सेवा िवभाग १३०१ 
37001012 प्राथिमक स्वास्थ्य सेवा ० 
37001101 �यरोग िनयन्त्रण ६९८६ 
37001102 एड्स तथा यौन रोग िनयन्त्रण ५४६९ 
37001103 एक�कृत मिहला स्वास्थ्य तथा प्रजनन स्वास्थ्य कायर्क्रम ४७४४ 
37001104 एिककृत बाल स्वास्थ्य एवं पोषण कायर्क्रम ३२३०५ 

37001105 
इिपडेिमयोलोजी, औलो, कालाज्वर िनयन्त्रण तथा प्राकृितक प्रकोप 
व्यवस्थापन 

४६२५ 

37001106 अपाङ्गता रोकथाम तथा कु�रोग िनयन्त्रण कायर्क्रम २५५ 
37001107 औषिध र उपकरण आपूितर् २४५५ 
37001108 अस्पताल िनमार्ण सधुार तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली १८१७ 
37001109 रािष्ट्रय स्वास्थ्य िश�ा, सूचना तथा संचार केन्द्र ११३६ 
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ब.उ.शी.नं. कायर्क्रम/आयोजना रकम (�. लाख) 

37001110 रािष्ट्रय स्वास्थ्य तािलम कायर्क्रम ९२५ 
37001111 िकटजन्य रोग िनयन्त्रण अनसुन्धान तथा तािलम केन्द्र २२० 
37001112 रािष्ट्रय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला २०८७ 
37001113 प्राथिमक स्वास्थ्य पनुजागर्रण कायर्क्रम ० 
37001901 उपचारात्मक सेवा कायर्क्रम  ६१३६ 
37001902 निसर्ङ्ग तथा सामािजक सरु�ा सवेा कायर्क्रम  २२७५९ 
37002011 औषिध व्यवस्था िवभाग १९०६ 
37003011 आयवु�द तथा वैकिल्पक िचिकत्सा िवभाग २४५ 
37003012 आयवु�द िचिकत्सालयह�/ औषधालयह� ० 
37003101 िविवध कायर्क्रम (आयवु�द िवभाग) ३१९ 
37003102 आयवु�द सेवा कायर्क्रम ९९८ 
37031101 स्वास्थ्य वीमा बोडर् ६०००१ 
37041011 स्वास्थ्य अनसुन्धान प�रषद ् ९५० 
37061011 केिन्द्रय अस्पताल तथा प्रित�ान १०९२५ 
37061012 िचिकत्सा िव�ान रािष्ट्रय प्रित�ान (वीर अस्पताल समेत) १८७२३ 
37061013 बी.पी कोईराला स्वास्थ्य िव�ान प्रित�ान ४३७० 
37061014 कणार्ली स्वास्थ्य िव�ान प्रित�ान ४५०६ 
37061015 पाटन स्वास्थ्य िव�ान प्रित�ान ६५० 
37000901 रा�ी स्वास्थ्य िव�ान प्रित�ान १२४१ 
37000902 पोखरा स्वास्थ्य िव�ान प्रित�ान २११० 

जम्मा ४२६७०९ 
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प्रदशे तहमा िविनयोजत आयोजनागत बजटेको िववरण 

      
(रकम �. लाखमा) 

ब.उ.
िश.न.ं आयोजना/कायर्क्रमको नाम प्रदशे १ प्रदशे २ प्रदशे ३ 

गण्डक� 
प्रदशे 

प्रदशे ५ 
कणार्ली 
प्रदशे 

सदुरुपि�
म प्रदशे 

जम्मा 

3700
0114 

अनगुमन, मूल्यांकन तथा योजना 
स�ुढीकरण 

0 0 200 400 0 0 0 600 

3700
1102 

एड्स तथा यौन रोग िनयन्त्रण 189 160 184 183 222 140 222 1304 

3700
1103 

एक�कृत मिहला स्वास्थ्य तथा 
प्रजनन स्वास्थ्य कायर्क्रम 

1499 1605 1289 974.66 1751 1126 1448 9696 

3700
1104 

एिककृत बाल स्वास्थ्य एवं पोषण 
कायर्क्रम 

2577 2775 2475 1943 2316 2505 1655 16249 

3700
1105 

इिपडेिमयोलोजी, औलो, 
कालाज्वर िनयन्त्रण तथा 
प्राकृितक प्रकोप व्यवस्थापन 

527 449 495 445 573 436 489 3417 

3700
1106 

अपाङ्गता रोकथाम तथा कु�रोग 
िनयन्त्रण कायर्क्रम 

69 76 46 49 74 39 56 410 

3700
1108 

अस्पताल िनमार्ण सधुार तथा 
व्यवस्थापन सूचना प्रणाली 

282 340 259 322 248 974 215 2645 

3700
1109 

रािष्ट्रय स्वास्थ्य िश�ा, सूचना 
तथा संचार केन्द्र 

75 75 75 75 75 75 75 525 

3700
1802 

रािष्ट्रय तािलम कायर्क्रम 57 57 57 57 57 57 57 399 

3700
1804 

�यरोग िनयन्त्रण 183 195 271 130 231 175 142 1329 

3700
1901 

उपचारात्मक सेवा कायर्क्रम 692 632 642 592 721 531 484 4297 

3700
1902 

निसर्ङ तथा सामाजिक सरु�ा 
सेवा कार्यक्रमनिसर् 

1200 996 1217 742 1171 577 838 6744 

3700
3102 

आयवु�द सेवा कायर्क्रम 203 122 189 162 212 135 135 1162 

जम्मा 7557 7487 7403 6079 7656 6775 5822 48781 
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स्थानीय तहमा स�चालन ग�रन ेकायर्क्रम/आयोजना 
ब.उ.िश.न.ं कायर्क्रम/आयोजना िक्रयाकलाप �कम  

(�. लाखमा) 
37001012 प्राथिमक स्वास्थ्य 

सेवा 
स्थानीय तहकास्वास्थ्य चौक�, प्रा.स्वा.के र 
अस्पतालह�मा कायर्रत कमर्चारीह�को तलव, महगी 
भ�ा, स्थानीय भ�ा, पोषाक लगायत अन्य प्रशासनीक 
खचर् समेत, िविभन्न स्वास्थ्य िदवस मनाउने, डट्स 
कायर्क्रम कायर्क्रम संचालन खचर्, उपचार केन्द्रह�मा 
आकिस्मक अवस्थामा औषिध, ल्याब सामाग्री ढुवानी, 
२४ घन्टे सवेा ह�ने स्वास्थ्य ससं्थामा �यरोग मैत्री उपचार 
केन्द्र स्थापना, प�रवार योजन तथा प्रजनन स्वास्थ्य 
कायर्क्रमका, मात ृ तथा नविशश ु कायर्क्रमका, प�रवार 
योजन तथा प्रजनन स्वास्थ्य कायर्क्रम, मात ृतथा नविशश ु
कायर्क्रम, मात ृ तथा नविशश ु कायर्क्रम अन्तगर्त 
आमासरु�ा, ANC, न्यानो झोला, Vitamin K 
Magnesium Sulphate, Calcium Gluconate र 
िनशलु्क गभर्पतन कायर्क्रम, पोषण कायर्क्रम,दादरुा �वेला 
खोप अिभयान, रोटा खोप स�ुवात, िनयिमत तथा पणुर् 
खोप िदगोपना र खोप ढुवानी, खोप क्रायक्रम सन्चालन, 
नसन� रोग सम्बिन्ध कायर्क्रम (अिभमिुखकरण, नसन� रोग 
तथा मानिसक स्वास्थ्यसम्बिन्ध सचेतना कायर्क्रम 
(Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer 
days), महामारी तथा प्रकोपजन्य रोगह�को अबस्थामा 
RRT/ CRRT प�रचालन गन�,  चौमािशक �रभ्य ु तथा 
अिभमखुीकरण गन�, औलो िनयन्त्रण कायर्क्रमको अनगुमन 
एव मूल्याङ्कन, औलो माहामारी ह�न ेऔलो ग्रसीत �ेत्रको 
छनौट गरी िबषािद छकर् न े(रसे्पोन्सीभ स्पे्रइङ समेत), िव� 
औलो िनयन्त्रण िदवस मनाउने तथा औलोिनयन्त्रणका 
लािग बह�िनकाय अन्तरिक्रया, कालाजार माहामारी ह�न े
�ेत्रमा िबषािद छकर् ने खचर्, कालाजार रोगीह�लाई 
उपचारका लािग अस्पताल सम्म आउने यातायात खचर्, 
हाि�पाईले रोग िब�ध्दको आम औषधी सेवन (MDA) 
कायर्क्रम, Leprosy Post Exposure Prophylaxis 
(LPEP) सेवाको िनरन्तरता, अपांगता भएका 
ब्यि�ह�का लागी सहयोगीसामािग्रको आबश्य�ा 

२११३७० 
 

एक्काइ अवर् 
तेहर् करोड 

स�री लाख 
 

37001102 
 

एड्स तथा यौन 
रोगिनयन्त्रण 

37001103 
 

एक�कृत मिहला 
स्वास्थ्य तथा 
प्रजनन स्वास्थ्य 
कायर्क्रम 

37001104 एिककृत बाल 
स्वास्थ्य एवं पोषण 
कायर्क्रम 

37001105 
 
 

इिपडेिमयोलोजी, 
औलो, कालाज्वर 
िनयन्त्रण तथा 
प्राकृितक 
प्रकोपव्यवस्थापन 

37001106 अपाङ्गता रोकथाम 
तथा कु�रोग 
िनयन्त्रण कायर्क्रम 

37001108 अस्पतालिनमार्ण 
सधुार तथा 
व्यवस्थापन सूचना 
प्रणाली 

37001109 
 

रािष्ट्रय स्वास्थ्य 
िश�ा, सूचना तथा 
संचार केन्द्र 

37001802 रािष्ट्रय तािलम 
कायर्क्रम 

37001804 �यरोग िनयन्त्रण 
37001901 उपचारात्मक सेवा 

कायर्क्रम 
37001902 निसर्ङ तथा  
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ब.उ.िश.न.ं कायर्क्रम/आयोजना िक्रयाकलाप �कम  
(�. लाखमा) 

 
 

सामाजिक सरु�ा 
सेवा कार्यक्रम 

पिहचान एवं सामाग्री ख�रद तथा िवतरण, कु� रोगका 
िनयिमत उपचार परुा गन� िबरामीलाइ यातायात खचर्, 
िबद्यालय स्वास्थ्य िश�ा, आमा समूह तथा स्थानीय 
तहमा स्वास्थ्यका लािग सामािजक व्यवहार प�रवतर्न 
प्रवध्दर्न अिभयान, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कायर्क्रमको 
लािगआवश्यक औषिध ख�रद, आधारभूत तथा 
आकिस्मक सेवा स्वास्थ्य चौक�/प्रा.स्वा.के./ प्राथिमक 
अस्पतालको न्यूनतम सवेा मापदण्ड अनगुमन सम्विन्ध 
अिभमिुखकरण कायर्क्रम, आधारभूत तथा आकिस्मक 
सेवाको सिुन�ततका लािग औषधीको आपूितर् र उपयोग, 
सम्विन्ध कायर्क्रमह�, िवरामीको लािग ओ.िप.िड. िटकट 
छपाई, औषिध लगायतका सामाग्रीको ढुवानी तथा 
�रप्यािकङ र िवतरण समेत, शहरी स्वास्थ्य 
केन्द्र/सामदुाियक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना तथा संचालन, 
आयवु�द िचिकत्सा सेवा सम्वन्धी कायर्क्रम, 
अिभमखुीकरण सम्व्न्धी कायर्क्रम, एच.आइ.भी. रोग् 
िनयन्त्रण सम्वन्धी कायर्क्रम, महीला स्वास्थ्य स्वयंसेिवका 
कायर्क्रम लगायत रािष्ट्रयस्तरका सवै स्वास्थ्य 
कायर्क्रमह� । 

37003102 आयवु�दसेवा 
कायर्क्रम 
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अनसूुची ४ 
प्रदशेमा अिधकार प्रत्यायोजन भएका िवषयह� 

नेपाल सरकार (मा.उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीस्तर) को िमित २०७५।१०।०९ को िनणर्यानसुार 
प्रदशे कानून नबनेसम्म यस मन्त्रालयमा रहेको तपिसलमा उल्लेिखत अिधकार नेपाल स्वास्थ्य सेवा िनयमावली, 
२०५५ िनयम १२९ को उपिनयम (२) बमोिजम प्रत्यायोजन ग�रएको व्यहोरा अनरुोध छ । 

तपिसल 

१. प्रत्येक प्रदशे मातहतका प्रदशे स्वास्थ्य िनद�शनालय, जनस्वास्थ्य/स्वास्थ्य कायार्लय, प्रदशे मेिडकल 
स्टोर, प्रदशे स्वास्थ्य तालीम केन्द्र र प्रदशे जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आवश्यकता अनसुार स्वीकृत 
दरबन्दी पदपूितर् गन� । 

२. प्रदशे मातहत रहेका कायार्लयह�मा कायार्लय प्रमखुलाइर् आिथर्क तथा प्रशासिनक अिधकार सिहत 
िजम्मेवारी िदने । 

३. प्रदशे मातहतको कायार्लयको पद, तह, समूह, उपसमूह िमलाइर् �र� स्थानमा स्वास्थ्य सेवा तफर्  दशौं तह 
सम्मका कमर्चारीह�लाइर् स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र िनयमावली २०५५ को अिधनमा रही 
स�वा/कामकाज गनर् खटाउने । 

४. लोक सेवा आयोगबाट िसफा�रस भई आएका स्वास्थ्य सेवा तफर्  दशौं तह सम्मका उम्मेदवारह�लाई 
पदस्थापना गन�। 

५. स्वास्थ्य सवेा तफर् को अत्यावश्यक कामको लािग आवश्यक पन� स्वीकृत दरवन्दी अनसुारको �र� स्थानमा 
चौथो, पाचँौं, सातौं, आठौं तह सम्मको पदमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८ख. को 
प्रितबन्धात्मक बाक्याँश अनसुार स्वास्थ्य सेवाको कुनै पदमा योग्यता प्रा� िचिकत्सक वा स्वास्थ्यकम�लाइर् 
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८ ख. को खण्ड (क) मा कुनै  िचिकत्सक वा स्वास्थ्यकम� 
अध्ययन वा असाधारण िवदामा रहेको अवस्थामा अध्ययन वा असाधारण िवदामा बसेको अिवधभर र खण्ड 
(ख) मा सवेाको कुनै पद कुनै कारणवश �र� ह�न गइर् सोको मागको आकृित फाराम भरी लोक सेवा 
आयोगमा पठाइसिकएको तर पदपूितर् भइर् नसकेको अविधभर करार सेवामा िनयिु� गनर् सिकने व्यवस्था 
अनसुार करार िनयिु� गन� र सो को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाइर् जानकारी गराउने । 

६. प्रदशे मातहतका कायार्लयमा कायर्रत कमर्चारीह�को नेपाल स्वास्थ्य सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम 
५१ को उपिनयम (२) बमोिजमको बेतलवी प्रसूित िवदा स्वीकृत गन� । 

७. नेपाल स्वास्थ्य सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम ५३ को उपिनयम (५) बमोिजम सम्बिन्धत समूह 
उपसमूहलाइर् उपयोगी र आवश्यक पन� िवषयमा दशौं तह सम्मको िनयमावलीमा व्यवस्था भए बमोिजम 
अध्ययन पूवर् स्वीकृित िदने। 

८. नेपाल स्वास्थ्य सेवा िनयमावली, २०५५ अनसुार अध्ययन िबदा र असाधारण िबदा स्वीकृित गरी सो को 
स्वास्थ्य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाइर् जानकारी गराउने । 
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९. यस मन्त्रालयबाट करार सेवामा िनयिु� भएका िचिकत्सक तथा स्वास्थ्यकम�ह�को नेपाल स्वास्थ्य 
सेवाको िचिकत्सक वा स्वास्थ्यकम�को पदमा करार िनयिु� सम्वन्धी कायर्िविध, २०७२ बमोिजम म्याद 
थप गन� । 

१०. प्रदशे मातहतमा सरकारी स्वास्थ्य संस्था, अस्पतालह�को चल अचल सरकारी सम्पितको संर�ण, संभार, 
प�रचालन गरी सो को अद्याविधक िववरण स्वास्थ्य तथा जनसखं्या मन्त्रालयमा पठाउने । 

११. प्रदशे मातहतका कायार्लयमा कायर्रत दशौं  तह सम्मको कमर्चारीह�को राजीनामा स्वीकृत गन� र अिनवायर् 
अवकाश िदने व्यवस्था िमलाउन ेर सो को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाइर् जानकारी गराउने ।  
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नमुना 
काय� स�पादन स�झौता, २०७६ 

स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य सेवाको प्रशासनलाई आफ्नो िजम्मेवारी प्रित प्रितवद्ध, कानून कायार्न्वयनमा �ढ, प्रिक्रयामा सरलीकरण र पारदश� एवम् नितजामा उ�रदायी 
वनाउन तोिकएको कायर् समय, पदीय अिधकारको िसमा र सोपानसंग आवद्व गद� समग्रतामा जनता र संगठन प्रित जवाफदहेी वनाउदै सशुासन कायम गनर्, सेवा प्रवाहमा 
नवप्रवतर्न र िसजर्नशीलता अिभविृद्व गनर् प्रचिलत कानून, कायर्िविध, िनद�िशका र स्थािपत परम्पराका साथै सशुासन (व्यवस्थापन तथा स�चालन) ऐन २०६४ एवंम् 
नपेाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २८, नेपाल स्वास्थ्य सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम ७१ को व्यवस्था तथा स्वास्थ्य नीित, २०७६ समेतका अिधनमा 
रही तपाइर्ले नेततृ्व गन� िवभागको समग्र कायर् सम्पादनको स्तर वढाउन आन्त�रक �मता स�ुढ गन� अिभप्रायका साथ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सिचवले 
महािनद�शक र महािनद�शकले िनद�शक/ महाशाखा प्रमुखह�संग, महाशाखा प्रमुखबाट शाखा प्रमखुसंग, शाखा प्रमखुबाट आफ्नो िनयन्त्रणको िसमा िभत्रका अिधकृत 
कमर्चारीसंग तोिकएको कायर् �ेत्र िजम्मबेारी, स्प� कायर् शतर् सूचक सिहतका कायर्ह� िनिदर्� गरी, गनर् लगाइर् कायर् स�चालन र व्यवस्थापन गनर् गराउन यो कायर् सम्पादन 
सम्झौता ग�रएको छ । 

काय� शत�ह� 
१. यस सम्झौताको अविध २०७६ �ावण १ गते देिख २०७७ असार मसा�तसम्म १(एक) आिथर्क वषर्को रहनेछ । 
२. िवभागले तयार गरेको कायर् सम्पादन सूचकह�को आधारमा कायर् सम्पादनको अवस्था पिहचान गरीनेछ । कायर् सम्पादन प्रगितलाइ कायर् सम्पादन मूल्याकँनसगं 

आवद्ध ग�रनेछ । 
३. स्वीकृत सूचकह� बमोिजम आफूले गरेका कायर्ह� चौमािसक �पमा र आ.व. समा� भएको ७ (सात) िदनिभत्र सिचव सम� िन.से.िन. २०५० को िनयम ७८ तथा 

नेपाल स्वास्थ्य सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम ७१ को व्यवस्था बमोिजमको कायर् सम्पादन मूल्याकँन फारमको साथमा कायर् सम्पादन सम्झौताको 
स्व:मूल्याकँन प्रितवदेन वझुाउन ुपन�छ ।  

४. कायर् सम्पादन सूचक बमोिजम कमर्चारील े कायर् सम्पादन सम्झौतामा उल्लेिखत मापन िविध र सम्विन्धत आधार प्रमाणह� समेत संलग्न राखी आफ्नो कायर् 
सम्पादनको स्व:मूल्याकंन गनुर्पन�छ । ८० प्रितशत भन्दा वढी भएमा अित उ�म, ६५ प्रितशत भन्दा वढी भएमा उ�म र सो भन्दा कम भएमा सामान्य कायर् 
सम्पादन स्तर जनाइ सपुरीवे�क सम� पेश गनुर्पन�छ । कमर्चारीको स्व:मूल्याकँन, प्रा� नितजा र समग्र प�रमाणात्मक एवम् गणुात्मक प�लाइ िव�ेषण गरी 
सपुरीवे�कले अिन्तम मूल्याकँन गनुर्पन�छ र सम्विन्धत कमर्चारीलाइ प�ृपोषण प्रदान गनुर्पन�छ ।  

५. सम्झौतामा उल्लेख भए वाहके अन्य िसजर्नात्मक तथा नव प्रवतर्नीय (Innovative) कायर्ह� समेत सम्पादन गनर् सिकनेछ । त्यस्ता कायर्ह�को सूची सिचव सम� 
पेश गनुर्पन� छ । 

६. कायर् सम्पादन सम्झौता अविधमा अन्यत्र िनकाय वा महाशाखामा स�वा तथा िजम्मेवारी हरेफेर भएमा नया ँवहाल ह�ने कमर्चारीलाइ महाशाखाको कायर् सम्पादन 
प्रगित अवस्था, कायर् प्रिक्रयाका वारमेा िवस्तृत जानकारी सिहत दिैनक डायरी, कायर् स�चालन कायर्िविध (SoP) लगायतका महत्वपूणर् कागजातह� हस्तान्तरण 
गनुर्पन�छ । सम्झौतामा उल्लेख भए अनसुारका वाकँ� कायर्ह� सम्पादन गन� दाियत्व नया ँवहाल ह�ने कमर्चारीको ह�नछे । 

७. यस सम्झौतामा समावेश नभएका तर तत्काल कायर्सम्पादन गनुर्पन� अन्य कायर्ह� सिचवबाट िनद�शन भए अनुसार सम्पादन गनुर्पन�छ । आवश्यकतानसुार 
शतर्ह�लाइर् थपघट गनर् सिकनेछ । 

८. िवभाग मातहताका महाशाखाह�वाट िवगतमा भएका MoU ह�मा समयानकूुल प�रमाजर्न गनुर्  पदार् र आयन्दा दात ृ ससं्था िनकायह�संग नया ँ समझदारी पत्र 
सम्वन्धी कृयाकलाप गनुर् पूवर् मन्त्रालयको पूवर् सहमित िलएर मात्र गनुर्पन�छ । 

९. HMIS लाइर् समय साप�े बनाउन िजम्मेवारी तोक� भएको प्रणालीलाइर् थप व्यविस्थत बनाउने गरी कायर् योजना बनाइर् कायर् गराउनु ह�नेछ। 
१०. चाल ुआ.व.को बजेट कायार्न्वयनलाइर् प्राथिमकतामा राखी पेश गरकेो Plan of Actions लाइर् समयमै सम्पन्न गन� गरी कायर्  तािलका बनाइर् िजम्मेवारी तोक� कायर् 

गनुर्, गराउन ुपन�छ । यसरी बजेट तथा कायर्क्रम कायार्न्वयन गदार् वािषर्क नीित तथा कायर्क्रम, बजटे व�व्य तथा स्वीकृत कायर्क्रम, आफ्नै प्रयासमा ग�रने नव 
प्रवतर्नका कायर्ह�का साथै नेपाल सरकारल े समय समयमा गरकेो िनणर्यह� कायार्न्वयन गनर् गराउन िजम्मेवारी तोक� समय सारीणी अनु�प कृयाकलापह� 
संचालन गन� गराउने व्यवस्था िमलाउनु पन�छ । 

११. िवभाग र मातहतको आिथर्क प्रशासनलाइर् सवल, स�म र प्रभावकारी बनाउन गनुर्पन� कायर्को कायर् योजना बनाइ समयमै बे�ज ु फछ्यर्ॏट, िजन्सी िनरी�ण 
लगायतका कामलाइर् िजम्मेवारी तोक� व्यवस्थीत गराउन ुपन�छ । साथ ैकायार्लयको सरसफाइर्मा िवशेष ध्यान िदनु ह�नेछ । 

काय� स�पादन स�झौता गन�      काय� स�पादन स�झौता गराउनेको द�तखत 
दस्तखत:         दस्तखत :  
नाम :       नाम :  
पद :       पद :  
मन्त्रालय/िवभाग :       मन्त्रालय : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या  

िमितः 
काय�स�पादन स�झौता गन� (स�झौता अविधमा स�वा/िज�मेवारी हरेफेर भइ नयाँ बहाल कम�चारीको हकमा) 
दस्तखत :  
नाम : 
दस्तखत :  
नाम : 
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