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स्िास््य तथा िनसंख्या मन्रालय 

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धि न्नयम ३ बमोन्िम यस मधरालयको आ.ब. 

२०७६÷०७७ को klxnf]  रैमान्सक (>fk0f १ देन्ि c;f]h मसाधतसम्म) सम्पादन गररएको न्ििरण प्रकाशन 

गररएको छ । 

 

१) ननकायको स्िरुप र प्रकृनतिः नेपालको संन्ििानले आिारभूत स्िास््य सेिालाई प्रत्येक नागररकको 

मौन्लक हकको रूपमा स्थान्पत गरेको छ । देश संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेकोले संघीय संरचनाको िस्तुगत 

िरातलमा आिाररत रही गणुस्तरीय स्िास््य सिेालाई सबै नागररकको सिवसलुभ पह ुँचमा पयुावउन ुराज्यको दान्यत्ि 

हो । संन्ििानबमोन्िम राज्यका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गने कायवहरूको एकल तथा साझा अन्िकार 

सूची, नेपाल सरकारका नीन्त तथा कायवक्रमहरू, नेपालले न्िन्भधन समयमा गरेका अधतरावन्रिय प्रन्तबद्धता अनरुूप 

कायव गदै आएको छ । संस्थागत रूपमा नेपालमा न्ि.स. १९९० देन्ि औपचाररक रुपमा स्िास््य सेिा न्िभागको 

स्थापना भइ स्िास््य क्षेरमा नयाुँ न्िषयहरुको प्रिेशलाई एकीकृत गरी संचालनका लान्ग न्ि.सं. २०११ सालमा 

स्िास््य मधरालयको स्थापना भए पश्चात न्िन्भधन संरचनागत सिुार गदै देशभरी स्िास््य सेिा प्रिाहलाइ न्नरधतरता 

न्दइरहेको छ ।  

 

नेपालको संन्ििानले स्िास््यलाई मौन्लक हकको रुपमा अङ्न्गकार गदै प्रत्येक नागररकलाई राज्यबाट आिारभूत 

स्िास््य सेिा न्निःशलु्क प्राप्त गने मौन्लक हकको प्रत्याभून्त गरेको छ । स्िास््य सेिामा सबैको समान पह ुँचको 

व्यिस्था गने, कसैलाई पन्न आकन्स्मक स्िास््य सिेाबाट िन्चचत नगररने, प्रत्येक व्यन्िलाई आफ्नो स्िास््य 

उपचारको सम्बधिमा िानकारी पाउने हकको व्यिस्था गरेको छ । साथै नागरीकलाइ स्िस्थ बनाउन राज्यले 

स्िास््य क्षेरमा लगानी बनृ्द्ध गदै गणुस्तरीय तथा सिवसलुभ स्िास््य सेिामा समान पुँह च बढाउुँदै सिैको स्िस्थ 

िीिन प्रत्याभतु गरी न्दगो न्बकास सनु्नन्श्चत गनुव पने दान्यत्ि रहेको छ । यसैगरी तीनै तहले सम्पादन गने कायवहरुको 

सूची, नेपाल सरकारका साधदन्भवक न्बद्यमान नीन्तहरु, नेपालले न्िन्भधन समयमा गरकेो अधतरान्रिय 

प्रन्तबद्धताहरूलाइव कायावधियन गनव न्िन्भधन ऐन तथा नीन्तगत व्यिस्था र सो अनरुूप कायवक्रमहरुलाई सचचालन गदै 

आएको छ । न्िशेषगरी रान्रिय स्िास््य नीन्त २०७६ अनरुूप देहायको सोच, नीन्त, उद्देश्यहरू तय गरी सो अनरुूप 

कायव गने लक्ष्य रािेको छ । 

१.२ भावी सोच 

 स्िस्थ तथा सिुी िीिन लन्क्षत सिग र सचेत नागररक । 

१.३ ध्येय 

 सािन स्रोतको अन्िकतम एिं प्रभािकारी प्रयोग गरी सहकायव र साझेदारी माफव त नागररकको स्िास््य 

सम्बधिी मौन्लक अन्िकार सनु्नन्श्चत गने । 

१.४ लक्ष्य 

 संघीय संरचनामा सबै िगवका नागररकका लान्ग सबै सामान्िक धयाय र सशुासनमा आिाररत स्िास््य 

प्रणालीको न्िकास र न्िस्तार गदै गणुस्तरीय स्िास््य सिेाको पह ुँच र उपभोग सनु्नन्श्चत गने । 

१.५ उदे्दश्यहरू 

१) संन्ििान प्रदत्त स्िास््य सम्बधिी हक सबै नागररकले उपभोग गनव पाउने अिसर न्सिवना गनुव ।  

२) संघीय संरचना अनरुूप सबै न्कन्समका स्िास््य प्रणालीलाई न्िकास, न्िस्तार र सिुार गनुव । 

३) सबै तहका स्िास््य संस्थाहरूबाट प्रदान गररने सेिाको गणुस्तरमा सिुार गदै सहि पह ुँच न्नन्श्चत 

गनुव । 

४) अन्त सीमाधतकृत िगवलाई समेट्दै सामान्िक स्िास््य सरुक्षा पद्धन्तलाई सदुृढ गनुव । 

५) सरकारी, गैर-सरकारी तथा न्निी क्षेरसुँग बह क्षेरीय साझेदारी, सहकायव तथा सामदुान्यक 

सहभान्गतालाई प्रबद्धवन गनुव । 
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६) नाफामूलक स्िास््य क्षेरलाई सेिामूलक स्िास््य सेिामा रूपाधतरण गदै िानु ।  

२) ननकायको काम, कततव्य र अधधकार  
नेपाल सरकार (कायव न्िभािन) न्नयमािली, २०७४ अनसुार स्िास््य तथा िनसंख्या मधरालयले 

सम्पादन गनुवपने कायवहरू न्नम्न बमोन्िम रहेका छनिः 

१) स्िास््य तथा पोषण सम्बधिी नीन्त, कानून र मापदण्ड, 

२) रान्रियस्तरमा प्रिद्धवनात्मक, प्रन्तकारात्मक, उपचारात्मक, पनुस्थावपनाात्मक र न्निारणात्मक 

सम्बधिी नीन्त, कानून र मापदण्ड, 

३) स्िास््य सम्बधिी प्रान्िक, व्यिसान्यक र पेसागत संघ, संस्था सम्बधिी नीन्त, कानून र मापदण्ड, 

४) रान्रिय तथा केधरीय अस्पताल, स्िास््य प्रन्तष्ठानहरूको स्थापना, सचचालन र न्नयमन, 

५) नन्सवङ होम लगायतका स्िास््य संस्था स्थापना तथा सचचालनसम्बधिी नीन्त, कानून, मापदण्ड र 

न्नयमन, 

६) अस्पताल तथा स्िास््य ससं्थाको प्रत्यायन, 

७) न्बन्शष्ट सिेा प्रदायक अस्पताल सम्बधिी नीन्त, कानून, मापदण्ड र न्नयमन, 

८) औषन्ि, स्िास््य सामाग्री तथा स्िास््य प्रन्िन्िको उत्पादन र न्िकास, सचचय, न्िक्री न्ितरण, 

अन्धतम न्िसिवन सम्बधिी गणुस्तर मापदण्ड र न्नयमन, 

९) आयिुेन्दक यूनानी, आम्ची, होन्मयोप्यान्थक, प्राकृन्तक न्चन्कत्सा लगायतका परम्परागत स्िास््य 

उपचार सेिा सम्बधिी नीन्त, कानून र मापदण्ड, 

१०) सने र नसने रोग रोकथाम तथा न्नयधरण सम्बधिी नीन्त तथा मापदण्ड, 

११) अधतरावन्रिय स्िास््य न्नयमन, 

१२) स्िास््य बीमा तथा सामान्िक स्िास््य सरुक्षा, 

१३) स्िास््य तथा िनसंख्या क्षेरको मानिश्रोत न्िकास र व्यिस्थापन, 

१४) स्िास््य सेिा तथा िस्तुको शलु्क सम्बधिी नीन्त, कानून, मापदण्ड र न्नयमन, 

१५) औषन्ि न्नगरानी र न्नयमन 

१६) औषन्ि िररद तथा आपून्तव सम्बधिी नीन्त, कानून, मापदण्ड र न्नयमन, 

१७) अन्त आिश्यक स्िास््य सामाग्री (िोप र पररिार न्नयोिन सािन) आपून्तव र व्यिस्थापन, 

१८) स्िास््य न्ििान सम्बधिी अध्ययन र अनसुधिान सम्बधिी मापदण्ड, 

१९) िडीबटुी, िाधति र िन्नि (हिवल, एन्नमल र न्मनरल) को औषिीय अनसुधिान, 

२०) स्िास््य सूचना प्रणाली व्यिस्थापन र स्िास््य लेिा पद्धन्त, 

२१) रान्रिय एिं अधतरान्रिय चासोका िनस्िास््य समस्याको न्नगरानी, 

२२) आिारभूत स्िास््य सेिा र क्षेरको मापदण्ड, 

२३) न्िन्भधन तहमा आिश्यक पने स्िास््य सेिा राान्रिय प्रोटोकल, 

२४) रान्रियररफरेधस प्रयोगशाला र परीक्षण केधरको स्थापना, सचचालन र न्नयमन, 

२५) स्िास््य पयवटन प्रबद्धवन सम्बधिी समधिय, 

२६) िनस्िास््यसम्बधिी आपतकालीन अिस्था, स्िास््य क्षेरमा न्िपद र महामारी व्यिस्थापन, 

२७) आपतकालीन अिस्थाका लान्ग औषिी तथा औषिीिधय सामाग्रीको मौज्दात (बफरस्टक) 

व्यिस्थापन, 

२८) आकन्स्मक स्िास््य सिेा प्रिाह तथा ररफरल पद्धन्तको न्िकास, 

२९) िनसंख्या, बसाइसराइ, पररिार न्नयोिन, मातृन्शश ु कल्याण, प्रिनन स्िास््य सम्बधिी 

रान्रियनीन्त, कानून, मापदण्ड, 

३०) रान्रियस्तरमा िनसंख्या सम्बधिी अध्ययन, अनसुधिान एिं प्रक्षेपण सूचना प्रणाली, 

३१) बसाइसराइ सिेक्षण तथा न्स्थन्त न्बशे्लषण, 

३२) स्िास््यिधय सरसफाइ तथा स्िच्छता सम्बधिी नीन्त र मापदण्ड, 

३३) मधरालय सम्बधिी रान्रिय अधतरान्रिय संघसंस्थासंग सन्धि, सम्झौता, अन्भसन्धि, सम्पकव  र 

समधिय, 

३४) मधरालय सम्बधिी सािविन्नक संस्थान, प्रान्िकरण, सन्मन्त, प्रन्तष्ठान, कम्पनी आन्दको सचचालन 

र न्नयमन, 

३५) मधरालयको न्िषय क्षेरसंग सम्बन्धित सेिा, समूह र उपसमूह सचचालन । 

३) ननकायमा रहने कमतचारी संख्या र कायत वििरणिः 
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• स्थायी कमवचारी दरबधदी संख्यािः१०६  

• सेिा करारबाट काम गराउने कमवचारी संख्यािः४१ 

• िम्मा कमवचारी संख्या (सेिा करार समेत) १४७ 

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

• स्िास््य सम्बधिी संघीय, प्रादेन्शक तथा स्थानीयतहका अल्पकालीन तथा दीघवकालीन नीन्त, रणनीन्त,  

योिना, न्नदेन्शका, मागवदशवन, प्रोटोकल तिुवमा गने । 

• नीन्त कायावधियन, नीन्तको मूल्याङ्कन र नीन्त न्िशे्लषण गने । 

• असङ्क्रमणीय रोग न्नदान तथा उपचारका लान्ग स्थापना भएका न्िन्भधन स्िास््य ससं्थाबीच समधिय 

कायम गरी उपयिु नीन्त तयार गने । 

• अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सम्बधिी नीन्त तथा अनगुमन मूल्याङ्कन िाका तिुवमा गने  

• आिन्िक तथा िान्षवक योिना तथा कायवक्रम तिुवमा र कायावधियनको मागवन्नदेशन तयार गने । 

• स्िास््य सिुार नीन्तहरूको न्िकास गने । 

• मधरालय अधतगवतका प्रन्तष्ठान, पररषद्, सन्मन्त पररचालन सम्बधिमा आिश्यक नीन्त तथा योिना तिुवमा 

गने । 

• स्िास््य क्षेर मानि संसािन सम्बधिी दीघवकालीन, मध्यकालीन तथा अल्पकालीन नीन्त, योिना तथा 

कायवक्रम तिुवमा गने । 

• स्िास््य सिुार नीन्तहरूको न्िकास गने । 

• मधरालय तथा अधतगवतका कायावलयहरूको सािारण तथा न्िकास बिेट तिुवमा गने, गराउने । 

• मधरालय र अधतगवतका न्नकायहरूको लान्ग आिश्यक पने िग्गा, भिन, फन्नवचर, मेन्शनरी औिार, 

उपकरण, सचचार सािन सिारी सािन लगायतका भौन्तक सािनहरूको योिना तथा आपून्तव व्यिस्थापन 

नीन्त तिुवमा गने । 

• िन्डबूटी संरक्षण, सिंिवन, प्रििन र गणुस्तरीय आयिुेद औषिी उत्पादन र न्नयमनका लान्ग  नीन्त तिुवमा 

गने । 

• आयिुेद न्िभाग र सो अधतगवत सचचान्लत कायवक्रमहरू तिुवमा गने । 

• िनसङ्ख्या सम्बधिी नीन्त, योिना र कायवक्रम तिुवमा गने । 

• बसाइुँसराइ सम्बधिी नीन्त, योिना र कायवक्रमको तिुवमा गने । 

• स्िास््य क्षेर सिुारका लान्ग िैकन्ल्पक न्ित्तीय व्यिस्थापन गने । 

• आन्थवक अध्ययन, अनसुधिान, नीन्तगत तथा कायवगत अध्ययन गने । 

• स्िास््य कायवक्रमहरूको आन्थवक मूल्याङ्कन, लागत प्रभािी (cost-effectiveness), लागत लाभ 

न्िशे्लषण (CBA) र लागत उपयोन्गता (CUA) न्िशे्लषण गने । 

• स्िास््य क्षेरमा प्राप्त ह ने िैदेन्शक सहायताको उपयोग क्षमताको अध्ययन गने । 

• िैदेन्शक सहायताबाट सचचान्लत तथा कायवक्रमको न्िशे्लषण र स्िीकृत गने । 

• हेल्थ फाइनान्धसङ तथा रान्रिय स्िास््य लेिा सम्बधिी नीन्त रणनीन्त तयार गरर लाग ुगने । 

१.२. अनुगमन तथा मुलयांकन शाखा 
• स्िास््य कायवक्रमहरु सचचालन पश्चात िनतामा परेको, प्रभाि मूल्याङ्कनको लेिािोिा गने । 

• मधरालय र अधतगवत सरकारी, गैरसरकारी, अिवसरकारी तथा सन्मन्तहरूबाट सचचान्लत कायवक्रमहरूको 

अनगुमन सम्बधिी कायवहरू गने । 

• अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सम्बधिी नीन्त तथा अनगुमन मूल्याङ्कन िाका तिुवमा गने र लागू गने । 

• कायवक्रमहरूको तुलनात्मक न्िशे्लषण गरी न्मतव्यन्यता, कायवदक्षता तथा प्रभािकाररता ल्याउनका लान्ग 

आयोिनालाई पषृ्ठपोषण न्दने । 

• स्िास््य सम्बधिी कायवक्रमहरू तथा प्रगन्तहरुको न्िशे्लषण गने । 

• न्िन्भधन दातृ न्नकाय बीच कायवक्रम योिना, बिेट तिुवमा, समीक्षा र मूल्याङ्कन गने कायवमा समधिय गने । 

• स्िास््य सूचकहरूको न्िकास र समीक्षामा सहयोग गने । 
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• आिारभतु स्िास््य सेिाको बारेमा अध्ययन र अनसुधिान गने । 

• स्िास््य सम्बन्धि आिश्यक अध्ययन, अनसुधिान गने । 

• नयाुँ स्िास््य कायवक्रमहरूको पाइलट टेष्ट र कायवगत अनसुधिान गने गराउने । 

• प्रदेशस्तर तहबाट सचचान्लत कायवक्रमहरूको मान्सक, चौमान्सक र िान्षवक समीक्षा गनव सहन्िकरण गने । 

१.३. धचककत्सा सेिा, सशक्षा तथा अनुसन्धान शाखा 
• स्िास््य न्ििान प्रन्तष्ठान, न्शक्षण संस्था तथा अस्पताल एिम्  न्िन्शन्ष्टकृत अस्पताल  लगायत प्रान्िन्िक 

न्शक्षालयहरुसंग समधिय र सहकायव गने । 

• स्िास््य क्षेर अधतरगतका न्िन्भधन न्ििाहरुमा ह ने अध्ययन र अनसुधिानको लान्ग समधिय गने  

• मेन्डकोन्लगल सम्बन्धि नीन्त, न्नयम, पूिाविार तथा कायवक्रमहरु तयार गरर लाग ुगने । 

• सरकारी अस्पताल, न्निी स्िास््य संस्था, मेन्डकल कलेि, प्रयोगशाला सेिा, रेन्डयोलोिी र  ईमेन्िङ 

सेिा सचचालन र व्यिस्थापन सम्बधिी नीन्तगत न्िषयमा समधिय गने । 

१.४. आयूिेद तथा िैकजलपक धचककत्सा शाखा 
• िन्डबूटी संरक्षण, संििवन, प्रििवन र गणुस्तरीय आयिुेद औषिी उत्पादन र न्नयमनका लान्ग  नीन्त 

तिुवमाका लान्ग सम्बन्धित न्नकायहरुसंग समधिय गने । 

• आयूिेद न्िभाग र सो अधतगवत सचचान्लत कायवक्रमहरूको योिना तिुवमा समधिय र सहयोग गने  

• आयूिेद तथा िैकन्ल्पक न्चन्कत्सा सेिा प्रिाह गने संस्थाहरुको त्यांक अध्यािन्िक गने ।  

२. गुणस्तर मापदण्ड तथा ननयमन महाशाखा: 
२.१. गुणस्तर, मापदण्ड तथा ननयमन शाखा 

• सरकारी अस्पताल, न्निी नन्सवङ होम र अस्पताल लगायतका स्िास््य सस्ंथाहरू, मेन्डकल कलेि, 

िैकन्ल्पक न्चन्कत्सा, आयिुेद, प्रयोगशाला, रेडीयोलोिी तथा ईमेिीङ सिेा लगायतका सेिाहरूको 

मापदण्ड न्निावरण तथा कायावधियनको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने । 

• स्िास््य संस्थाहरूबाट प्रदत सेिाको गणुस्तर मापन र पषृ्ठपोषण गने । 

• स्िास््य संस्थाहरूबाट प्रदान गररने स्िास््य सेिाको प्रभािकाररता अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गने  

• औषन्ि व्यिस्था सम्बधिी नीन्त तथा गणुस्तर न्निावरण गने । 

• सरकारी तथा न्निी क्षेरबाट प्रिान्हत स्िास््य सम्बधिी सिेाहरूको गणुस्तर न्निावरण, गणुस्तर न्नयमन । 

• मापन मापदण्ड न्निावरण गरी सो को कायावधियन भए नभएको लेिािोिा गने 

• स्िास््य संस्था स्थापना, सचचालन तथा स्त्तरोधनती मापदण्ड सम्बधिी न्नदेन्शका 

• औषन्ि व्यिस्था न्िभाग र अधतगवतको नीन्तगत न्िषय, आयिुेद औषिालय, न्चन्कत्सा सम्बधिी मापदण्ड 

तयार पाने 

• स्िास््य संस्थाहरूबाट प्रदत सेिाको गणुस्तर मापन गने । 

• आयिुेद औषिालय, न्चन्कत्सा सम्बधिी मापदण्ड तयार गने । 

• सरकारी तथा न्निी संस्थाहरुबाट संचान्लत आयिुेद तथा िैकन्ल्पक स्िास््य संस्थाबाट प्रदान गररने 

सेिाको प्रभािकारीताको अनगुमन तथा न्नररक्षण तथा आिश्यक मागदशवन । 

• अस्पताल सेिा सचचालन सम्बधिी मापदण्ड न्निावरण तथा कायावधियनको व्यिस्था गने । 

• मधरालय र अधतगवतका अस्पताल लगायतका न्नकायमा प्रयोगमा आउने भौन्तक सामाग्रीहरूको मापदण्ड 

न्निावरण तथा कायावधियन मागवदशवन सम्बन्धि कायव गने । 

• मधरालय र अधतगवत सरकारी, गैरसरकारी, अिवसरकारी तथा सन्मन्तहरूबाट सचचान्लत कायवक्रमहरूको 

सामन्यक न्नरीक्षण गने । 

• अस्पतालको मेन्शनरी औिार तथा भौन्तक व्यिस्था सम्बधिमा आिश्यक मापदण्ड न्निावरण र न्नयमन 

गने । 

• अधतरान्रिय स्िास््य न्नयमन (International Health Regulation) सम्बन्धि कायव गने । 

२.२. सुचना प्रविधध शाखा 
• स्िास््य क्षेरमा नुँया एिम् प्रभािकारी सूचना प्रणाली प्रन्िन्ि अनसुधिान गरर स्थान्पत गने । 

• टेन्ल मेन्डन्सनलाई दगुवम क्षेरहरुमा स्थान्पत र सदुृड गदै िाने । 

• ई हेल्थ, एम हेल्थ िस्ता प्रन्िन्िहरु स्थापीत गने । 



 

 

6 

• स्िास््य क्षेरमा न्ििनु्तय स-ुशासन पद्दती स्थान्पत गने ।  

• मधरालय र अधतगवतका सम्पूणव संस्थाहरूको स्िान्मत्िमा रहेको भौन्तक सम्पन्त्तको एकीकृत केधरीय 

अन्भलेि तयार गने । 

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

• िनसङ्ख्या तथा बसाइुँसराइ सम्बधिी नीन्त, ऐन, न्नयम, योिना र कायवक्रम तिुवमा एिं कायावधियन गने । 

• िनसङ्ख्या नीन्त, न्नमावण, न्नदेन्शका तिुवमा र समधिय गने । 

• िनसङ्ख्या न्िषयका अध्ययन तथा अनसुधिान, सभेक्षण एिं न्िशे्लषण गने । 

• िनसङ्ख्या सम्बधिी अधतरावन्रिय सभा सम्मेलनबाट पाररत प्रस्ताि तथा कायवयोिनाहरू कायावधियन र 

समधिय गने । 

• िनसङ्ख्या व्यिस्थापन सूचना प्रणाली न्िकास र समधिय गने । 

• बसाइुँसराइ सम्बधिी कायवक्रमहरूको तिुवमा, कायावधियन, अनगुमन गने । 

• प्रिनन, मतृ्य,ु न्ििाह र बसाइुँसराइ )आधतररक /बाह्य  (िस्ता िनसङ्ख्याका न्िन्िि पक्षहरूमा 

दीघवकालीन, आिन्िक िा िान्षवक कायवक्रमहरू तिुवमा कायावधियन, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने । 

• िनसङ्ख्याको िनृ्द्धदर, प्रिनन, मतृ्यदुर आन्द िनसाङन्ख्यक सूचनाहरू, पाठ्यपसु्तक तथा सचूना 

सामाग्रीहरूको व्यिस्थापन गरी नीन्त तथा कायक्रम न्निावरण गने र आिश्यकता अनसुार अनमुान एि ं

प्रक्षेपण लगायतका अधय न्िषयका कायव गने । 

 

३.२. लैधगकं समता तथा सामाजिक समािेसशकरण शाखा 
• स्िास््य क्षेरका लान्ग न्बन्भधन तहमा न्नमाणव गररने नीन्त तथा कायवक्रमहरुलाई िेसी संिेदनन्शल बनाउन 

आिश्यक समधिय तथा सहिीकरण गने । 

• स्िास््य क्षेरमा िेसीलाई संस्थागत गने । 

• स्िास््य क्षेरका िान्षवक कायवक्रम तथा बिेटलाई िेसी उत्तरदायी बनाउन मधरालय तथा न्िभागमा 

आिश्यक सहिीकरण / सहयोग गने । 

• िेसी सम्िद्ध कायवक्रमहरुको तिुवमा तथा कायवधियन, समधिय, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने लगायतका 

अधय न्िषयका कायव गने  

 

४. स्िास््य समन्िय महाशाखा 
४.१. प्रादेसशक तथा स्थानीय स्िास््य समन्िय शाखा 

• कायव न्बस्तृतीकरण बमोन्िम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्िास््यका कायवक्रमहरु सचचालन गनव आिश्यक 

समधिय सहन्िकरण तथा प्रािीन्िक सहयोग उपलब्ि गराउने । 

• प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्िास््यको सम्पकव  इकाइको रुपमा कायव गने । 

• स्िास््य क्षेरमा कायवरत मानि ससंािनको अन्भलेि राख्ने । मानि संसािनको आिश्यकताको प्रक्षेपण र 

मानि संसािनको न्िकास सम्बधिी नीन्त तथा योिना तिुवमा सम्बधिी कायव गने । 

• स्िास््य सेिा प्रिाहमा संलग्न सबै न्नकायहरूको मानि संसािन सम्बधिी सूचना व्यिस्थापन गने  

• स्िास््य क्षेर मानि संसािन सम्बधिी सूचनाको सङ्कलन, प्रशोिन, न्िशे्लषण, न्ितरण, संरक्षण, 

अद्यािन्िक, उपयोग तथा प्रकाशन सम्बधिी कायव गने । 

• स्िास््य मानिश्रोतको स्तर न्निावरण, िनशन्ि पररचालन, सेिा शतव सनु्ििा सम्बधिमा आिश्यक 

अध्ययन अनसुधिान तथा न्िशे्लषण गने । 

• स्िास््य मानिश्रोत सम्बन्धि तान्लम, उत्पे्ररणा तथा िनृ्त्त न्िकास सम्बन्धि योिना तिुवमा सम्बन्धि कायव 

गने । 

• न्िन्भधन स्िास््य संस्थाहरूमा स्िास््य मानिश्रोतको सेिा प्रभािको न्नरीक्षण अनगुमन गरी आिश्यक 

मागवन्नदेशन सम्बन्धि कायव गने । 

• हन्डवस सूचना प्रणालीलाई सदुृढीकरण गने । 

• स्िास््य मानि श्रोतको लान्ग तान्लम आिश्यकता पन्हचान गने । 
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४.२. बहुक्षेरीय समन्िय शाखा 
• बह पक्षीय सरोकार राख्ने न्नम्न न्लन्ित न्बषयबस्तुका सम्बधिमा सरोकारिाला न्नकायहरुसंग समधिय गरी 

आिश्यक कायव सम्पादन गने । 

• पोषण  

• कृषी क्षेर 

• लाईभस्टक क्षेर  

• मन्हला तथा िालबालीका क्षेर 

• िातािरणीय स्िास््य, िानेपानी, सरसफाई एिं िाद्द पदाथव 

• प्रदषुण तथा न्बषादी न्नयधरण एिं औिोन्गक, पेशागत तथा आप्रिासीको स्िास््य 

• सडक दघुवटना  

• न्ििालय स्िास््य  

• आपतकालीन अिस्थाको ब्यिस्थापन तथा सचचालन  

• सकु्ष्मन्िि न्नरोिक प्रन्तरोि रोकथाम 

• श्रम तथा िैदेन्शक रोिगारको लान्ग िानेहरुको स्िास््य 

• स्िास््य पयवटन आन्द 

• स्िास््य सम्बधिी कायव गने न्बन्भधन रान्रियस्तरका गैर सरकारी सघं संस्थाहरु संग समधिय कायम गने । 

४.३. विकास, सहायता समन्िय शाखा 
• अधतरावन्रिय सघंसंस्थाहरूसुँग समधिय र सहकायव गने । 

• िैदेन्शक श्रोतको प्रभािकारी पररचालन र उपयोग गने । 

• अधतरावन्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू पररचालन तथा समधिय गने । 

• िैदेन्शक छारिनृ्त्त, तान्लम, अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गने । 

• नेपाल सरकार र न्िदेशी संस्थाबीच भएको सम्झौताबमोन्िम कर, भंसार छुट लगायतका अधय न्िषय 

सम्बन्धि कायव गनव । 

४.४. साितिनीक सुचना समन्िय शाखा 
• संचार व्यबस्थापन सम्बन्धि कायव गने ।  

• गनुासो व्यबस्थापन सम्बन्धि कायव गने । 

• प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सचुनाहरु संकलन तथा व्यबस्थापन गने। 

• मधरालयका आिीकारीक िारणाहरुको सािविनीन्ककरण सम्बधिी कायव गने । 

• मधरालयका काम कारिाहीहरुको पारदशीता लगायत सम्बन्धित अधय कायवहरु गने । 

५. प्रशासन महाशाखा 
५.१. कमतचारी प्रशासन शाखा 

• आिश्यक िनशन्िको दरिधदी न्सिवना, न्नयनु्ि, सरुिा, पदस्थापना तथा बढुिा सम्बन्धि कायव गने  

• मधरालय अधतगवत कमवचारीको श्रणेी र तहगत दरिधदी न्ििरण तथा कमवचारी अन्भलेि राख्ने । 

• मधरालय अधतगवतका कमवचारीहरूको कायवन्ििरण, कायवसम्पादन, तान्लम, न्िदा तथा अिकाश तथा 

न्िभागीय कारिाही गने । 

• मधरालय र अधतगवतको सङ्गठनात्मक संरचना प्रशासन सिुारका कायवहरू गने । 

• कायवसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बधिी मूल्याङकनको अन्भलेि तथा व्यिस्थापन गने । 

• स्िास््य सेिाका न्िन्भधन पदको बढुिाको लान्ग सन्चिालय सम्बधिी कायव गने । 

• स्तरिनृ्द्ध सम्बधिी कायव गने । 

• मानि संसािन सूचना केधरमा प्रन्िष्ट भएका परको व्यन्िगत फाइलमा अद्यािन्िक गने । 

• लामो अिन्िका न्िदा तथा कारिाहीहरूको अन्भलेि राख्ने । 

• अन्िकृतस्तरका कमवचारीहरूको व्यन्िगत फाइल अद्यािन्िक गने । 

• मधरालय अधतगवत सामाधय प्रशासन समूहका कमवचारीहरूको सपुरीिके्षण, अन्भलेि, कायवसम्पादन 

मूल्याङ्कन गने । 
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५.२. आधथतक प्रशासन शाखा 
• आन्थवक योिना तथा सघींय आन्थवक प्रशासन नीन्त अनसुार कायव गने । 

• मधरालय र अधतगवतको न्िन्त्तय नीन्त तिुवमा, बिेट, मधरालयको केधरीयस्तरको लेिा अधतगवत िान्षवक 

न्िन्नयोिन बाुँडफाुँड सम्बधिी कायवहरू गने, गराउने । 

• मधरालय र अधतगवतको लान्ग न्िन्नयोन्ित बिेटको न्नकासा, िचव, लेिाङ्कन तथा प्रन्तिेदन र 

लेिापरीक्षण सम्बधिी कायवहरू गने, गराउने । 

• तिुवमा, बिेट कायावधियन, लेिापरीक्षण तथा बेरुि ुफछ्र्योट, आन्थवक अनशुासन पालना सम्बधिी कायव 

गने । 

• मधरालयको आधतररक बिेट सचचालन गने । 

• केधरीय लेिा, लेिाप्रणाली तथा आधतररक न्नयधरण प्रणाली व्यिस्थापन गने । 

• मधरालय अधतगवतका छुटै ऐन र न्नयम अधतगवत स्थापना भएका प्रन्तष्ठान, पररषद्, सन्मन्तहरूको आन्थवक 

प्रशासन नीन्त, न्नदेशन, न्नयधरण तथा समधिय सम्बधिी कायवहरू गने । 

• नेपाल सरकारको आन्थवक प्रशासन र न्ित्तीय व्यिस्थापन सम्बधिी न्िषयका कायव गने । 

• मधरालय अधतगवत लेिा समूहका कमवचारीहरूको सपुरीिके्षण, अन्भलेि, कायवसम्पादन मूल्याङ्कन गने । 

५.३. कानुन शाखा 
• संघीयता कायावधियको क्रममा स्िास्थसंग सम्बन्धित आिश्यक ऐन, न्नयमािलीहरु तिुवमा एिम् पररमािवन 

गने  

• प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आिश्यक ऐन, न्नयमािलीहरु तिुवमा गनव सहन्िकरण गने । 

• मधरालय र अधतगवतका न्नकायहरूको न्क्रयाकलाप सचचालनमा आिश्यक पने ऐन न्नयम तथा न्िन्नयम 

तिुवमा गने, कायावधियनको अनगुमन र कानूनी िािा अड्चन फुकाउने सरसल्लाह न्दने । 

• मधरालय र अधतगवतका न्नकायहरुलाई आिश्यक पने कानूनी राय सझुाि न्दने । 

• मधरालयसंग सम्बन्धित सरकारी मदु्धा मान्मला सम्बधिी प्रन्तरक्षात्मक कायव गने । 

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

गने  
• आन्त्तररक कमतचारी प्रशासन, आन्त्तररक कायत ववभाजन, हाजजरी, ववदा, रमाना, पालो पहरा, 

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

संरक्षण, ननरीक्षण तथा प्रनतवेदन सम्बन्त्िी कायतहरू गने । 
• सम्पती वववरण सम्बन्त्िी कायत । 
• सुशासन सम्बजन्त्ि कायत । 
• पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा ई- लाईब्रेरी संचालन . 

६ .स्िास््य आपतकासलन तथा विपद व्यिस्थापन इकाई 

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

• गहृमन्त्रालय अन्त्तगततको राजरिय ववपद व्यवस्थापन केन्त्र लगायत अन्त्य सम्बजन्त्ित 
ननकायहरुसंग स्वास््य क्षेरको सम्पकत  ववन्त्दकुो रुपमा कायत गने । 

• स्वास््य आपतकाशलन तथा ववपदको अवस्थामा आकजरमक धचककत्सकीय टोली पररचालन तथा  
इवपडडशमयोलोजी तथा रोग ननयन्त्रण महाशाखासंग समन्त्वय गरर रतु प्रनतकायत गने । 

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

• आपतकाशलन तथा ववपदको अवस्थामा सहयोधग अन्त्तराजरिय ननकाय, गैरसरकारी एवम ्
सरोकारवाला संिसंस्थाहरुसंग समन्त्वय गरर आवश्यक सहयोग पररचालन गने । 
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• आपतकाशलन तथा ववपदको अवस्थामा हब तथा स्याटेलाईट अस्पतालहरुबाट सेवा प्रवाह गनत 
आवश्यक सहकायत गनत । 

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

महाशाखासंग सहकायत गने  
 

४) स्िास््य तथा िनसंख्या मन्रालयबाट प्रदान गररने प्रमूख सेिाहरु  
• औषिोपचार खचत भुक्तानी 
• जनागुनासो तथा उजुरी सुनुवाई 

• ननजी तथा गैर सरकारी स्वास््य संस्थाको पूवातिार ननमातण तथा संचालन स्वीकृनत 

• ननजी स्वास््य संस्थाको पूवातिार संचालन / स्वीकृनत र नवीकरण 

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

सम्वन्त्िी कायत 
• स्वास्थ शशववर संचालन अनुमनत सम्वन्त्िी कायत 
• ववदेशमा उपचार गराउन No objection letter 

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

• कमतचारी हरुको सरुवा 
• वाडुवा/ स्थर वजृदद    
• संगठन संरचना सवेक्षण 

• ववदेशी स्वयाँ सेवक र ववशेषज्ञहरुलाई कायत सदहत र शभसाको लाधग शसफाररश गने 

• अम्वुलेन्त्स आयातमा छुटको शसफाररश 

• ववदेशमा अदययन गने जाने धचककत्सकहरुलाई आवश्यकता अनुसार Letter of Need उपलब्ि 
गराउने   

 

५) सेिा प्रदान गने महाशाखा, शाखा र जिम्मेिार अधधकारी  
५.१ नीनत, योिना, तथा अनुगमन महाशाखा 
महाशाखा प्रमुखः डा ववकास देवकोटा  
५.१.१   नीनत तथा योजना शाखा  
जजम्मेवार अधिकारीM  डा गुणनीधि शमात 
५.१.२ अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा 
जजम्मेवार अधिकारी M केशव राज पजण्डत 

५.१.३ धचककत्सा सेवा, शशक्षा तथा अनुसन्त्िान शाखा 
जजम्मेवार अधिकारी  M शकुन्त्तला प्रजापनत  

५.१.४ आयूवेद तथा वैकजल्पक धचककत्सा शाखा 
जजम्मेवार अधिकारी M डा बाबु राजा अमात्य 

 

५.२. गुणस्तर मापदण्ड तथा ननयमन महाशाखा 
महाशाखा प्रमुखः डा ददपेन्त्रसमण शसहं 

५.२.!  गुणस्तर, मापदण्ड तथा ननयमन शाखा 
जजम्मेवार अधिकारी M  सानु बाबु अधिकारी 
                           M kfg axfb'/ If]qL 

५.२.२  सुचना प्रववधि शाखा 
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जजम्मेवार अधिकारी M जगदीश रौननयार 
५.३. िनसंख्या व्यिस्थापन तथा सुचना महाशाखा 
महाशाखा प्रमुखः 8f= u'0f/fh nf]xgL 

५.३.१ जनसंख्या ब्यवस्थापन तथा सुचना शाखा 
जजम्मेवार अधिकारी M मुजक्तनाथ खनाल 

५.३.२ लैधगकं समता तथा सामाजजक समावेशशकरण शाखा 
जजम्मेवार अधिकारी M ;f]gf nIdL sdf{rfo{ 

 ५.४. स्िास््य समन्िय महाशाखा 
महाशाखा प्रमुखः महेन्त्र प्रसाद शे्ररठ 

५.४.१ प्रादेशशक तथा स्थानीय स्वास््य समन्त्वय शाखा 
जजम्मेवार अधिकारी M eLd k|;fb ;fksf]6f 

५.४.२ बहुक्षेरीय समन्त्वय शाखा 
जजम्मेवार अधिकारी डा समीर कुमार अधिकारी 
५.४.३= ववकास, सहायता समन्त्वय शाखा 
जजम्मेवार अधिकारी M भवनाथ खनतवडा 
                        M यशोिा अयातल  
५.४.४=  सावतजनीक सुचना समन्त्वय शाखा 
जजम्मेवार अधिकारी M u0f]z s'df/ >Ljf:tj 

५.५. प्रशासन महाशाखा 
महाशाखा प्रमुखः /3'/fd lai6 

५=५=१=कमतचारी प्रशासन शाखा 
जजम्मेवार अधिकारी M k|df]b l;Dv8f 

५.५.२ . आधथतक प्रशासन शाखा 
जजम्मेवार अधिकारी M मुजक्तनाथ न्त्यौपाने  
५.५.२ कानुन शाखा 
जजम्मेवार अधिकारी M पुरकरराज नेपाल 

५.५.३ आन्त्तररक प्रशासन शाखा 
जजम्मेवार अधिकारी M s[i0f nD;fn 

५.६ स्िास््य आपतकासलन तथा विपद व्यिस्थापन इकाई 

प्रमुख:  सागर दाहल 

जजम्मेवार अधिकारी M k|]d nfn b'jf 
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६. सेिा प्राप्त गनत लाग्ने दस्तुर र अिधधिः 
प्रदान गररने सेिाको वििरण  प्रकिया  दस्तुर  लाग्ने समय  

औषिोपचार खचत भुक्तानी  मं. प .वाट ननणतय भई आएपनछ अथत 
मन्त्रालयबाट म. ल.े शल.का.वाट 
ननकासा प्राप्त हुने  

नन:शुल्क  बढीमा २ ददन  

जनागुनासो तथा उजुरी सुनुवाई  प्रचशलत ऐन ननयम अनसुार  ऐन 
ननयम 
वमोजजम  

सुचानामा 
तोककएको 
वमोजजम  

ननजी तथा गैर सरकारी स्वास््य 
संस्थाको पूवातिार ननमातण तथा सचंालन 
स्वीकृनत  

स्थलगत अनुगमन प्रनतवेदन  नन:शुल्क  १५ ददन  

ननजी स्वास््य संस्थाको पूवातिार संचालन 
/स्वीकृनत र नवीकरण  

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

नन:शुल्क   

१ मदहना  

ववपन्त्न नगररक उपचार राहत सम्वन्त्िी 
कायत  

सम्वजन्त्ित अस्पतालमा शसफाररश गने  नन:शुल्क  तुरुन्त्त  

व्दन्त्व्द  तथा जन आन्त्दोलन िाइते 
उपचार   

सम्वजन्त्ित अस्पतालमा शसफाररश गने नन:शुल्क  तुरुन्त्त  

ननजी स्वास््य शशक्षण संस्थाको 
ववदयाधथतहरुलाई  सरकारी अस्पतालमा 
प्रयोगात्मक अभ्यास सम्वन्त्िी कायत  

छलफल वैठक तथा शलखखत कारवाही  नन:शुल्क  १५ ददन  

स्वास्थ शशववर संचालन अनुमनत 
सम्वन्त्िी कायत  

आवश्यक कागजात प्राप्त भए पश्चात 
ननणतय गरर सम्वजन्त्ित संस्थालाई 
अनुशमत ददईने  

नन:शुल्क  १५ ददन  

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

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

नन:शुल्क  १५ ददन  

ववदेशमा उपचार गराउन No objection 

letter  
शाखामा ननवेदन  नन:शुल्क  ३ ददन  

कमतचारीहरुको सरुवा  १. ननजामती सेवाका कमतचारीहरुको  
भार मदहना  

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

नन:शुल्क  ७ ददन  

 

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

नन:शुल्क  २ मदहना  

पूवत ववभागीय सहमनत प्रचशलत ऐन/ननयमामा व्यवस्था भए 
अनुसारको प्रकृया पुरा गरर सम्वन्त्िीत 
ननकायवाट स्परट राय सदहतको 
दटप्पणी उठान भई तालुक कयतलय 
हुाँदै मन्त्रालयमा पशे हुन े 

नन:शुल्क  प्रकक्रया पुगेकोमा 
७ ददन  

संगठन संरचना  सवेक्षण जजल्ला पररषदको ननणतय सदहत 
सम्वजन्त्ित कयतलायवाट अनुरोि भै 
आएमा  

नन:शुल्क  प्रतेक ५/५ वषतमा 
बढीमा एक पटक  

ववदेशी स्वयाँ सेवक र ववशेषज्ञहरुलाई शाखामा ननवेदन  नन:शुल्क  ३ ददन  
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&= ननणतय गने प्रकृया र अधधकारीिः 
कामको स्िरुप र प्रक[न्त अनसुार शािा अन्िकृत,शािा प्रमिु, महाशािाप्रमिु र सन्चि । 

८. ननणतय उपर उिुरी सुन्ने अधधकारीिः  
 सन्चििः िगराि बराल    

९.सम्पादन गरेको कामको वििरण पदिः यस सम्बधिी न्िस्तृत न्ििरण बदा नं १& मा रान्िएको छ । 

    १०. सूचना अधधकारी र प्रमुखको नाम र पदिः 
      सन्चििः  िगराि बराल 

सूचना अन्िकारी : गणेश श्रीिास्ति                   

 

     ११.ए]न,ननयम,विननयम िा ननदेसशकाको सूचीM 
• िनस्िास््य  ऐन, २०७५ 

• सरुन्क्षत मातृत्ि तथा प्रिनन् स्िास््य अन्िकार ऐन, २०७५ 

• रान्रिय स्िास््य बीमा ऐन, २०७४ 

• मानि अंग प्रत्यारोपण (न्नयन्मत तथा न्नषेि) ऐन, २०७२ (२०५५ को संशोिन) 

• सून्तविधय पदाथव(न्नयधरण र न्नयमन गने) ऐन, २०६८ 

• स्िास््यकमी तथा स्िास््य संस्थाको सरुक्षा सम्बधिी ऐन, २०६६ 

• पाटन स्िास््य  न्ििान रान्रिय प्रन्तष्ठान ऐन, २०६४ 

• न्चन्कत्सा न्ििान रान्रिय प्रन्तष्ठान ऐन, २०६३ 

• शन्हद गंगालाल रान्रिय हृदय केधर ऐन, २०५७ 

• नेपाल फामेसी पररषद ऐन, २०५७ 

• नेपाल स्िास््य व्यिसायी पररषद न्नयामािली। २०५६ 

• नेपाल स्िास््य सेिा न्नयमािली २०५५ 

• मानि शरीरको अंग प्रत्यारोपण (न्नयन्मत तथा न्नषेि) ऐन, २०५५ 

• िी.पी. कोइराला ममेोररयल क्याधसर अस्पताल ऐन, २०५४ 

• नेपाल स्िास््य सेिा ऐन, २०५३ 

• नेपाल नन्सवङ पररषद ऐन, २०५२  

• आमाको दिुलाई प्रन्तस्थापन गने िस्तु (न्िन्क्र न्ितरण न्नयधरण) न्नयमािली, २०५१ 

• स्िास््य कर कोष न्नयमािली, २०५१ (िमु्रपान तथा मन्दरा दस्तुर) 

• आमाको दिुलाई प्रन्तस्थापन गने िस्तु (न्िन्क्र न्ितरण न्नयधरण) ,२०४९  

• िी.पी.कोइराला स्िास््य न्ििान प्रन्तष्ठान ऐन, २०४९ 

• नेपाल स्िस््य अनसुधिान पररषद् ऐन, २०४७ 

• नेपाल स्िास््य व्यिसायी पररषद ऐन, २०४७ 

• आयिुेद न्चन्कत्सा पररषद् ऐन, २०४५ 

• औषिीस्तर  न्नयामािली, २०४३ 

कायत सदहत र शभसाको लाधग शसफाररश 
गने  
अम्वुलेन्त्स आयातमा  राजश्व छुटको 
शसफाररश  

शाखामा ननवेदन नन:शुल्क  ३ ददन 

ववदेशमा अदययन गने जाने धचककत्सकहरुलाई 
आवश्यकता अनुसार Letter of Need उपलब्ि ] 

गराउने   

शाखामा ननवेदन नन:शुल्क  ३ ददन 
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• औषिी उत्पादन संन्हता, २०४१ 

• औषिी िाुँचबझु तथा न्नरीक्षण न्नयमािली, २०४० 

• औषिी दताव न्नयामािली, २०३८ 

• औषिी परामशव पररषद् र औषिी सल्लाहकार सन्मन्त गठन न्नयामािली, २०३७ 

• औषिी ऐन, २०३५ 

• नेपाल मेन्डकल काउन्धसल न्नयमािली, २०२४  

• न्बफर न्नयधरण न्नयामािली, २०२३ 

• न्बफर न्नयधरण ऐन, २०२० 

• संक्रामक रोग ऐन, २०२० 

• नेपाल मेन्डकल काउन्धसल ऐन, २०२०  

• िोप ऐन, २०२० 

 

 नीति तनरे्दतिका, काययक्रमहरू िथा कायययोजनाहरूूः 

• रान्रिय स्िास््य नीन्त, २०७६ 

• आधतररक न्नयधरण न्नदेन्शका  ,२०७५  

• मेन्डको न्लगल सेिा न्नदेन्शका  ,२०७५  

• स्िास््य क्षेरको लैङ्न्ग समानता तथा सामान्िक समािेशीकरण रणनीन्त  ,२०७५  

• एम्िलेुधस सिेा सचचालन न्नदेन्शका  ,२०७३  

• न्िपधन नागररक उपचार कोष न्नदेन्शका  ,२०७३  

• नागररक राहत  ,क्षन्तपून्तव तथा आन्थवक सहायता सम्िधिी कायवन्िन्ि ,२०७३  

• स्िास््य संस्था स्थापना  ,सचचालन तथा स्तरोधनती सम्िधिी मापदण्ड न्नदेन्शका ,२०७३  

• अस्पताल फामेसी न्नदेन्शका  ,२०७२  

• रान्रिय रि संचार नीन्त, २०७१ 

• रान्रिय स्िास््य बीमा नीन्त, २०७१ 

• सून्तविधय पदाथव न्नयधरण तथा न्नयमन न्नदेन्शका, २०७१ 

• सून्तविधय पदाथवको प्याकेटमा न्चर र सधदेश अंन्कत न्नदेन्शका, २०७१ 

• न्िस्ताररत अस्पताल सेिा सचचालन तथा नन प्रान्कटस भत्ता कायव सचचालन न्नदेन्शका , 

२०७१  

• मिु स्िास््य नीन्त, २०७० 

• रान्रिय िनस्िास््य प्रयोगशाला नीन्त, २०६९ 

• रान्रिय स्िास््य सचचार नीन्त, २०६९ 

• सरुन्क्षत गभवपतन सेिा प्रन्क्रया  ,२०६०  

१२  (आम्दानी खचत तथा आधथतक कारोबार सम्बन्धी अद्यािधधक वििरणिः   
यस  िानकारी अनसुूचीमा रहेको छ। 

तोककए बमोजिमका अन्य वििरण  नभएको 
 

 

 

 

 



 

 

14 

१४  .अनिललो आधथतक िषतमा साितिननक ननकायले कुनै कायत िम िा आयोिना 
संचालन गरेको भए सोको वििरण  

(क) नीति, रणनीति, ऐन, तनयम, मापदण्ड, तनदेशिका, काययविति  

१. संघीयताको  भािना अनरुुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समग्र स्िास््य क्षेरको न्िकास, न्िस्तार, 

समधिय, संचालन र ब्यबस्थापन पक्षलाई प्रभािकारी कायवधियन गनव  “रातरिय स्वास््य नीति 

२०७६” िारी भै लागू भएकोछ। 

२. संन्ििानले प्रत्याभूत गरको न्निःशलु्क आिारभूत स्िस््य सिेा तथा आकन्स्मक स्िास््य सिेा पाउने 

हक कायवधियन गनव र स्िास््य सेिालाई न्नयन्मत, गणुस्तरीय तथा सिवसलुभ तुल्याइव नागररकको 

पह ुँच स्थान्पत गनव  “जनस्वास््य सेवा ऐन २०७५” लागू भइव  सकेको छ। 

३. नेपालको संन्ििानद्वारा प्रदत्त मन्हलाको सरुन्क्षत मातृत्ि तथा प्रिनन् स्िास््य सम्बन्धि हकको 

सम्मान, संरक्षण र पररपून्तव गनवको लान्ग मातृ तथा प्रिनन् स्िास््य सेिालाई सरुन्क्षत, गणुस्तरीय, 

सिवसलुभ तथा पह ुँच योग्य बनाउन “सुरतिि मािृत्व िथा प्रजनन् स्वास््य अतिकार  ऐन 

२०७५” लागू भइव सकेको छ।  

४. स्िास््य न्िमा ऐन २०७४ लाइव ब्यबन्स्थत गनव “स्वास््य तवमा तनयमावली २०७५” स्िीकृत भै 

लागू भएको छ। 

५. “अिक्त, असहाय र बेवाररसे मनोसामातजक तवरामीहरुको उपचार िथा पुनयस्थापनाका लाति 

काययतवति” स्िीकृत भै लागू भएको छ।सो कायवन्िन्ि अनसुार सेिा संचालनका लान्ग ७ िटा 

अस्पताल, मानि सिेा आश्रम लगाएतका पनुस्थावपना गहृ र आश्रय केधरसंग सम्झौता गरर सेिा 

संचालन भैरहेको छ। 

 

६. ८३ िटा न्िल्लास्तरका अस्पतालहरुमा गणुस्तरीय स्िास््य सिेा प्रिाहका लान्ग न्यूनिम सेवा 

मापर्दण्ड (Minimum Service Standard)  लाग ु भई राम्रो नन्तिा प्राप्त भएकोले यसलाई 

न्नरधतरता न्दन देशभररका सबै स्िास््य संस्थाहरु स्िास््य चौकी देन्ि न्बशेषि तहका 

अस्पतालहरूसम्म न्बस्तार गररएकोछ। 

७. जेष्ठ नािररक वाडय स्थापना िथा संचालन कायायन्वयन तनरे्दतिका स्िीकृत भै कायवधियनमा 

ल्याइएकोछ। 

८. प्रदेश नं. २ को सप्तरीको रािन्िरािमा सगरमाथा अचंल अस्पताललाइव रामरािा प्रसाद न्संह 

स्िास््य न्ििान प्रन्तष्ठानमा स्तरोधनन्त गररएको छ। “रामराजा प्रसार्द तसंह स्वास््य तवज्ञान 

प्रतिष्ठान”को  गठन आदेश स्िीकृत भै सो अनसुार सन्मन्त गठन भएको, रािन्बरािमा कायावलय 

स्थापना भै संचालनमा आएको, िग्गा प्रान्प्तको कायव भइ रहेको र Pre-DPR समेत सम्पधन भएकोछ।    

९. संन्ििानमा उल्लेन्ित न्नशलु्क आिारभूत स्िास््य सेिा प्रिाहका लान्ग आिारभूि स्वास््य सेवा 

प्याकेज (Basic Health Services Package)को मस्यौदा तयार भएको छ। 

१०.  “जनस्वास््य सेवा तनयमावली” को मस्यौदा तयार भएको छ। 

११. “सुरतिि मािृत्व िथा प्रजनन् स्वास््य अतिकार  तनयमावली” को मस्यौदा तयार भएको छ। 

१२.  “मतहला स्वास््य स्वयम्सेतवका रणनीति” को मस्यौदा तयार भएको छ। 

१३. E-Health Strategy को मस्यौदा तयार भएकोछ।  

१४. आप्रिास प्रन्क्रया प्रस्थान पूिव, गधतब्य स्थान र आगमन पश्चात ह न सक्ने सबै न्कन्समका िनस्िास््य 

समस्याहरूको धयून्नकरण गनव न्बन्भधन मधरालय र न्नकायहरूको संलग्नतामा रातरिय आप्रवास 

स्वास््य नीति २०७६ को मस्यौदा तयार भएको छ। 
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१५. स्िास््य क्षेरको लैतिक समानिा िथा सामातजक समाबेिीकरण  रणनीतिको मस्यौदा  तयार 

गररएको छ। 

१६. अस्पतालको महत्िपूणव कायव मध्ये शि पररक्षण, न्बन्भधन न्कन्समका घाउ िाुँच, मादक पदाथव सेिन 

पररक्षण लगायतका मेन्डकोन्लगल सेिालाई प्रभािकारी ब्यबस्थापनका लान्ग “मेतडकोतलिल 

सञ्चालन तनरे्दतिका, २०७५" स्िीकृत भएको छ। 

१७. नेपाल सरकारको आ.ब. २०७५/७६ को नीन्त तथा कायवक्रमको बुुँदा नं. ७४ मा न्चन्कत्सक तथा 

स्िास््यकमीले न्बरामीलाइव गने व्यिहारसम्बधिी आचारसंन्हता लाग ु गने ब्यबस्था भए अनसुार सो 

सम्बन्धि आचारसंन्हता तयार भइव लाग ुभएको छ। 

(ख) स्वास््य संस्था िथा तनकायहरु हस्िान्िरण 

१. संघीयता कायावधियन गने सधदभवमा सान्िकका न्िल्ला/िन स्िास््य कायावलय, न्िल्ला अस्पताल, 

अंचल अस्पताल, क्षेरीय/उप क्षेरीय अस्पताल, क्षेरीय स्िास््य न्नदेशनालय, क्षेरीय मेन्डकल स्टोर, 

क्षेरीय तालीम केधद लगायतका संरचनाहरू प्रदेश सरकारलाइ न्मन्त २०७५।१०।९ मा  हस्ताधतरण 

गररएको छ। 

२. न्िल्ला सदरमकुाम बान्हरका १५ सैयासम्मका प्राथन्मक अस्पताल, प्राथन्मक स्िास््य केधर, 

स्िास््य चौकी, सामदुान्यक स्िास््य ईकाई, शहरी स्िास््य केधर स्थानीय तहमा  हस्ताधतरण 

गररएको छ। 

 (ि) योजना िजुयमा, अनुिमन, मूलयांकन र समन्वय  

१. “स्िस्थ, उत्पादनशील र न्िम्मेिार नागररक" सोच रहेको स्िास््य तथा पोषण क्षेरको १५औ ंयोजना 

को आिारपर स्िीकृत भै कायवधियनमा आइसकेकोछ। 

२. स्िास््य संस्थाहरूको सेिाको न्स्थन्त र ती सेिाहरूको गणुस्तरलाइव प्रभािकारी बनाउन  स्िास््य 

तथा िनसंख्या मधरालयमा स्िास््य संस्था पंन्िकरण, Online गनुासो ब्यबस्थापन र न्नयन्मत 

त्यांकको गणुस्तर पररक्षणको लान्ग एक छुट्टै Software तयार गरी िेि साइवटमा रािी ब्यबन्स्थत 

गररएको छ। 

३. १४ िटा अस्पतालहरुमा Digital Health Assessment सम्पधन भएको छ। 

४. प्रदेश र स्थानीय तहमा स्िस््य सेिा प्रिाहको प्रभािकारी अनगुमन गनव छुट्टै स्थान्नय तथा प्रादेन्शक 

तहको अनगुमन मूल्यांकन न्नदेन्शका तयार गरी सबै तहमा पठाइव कायावधियनमा आएको छ।  

५. संघीयताको सधदभवमा अन्भलेि तथा प्रन्तबेदनलाइव थप ब्यबन्स्थत बनाउन आबस्यक देन्िएकोले 

देशभरीका स्िास््य संस्थाहरूको न्बबरण तथा सेिाहरूको अन्भलेिन ब्यबन्स्थत गरी स्िास््यसंग 

सम्बन्धित सबै सचूना प्रणालीहरू बीच अधतर सम्बधि कायम गनव स्िास््य संस्था पंन्िकरण प्रणाली 

(Health Facility Registry) लागू भई कायावधियनमा ल्याईएकोछ। 

६. यसैगरी हाल सम्म ७५३ मध्ये ५५३ स्थान्नय तहबाट स्िास््य ब्यबस्थापन प्रणालीको Online 

प्रन्तबेदन भइव रहेको छ।  

७. न्मन्त २०७६/०३/२३ गते माननीय उपप्रिानमधरी ज्यकुो अध्यक्षतामा तथा माननीय  गहृ 

मधरीज्यूको समपुन्स्थन्तमा सरोकारिालाहरुसंग “स्िास््य कमी र स्िास््य संस्थाको सरुक्षा” 

समबधिमा छलफल सम्पधन भएकोछ। 
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(घ) सेवा प्रवाह 

१. हरेक नागररकलाइ स्िास््य न्बमामा आबद्ध गराउने नीन्त अनरुूप गत आ.ब.को अधत्य सम्ममा ३३९ 

स्थानीय तहमा स्िास््य न्िमा लागू भएकोमा यस आ.ब.मा ४६ न्िल्लाका ४५६ स्थान्नय तहमा 

स्िास््य न्बमा कायवक्रम न्बस्तार गररएको छ र न्बन्मत ह नेहरुको संख्या १८ लाि नाघेकोछ। 

२. गभविती िाुँच सेिा न्लने र स्िास््य संस्थामा सतु्केरी ह नेको लान्ग प्रदान गररने यातायात िचव रकम 

दोब्बर गनव न्नदेन्शका संसोिन गरी लागू गररएकोछ। 

३. हरेक प्रदेशमा कन्म्तमा एक न्बन्शन्ष्टकृत सेिा सन्हतको अस्पताल रहने नीन्त अनरुूप ५ 

अस्पतालहरूलाइ (कोशी अचचल अस्पताल, नारायणी उप-क्षेन्रय अस्पताल, भरतपरु अस्पताल, 

भेरी अचचल अस्पताल र डडेलिरुा उप-क्षेन्रय अस्पताल) संघीय सरकार अधतरगत रहने गरी 

न्िन्शन्ष्टकृत सेिा सन्हतको सेिा सचंालन गने गरी तृतीय तहको अस्पताल (Tertiary Hospital) मा 

स्तरोधनती गररएकोछ। 

४. आठ अस्पतालहरूमा िेष्ठ नागररक िाडव संचालन भई रहेकोमा थप ४ अस्पतालमा  सेिा न्िस्तार 

गररएकोछ। 

५. एकद्वार संकट ब्यबस्थापन केधर (OCMC) ५४ न्िल्लाका ५५ अस्पतालमा न्िस्तार 

गररएकोछ।त्यसैगरी सामान्िक सिेा ईकाई गत बषवको २९अस्पतालमा रहेको  

६. मा आ.ि. २०७५/७६ मा  ३५ अस्पतालमा न्बस्तार गररएकोछ। 

७. िनकपरु अचचल अस्पताल र रािन्िराि अस्पतालमा नििात न्शश ु सघन उपचार कक्ष 

(एन.आई.न्स.य.ु) न्िन्शष्टकृत सिेा (टरसरी केयर) सेधटर स्थापना भइव सेिा प्रारम्भ भएको छ। 

८. न्निामन्त श्रीमन्त सघंको सहकायवमा स्याङ्िामा स्िास््य न्शन्बर र नेपाली सेनाको सहकायवमा  

सम्तरीमा शल्यकृया सन्हतको न्बशेषि  न्शन्िर सचंालन भएकोछ। 

९. CEONC सिेा ७२ न्िल्लामा पयुावईएकोछ।  

१०. न्बपधन कायवक्रम अधतरगत क्याधसर, मटुुरोग, मगृौला रोग, हेड ईधिरुी, स्पाइवनल ईधिरुी, अल्िाईमर, 

पान्कव धसधस, न्सकलसेल एन्नन्मया रोगका उपचारकोलान्ग अन्िकतम् रु.१ लािसम्म सह न्लयत प्राप्त 

गने न्बरामीहरुको संख्या ३५,६०० पगेुको छ।    

११. न्र.न्ि. न्शक्षण अस्पताल महारािगंिमा कलेिो प्रत्यारोपण सेिा शरुु गररएकोछ। 

(ङ) तवपर्द ब्यबस्थापन पूबय-ियारी िथा िथा प्रतिकायय 

१. न्िपद् व्यिस्थापनलाइव समयमा नै उन्चत सम्बोिन गनव प्रदेश नं.१, गण्डकी प्रदेश र कणावली प्रदेशका 

न्िल्लास्तर देन्ि मान्थका सबै अस्पतालहरु, सदूुरपन्श्चम प्रदेशका महाकाली, डडेल्िरुा र सेती 

अस्पताल लगायतका अस्पतालहरुमा न्िपद ब्यबस्थापन योिना तयार भएकोछ। 

२. प्रत्येक प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रतु टोली र आपतकालीन न्चन्कत्सकीय टोन्ल तयार गरी 

पररचालनका लान्ग सकृय राख्न २५ िटा हिको  रुपमा रहेका ठूला अस्पतालहरूमा आपतकालीन 

न्चन्कत्सकीय टोन्ल  तयार गररएको छ। 

३. न्िपदको पूिव तयारी तथा न्शघ्र प्रन्तकायवको लान्ग सातै प्रदेशका न्नकाय तथा  हब/स्याटेलाइट 

अस्पतालहरुमा सम्पकव  व्यन्िहरु तोकी अलटव रान्िएकोछ।  

४. गत बषवको चैत मन्हनामा पसाव र बारामा आएको न्िनासकारी हािाह रीबाट प्रभान्ितहरुलाई लन्क्षत गरी  

न्बशेषि न्चन्कत्सक सन्हतको टोन्ल पररचालन गरी स्िास््य न्शन्बर माफव त स्िास््य सेिा प्रदान 

गररएको न्थयो भने हालै तराईका न्बन्भधन न्िल्लामा भएको बाढीप्रकोपलाई पन्न मधरालयबाट समयम ै
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सम्बोिन गररएकोछ| िसका लान्ग  मधरालयबाट न्चन्कत्सक सन्हतको टोन्ल लहान, बन्दवबास र 

पथलैयामा िटाई प्रदेश संगको समधियमा स्िास््य सिेा प्रदान भैरहेकोछ। 

५. हाल प्रादेन्शक स्िास््य आपतकालीन संचालन केधर (Provincial Health Emergency 

Operation Centre-PHEOC) डोटी, सिुेत, पोिरामा संचालनमा रहेकोछ। प्रदेश नं. २ को 

न्नदेशनालयको हातान्भर संचालन गनव न्नमावण कायव शरुु ह ने क्रममा रहेको, प्रदेश नं. १ को कोशी 

अस्पतालको हाता न्भर संचालन गने न्नणवय भएकोछ। 

६. दाङ, भेरी, सेती, डडेलिरुा अस्पतालहरूमा अस्पताल सरुक्षा मापन (Hospital Safety 

Assessment) सम्पधन भएकोछ।   

(च) अध्ययन, अनुसन्िान, सवेिण 

१. National TB prevalence Survey को कायव ९० प्रन्तशत सम्पधन भएकोछ। 

२. पाुँच बषव मनु्नका बच्चा तथा प्रिनन उमेरका मन्हलाहरूमा सकु्ष्म पोषण तत्िको अबस्था पत्ता लगाइव 

त्यमा आिाररत सो सम्बन्धि योिना तिुवमा तथा कायावधियन गनव Micro Nutrient Status 

Survey सम्पधन गरी प्रन्तबेदन साबविन्नक गररएको छ। 

३. स्िास््य क्षेरमा ह ने िचवको न्बबरण ब्यबन्स्थत गरी सो त्यमा आिाररत रही बिेट न्बन्नयोिन र 

पररचालन गनव सहि गने उद्देश्य अनरुुप “रातस्िय स्वास््य लखेा २०१२-२०१६” प्रकाशन भएको 

छ। 

(छ) भौतिक पूवायिार 

१. क्रमागत पररयोिनाको रुपमा भिन न्नमावणको क्रममा रहेका ७४४ स्िास््य संस्थाहरू मध्य यस 

आन्थवक बषवमा न्िल्ला अस्पताल, प्राथन्मक स्िास््य केधर, स्िास््य चौकी, प्रसनु्त केधर गरी िम्मा 

२१४ िटा भिनहरूको न्नमावण सम्पधन भएको छ। 

२. प्रत्येक स्थानीय तहमा कन्म्तमा एक प्राथन्मक अस्पताल स्थापना गने नीन्त अनरुुप २५१ स्थानीय 

तहमा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पधन भईसकेकोछ र आगामी आ.ि.मा न्नमावण कायव शरुु ह नेछ। 

३. न्िद्यमान स्िास््य संस्थाहरुको म्यान्पङ भइ स्िीकृत मापदण्ड बमोन्िम स्िास््य संस्था नभएका 

१२०० िडाहरूमा स्िास््य संस्था न्नमावण गनव आबश्यक अनदुान रकम सम्बन्धित स्थान्नय तहमा  

न्बन्त्तय हस्ताधतरण भई न्नमावण कायव शरुु भैसकेकोछ। 

(ज) तबिेषज्ञ तचतकत्सक पररचालन 

१. नेपाल सरकारबाट छारबनृ्त्त पाइव न्बशेषि न्चन्कत्सा न्शक्षा अध्ययन पूरा गरेका १४३ िना न्बशेषि 

न्चन्कत्सकहरूलाइव पन्हलो पटक न्बन्भधन अस्पतालमा पररचालन गररएको छ । 

१५. साितिननक ननकायको िेभसाईट भए सोको वििरणिः 

• यस स्िास््य तथा िनसंख्या मधरालयको िेिसाइट www.mohp.gov.np 
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१६. िैदेसशक सहायता, ऋण, अनुदान एिं सम्झौता सम्बन्धी  

• MOU on Traditional Medicine Cooperation between Ministry of Health and 

Population, Government of Nepal and The National Administration of  

traditional Chinese Medicine of the People's Republic of China 

 

• Supplement Financing Agreement on FC Recovery Program- Health 

Component between KFW and Government of Nepal. 

 

 

१८. साितिननक ननकायले संचालन गरेको कायतिम र सो को प्रगनत प्रनतिेदन 

 

!= नीति योजना िथा अनुगमन महाशाखाबाट सम्पन्न भएका काययक्रमहरूबाट हातसल 

भएका मुख्य उपलब्धीहरू  

• प्रदशेिक बाशषिक सशिक्षािा िन्त्रालयको सहभाशिता ।  

• राशरिय संयकु्त बाशषिक सशिक्षा सम्पन्त्न ।  

• शिितका बषिहरूिा अनदुान प्राप्त सािदुाशयक अस्पतालहरूको अनिुिन ।  

• िन्त्रालय स्तरीय शिकास सिस्या सिाधान सशिशतको बाशषिक र यस आ.ब.को पशहलो 

चौिाशसक बैठक सम्पन्त्न ।  

• अनिुिन िलूयांकन प्राशिशधक कायि सिहूको बैठक यस आ.ब.िा ३ पटक सम्पन्त्न ।  

• हरेक ५-५ बषििा िररने नेपाल स्िास््य संस्था सिेक्षण दोस्रो पटक यही बषि सरुू हुने भएकोले 

सो सिेक्षणको लाशि प्रश्नािलीहरूको तयारी ।  

• १५ औ ंपञ्च बशषिय योजनािा सिािेि िनि २ िटा रूपान्त्तरणकारी कायिक्रिहरू र ६ िटा प्रिखु 

कायिक्रिहरू छनौट िररएको ।  

• प्रदिे सािाशजक शबकास िन्त्री र सशचिहरू संि िा. िन्त्री स्तरीय सशिक्षा बैठक सम्पन्त्न ।  

hg;+Vof Joj:yfkg dxfzfvf @)&^ sflt{s b]vL k'if dlxgf ;Ddsf] k|ult 

• != hg;+Vof ;DjlGw k|lzIfs k|lzIf0f tflnd M pQm cjlwdf o; sfo{qmdsf] 

sfo{qmd ;~rfng ;DjlGw jh]6 jf+8kmf8 l:js[t e} xfn ;~rfngsf] s|ddf 

/x]sf] . 

• @=k|b]z:t/df hg;+Vof ;DjlGw cGt/ls|of, ;ldIff tyf of]hgf th'{df M pQm 

cjlwdf o; sfo{qmdsf] sfo{qmd ;~rfng ;DjlGw jh]6 jf+8kmf8 l:js[t e} 

xfn ;~rfngsf] s|ddf /x]sf] . 

• #=/fli6«o hg;+Vof gLlt @)&! sf] kl/dfh{g M pQm cjlwdf o; sfo{qmdsf] 

sfo{qmd ;~rfngsf nflu lgb]{zs ;ldlt tyf k|fljlws ;ldltsf] u7g tyf 

sfo{qmd ;~rfng ;DjlGw jh]6 jf+8kmf8 l:js[t ePsf] . 
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• rfn' cf=j= @)&^.&& sf] h];L zfvfsf] k|utL ljj/0f 

• != dgf];fdflhs k/fdz{ tflnd !)) hgf gl;{Ë :6fkmnfO{ tflnd k|bfg u/]sf] . 

• @= lSnlgsn d]l8sf]lnun tflnd @)&^.!).@^ b]lv & j6} k|b]zsf !&% hgf 

lrlsT;sx?nfO{ tflnd   ;~rfng ;'? ePsf] . 

• #=:jf:Yo If]qsf] n}lËs pQ/bfoL jh]6 th'{df lgb]{lzsf, @)&^ dGqL:t/ :jLs[t ePsf] 5  

• $= c:ktfndf cfwfl/t Psåf/ ;+s6 Joj:yfkg s]Gb| :yfkgf tyf ;+rfng lgb]{lzsf 

kl/dfh{g k|lqmofdf 5 . 

• %= lje]bk'0f{ lnË 5gf}6 cGTosf nflu /fli6«o /0fgLlt, @)&^ sf] d:of}bf k|fljlws sfo{ 

;ldltaf6 tof/ 

१८.  साितिननक ननकायले िगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामािली  
र त्यस्ता सूचना संरक्षण गनत तोककएको समयािधी ःिः >L lgs]z s'df/ 

nD;fn / ;'hftf s]=;L= Ho'n] lbg'ePsf]]  lgj]bg cg';f/ /fKtL :jf:Yo 

lj1fg k|lti7fgdf pTkGg kl/l:yltsf laifodf cWoog ug{ :jf:Yo 

tyf hg;+Vof dGqfnosf ;x;lrj >L dw';'bg a'nf{sf]6LHo"sf] 

;+of]hsTjdf Ps cWoog ;ldlt @)&^.)@.#) ut] u7g ul/Psf] / ;f] 

;ldltn] :ynut cWoog ul/ a'emfPsf] k|ltj]bgsf] k'0f{ kf7sf] 

k|ltlnlk dfu eP adf]lhdsf] ;'rgf ;fj{hlgs ge};s]sf] / 5fgljgsf] 

s|ddf /x]sf] x'bf ;f] ;'rgf pknAw u/fpg g;lsPsf] -;lrj:t/Lo 

lg0fo{_ .  

१९. साितिननक ननकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी ननिेदन र सो उपर सूचना ददइएको 
विषयिः 

• ;'/eL OG6/g]zgn, jL/u+hn] æu}/sfg'gL 9+un] cf}ifwL Joj:yf ljefuaf6 ul/Psf] 

lg0f{o ab/ ul/ kfpÆ elg dfggLo :jf:Yo /fHodGqLHo"nfO{ ;Daf]wg ul/ xfdLn] lbPsf] 

ldlt @)&^=)$=)& sf] lgj]bg laifo pk/ :jf:Yo ;lrjHo" , vfB k|ljlw ljefu tyf 

u'0f lgoGq0f ljefu / cf}ifwL Joj:yf ljefu ;lxtsf] 5nkmnsf a}7ssf] lg0f{osf] 

k|ltlnlk pknAw u/fO{ lbg] af/] .  

• Go'hsf/f]af/ l8lh6n klqsfn] ;fdfrf/ ;Dk|]if0f ug{sf nflu lgjt{dfg :jf:YodGqL 

pk]Gb| ofbj ljb]z e|d0fdf uPsf] ldlt,sfo{s|d / ljb]z e|d0fdf hFfbf vr{ ePsf] /sd 

af/] .  

• aRr' kf;jfg, ;Kt/Ln] 5f]/f d's]Zj/ kf;jfgsf] sfdsf] l;nlznfdf ;nf{xL 

lhNnfdf  df]6/;fOsn b'3{6gfdf kl/ c;fdflos lgwg ePsfn] c;fwf/0f kfl/jfl/s 

xfgL tyf pkbfg ;DaGwdf ePsf] lg0f{osf] k|ltlnlk af/]  .  

• gofF klqsf b}lgs, sf7df8f}+sf al/i7 ;+jfbbftf >L ejfgLZj/ uf}td d]/f] hfgsf/L 

tyf gful/snfO{ ;';'lrt ug{] k|of]hgsf nflu lrlsT;f lj1fg /fli6«o k|lti7fg, jL/ 

c:ktfndf sfof{/t 8f= >Ls[i0f lu/LnfO{ s'g s'g 7fpFdf slt ;dosf nflu v6fOPsf] 

af/] .  

 

२०. साितिननक ननकायमा सूचनाहरु अन्यर प्रकाशन भएका िा हुने भएको भए सोको वििरण 

• www.facebook.com/mohpnep 

• www.twitter.com/mohpnep 
































