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अध्याय १: प�रचय 

१.१ प�ृभ�ूम 

�व.सं. १९९० मा औपचा�रक रूपमा स्वास्थ्य सेवा �वभागको स्थापना भई स्वास्थ्य के्ष�मा नयाँ 
�वषयहरूको �वेशलाई एक�कृत गर� स�ालन हुदैँ आएकोमा �व.सं. २०११ सालमा स्वास्थ्य 
मन्�ालयको स्थापना भएको पाइन्छ। हाल संघमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्�ालयले 
�देश र स्थानीय तहसंगको सहकायर्मा स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाहरु �वाह गद� आएको छ। नेपालको 
सं�वधानले स्वास्थ्यलाई मौ�लक हकको रूपमा अ�ीकार गद� �त्येक नाग�रकलाई राज्यबाट 
आधारभतू स्वास्थ्य सेवा �नःशलु्क �ा� गन� मौ�लक हकको �त्याभ�ूत गरेको छ। स्वास्थ्य सेवामा 
सबैको समान पहुँचको व्यवस्था गन�, कसैलाई प�न आकिस्मक स्वास्थ्य सेवाबाट वि�त नग�रन,े 

�त्येक व्यि�लाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकार� पाउने हकको व्यवस्था गरेको 
छ। सबै नाग�रकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले स्वास्थ्य के्ष�मा लगानी वृ�� गद� गणुस्तर�य तथा 
सवर्सलुभ स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच बढाउँदै सबैको स्वस्थ जीवन �त्याभतू गर� �दगो �वकास 
स�ुनि�त गनुर् पन� दा�यत्व रहेको छ। नेपालको सं�वधानले स्वास्थ्यलाई मौ�लक हकको रुपमा 
अ��कार गद� �त्येक नाग�रकलाई राज्यबाट आधारभतू स्वास्थ्य सेवा �नःशलु्क �ा� गन� मौ�लक 
हकको �त्याभ�ूत गरेको छ। स्वास्थ्य सेवामा सबैको समान पहुचँको व्यवस्था गन�, कसैलाई प�न 
आकिस्मक स्वास्थ्य सेवाबाट वि�त नग�रन,े �त्येक व्यि�लाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको 
सम्बन्धमा जानकार� पाउन ेहकको व्यवस्था गरेको छ । साथै नागर�कलाइ स्वस्थ बनाउन राज्यले 
स्वास्थ्य के्ष�मा लगानी ब�ृ� गद� गणुस्तर�य तथा सवर्सलुभ स्वास्थ्य सेवामा समान पहँचु बढाउँदै 
सवैको स्वस्थ जीवन �त्याभतु गर� �दगो �बकास स�ुनि�त गनुर् पन� दा�यत्व रहेको छ ।  

यसैगर� तीनै तहले सम्पादन गन� कायर्हरुको सूची, नेपाल सरकारका सान्द�भर्क �ब�मान नी�तहरु, 

नेपालले �व�भ� समयमा गरेको अन्तरा��य ��तब�ताहरूलाइर् कायार्न्वयन गनर् �व�भ� ऐन तथा 
नी�तगत व्यवस्था र सो अनरुूप कायर्�महरुलाई स�ालन गद� आएको छ। �वशेषगर� रा��य 
स्वास्थ्य नी�त, २०७६ र १५औ ं योजना २०७६।७७-२०८०।८१, जनसंख्या सम्वन्धी 
द�घर्का�लन योजना, रा��य जनसंख्या नी�त, २०७१ कायार्न्वयनमा रहेका छन।् 

१.२ कायर्के्ष�: 

नेपाल सरकार (कायर्�वभाजन) �नयमावल�, २०७4 बमोिजम यस मन्�ालयले सम्पादन गनुर्पन� 
कायर्हरू देहायअनसुार रहेका छन ्: 

• स्वास्थ्य तथा पोषणसम्बन्धी नी�त, काननु र मापदण्ड, 
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• रा��यस्तरमा �व�र्नात्मक, ��तकारात्मक, उपचारात्मक, पनुस्थार्पनात्मक र 
�नवारणात्मकसम्बन्धी नी�त, काननु र मापदण्ड, 

• स्वास्थ्यसम्बन्धी �ािज्ञक, व्यावसा�यक र पेसागत स� संस्थासम्बन्धी नी�त, काननु र 
मापदण्ड, 

• रा��य तथा केन्��य अस्पताल, स्वास्थ्य ��त�ानहरूको स्थापना, स�ालन र �नयमन, 
• न�सर्ङ होम लगायतका स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा स�ालनसम्बन्धी नी�त, काननु, 

मापदण्ड र �नयमन 
• अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको �त्यायन, 
• �विश� सेवा �दायक अस्पतालसम्बन्धी नी�त, काननु, मापदण्ड र �नयमन, 
• औष�ध, स्वास्थ्य साम�ी तथा स्वास्थ्य ��व�धको उत्पादन र �वकास, स�य, �ब�� 

�वतरण, अिन्तम �वसजर्नसम्बन्धी गणुस्तर मापदण्ड र �नयमन, 
• आयवु��दक यनुानी, आम्ची, हो�मयोप्या�थक, �ाकृ�तक िच�कत्सा लगायतका परम्परागत 

स्वास्थ्य उपचार सेवासम्बन्धी नी�त, काननु र मापदण्ड, 
• सन� र नसन� रोग रोकथाम तथा �नयन्�णसम्बन्धी नी�त तथा मापदण्ड, 
• अन्तरार्��य स्वास्थ्य �नयमन, 
• स्वास्थ्य �बमा तथा सामािजक स्वास्थ्य सरुक्षा, 
• स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या के्ष�को मानव�ोत �वकास र व्यवस्थापन, 
• स्वास्थ्य सेवा तथा वस्तकुो शलु्कसम्बन्धी नी�त, काननु, मापदण्ड र �नयमन, 
• औष�ध �नगरानी र �नयमन, 
• औष�ध ख�रद तथा आपू�तर्सम्बन्धी नी�त, काननु, मापदण्ड र �नयमन, 
• अ�त आवश्यक स्वास्थ्य साम�ी (खोप र प�रवार �नयोजन साधन) आपू�तर् र 

व्यवस्थापन, 
• स्वास्थ्य �वज्ञानसम्बन्धी अध्ययन र अनसुन्धानसम्बन्धी मापदण्ड, 
• ज�डबटु�, जान्तव र ख�नज (हवर्ल, ए�नमल र �मनरल) को औषधीय अनसुन्धान, 
• स्वास्थ्य सूचना �णाल� व्यवस्थापन र स्वास्थ्य लेखा प��त, 
• रा��य एवं अन्तरार्��य चासोका जनस्वास्थ्य समस्याको �नगरानी, 
• आधारभतू स्वास्थ्य सेवा र के्ष�को मापदण्ड, 
• �व�भ� तहमा आवश्यक पन� स्वास्थ्य सेवा रा��य �ोटोकल, 
• रा��य �रफरेन्स �योगशाला र पर�क्षण केन्�को स्थापना, स�ालन र �नयमन, 
• स्वास्थ्य पयर्टन �व�र्नसम्बन्धी समन्वय, 
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• जनस्वास्थ्यसम्बन्धी आपतकाल�न अवस्था, स्वास्थ्य के्ष�मा �वपद् र महामार� 
व्यवस्थापन, 

• आपतकाल�न अवस्थाका ला�ग औष�ध तथा औष�धजन्य साम�ीको मौज्दात 
(बफरस्टक) व्यवस्थापन, 

• आकिस्मक स्वास्थ्य सेवा �वाह तथा �रफरल प��तको �वकास, 
• जनसंख्या, बसाइँसराइ, प�रवार �नयोजन, मातिृशश ुकल्याण, �जनन स्वास्थ्यसम्बन्धी 

रा��य नी�त, काननु, मापदण्ड, 
• रा��यस्तरमा जनसंख्यासम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान एवं �के्षपण सूचना �णाल�, 
• बसाइँसराइ सव�क्षण तथा िस्थ�त �वश् लेषण, 
• स्वास्थ्यजन्य सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी नी�त र मापदण्ड, 
• मन्�ालयसम्बन्धी रा��य अन्तरार्��य संघ संस्थासँग सिन्ध, सम्झौता, अ�भसिन्ध, सम्पकर्  

र समन्वय, 
• मन्�ालयसम्बन्धी सावर्ज�नक संस्थान, �ा�धकरण, स�म�त, ��त�ान, कम्पनी आ�दको 

स�ालन र �नयमन , 
• मन्�ालयको �वषय के्ष�सँग सम्बिन्धत सेवा, समूह र उपसमूह स�ालन। 

 

१.३ द�घर्काल�न सोच 
सबै नेपाल� नाग�रकहरू शार��रक, मान�सक, सामािजक र भावनात्मक रूपमा स्वस्थ रह� 
उत्पादनशील र गणुस्तर�य जीवनयापन गनर् सक्षम हनुे  त भावी सोच स्वस्थ तथा सखुी जीवन 

लिक्षत सजग र सचेत नाग�रक । यसैगर� १५औ ं योजना अनरुुप उत्पादनिशल जनसांिख्यक 
�ोतको प�रचालन साथै जनसंख्या र बसाँइसराँइको उिचत व्यवस्थापन गन� र स्वास्थ्य उत्पादनिशल 
िजम्मेवार र सखुी नाग�रकको कल्पना गद� सवै तहमा सवल स्वास्थ्य �णाल�को �वकास र �वस्तार 
गद� जनस्तरमा गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवाको पहुँच स�ुनि�त गन� ल�य रहेको छ। 

१.४ उ�शे्य 

साधन �ोतको अ�धकतम एवं �भावकार� �योग गर� सहकायर् र साझेदार� माफर् त नाग�रकको 
स्वास्थ्य सम्बन्धी मौ�लक अ�धकार स�ुनि�त गन� । 

• संघ, �देश र स्थानीय तहमा सबै �क�समका स्वास्थ्य सेवाहरूको सन्त�ुलत �वकास र 
�वस्तार गन�, 

• सवर्सलुभ र गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवाको ला�ग सरकारको उ�रदा�यत्व र �भावकार� 
�नयमन अ�भवृ�� गद� नाफामूलक स्वास्थ्य के्ष�लाई सेवामूलक के्ष�को रूपमा �मशः 
रूपान्तरण गन�, 
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• बहकेु्ष�ीय समन्वय तथा साझेदार�स�हत स्वास्थ सेवामा नाग�रकको पहुँच तथा उपभोग 
बढाई सेवा �दायक र सेवा�ाह�लाई थप िजम्मेवार बनाउँदै स्वस्थ्य जीवनशैल� �व�र्न 
गन�,सबै नाग�रकलाई स्वास्थ्य,सबल र स��य बनाइर् औषत आयमुा व�ृ� गन�, 

• बसाइँसराइ तथा शहर�करणको व्यवस्थापन र जनसाँिख्यक लाभांशको सदपुयोग गन�, 
• जनसङ्ख्यासम्बन्धी अध्ययन तथा अनसुन्धानलाई संस्थागत गन�,। 
• सं�वधान �द� स्वास्थ्य सम्बन्धी हक सबै नाग�रकले उपभोग गनर् पाउने अवसर �सजर्ना 

गनुर् ।  

• संघीय संरचना अनरुूप सबै �क�समका स्वास्थ्य �णाल�लाई �वकास, �वस्तार र सधुार 
गनुर् । 

• सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट �दान ग�रने सेवाको गणुस्तरमा सधुार गद� सहज 
पहुँच �नि�त गनुर् । 

• अ�त सीमान्तकृत वगर्लाई समेट्दै सामािजक स्वास्थ्य सरुक्षा प��तलाई सदुृढ गनुर्। 

• सरकार�, गैर-सरकार� तथा �नजी के्ष�सँग बहकेु्ष�ीय साझेदार�, सहकायर् तथा सामदुा�यक 
सहभा�गतालाई �ब�र्न गनुर् । 

• नाफामूलक स्वास्थ्य के्ष�लाई सेवामूलक स्वास्थ्य सेवामा रूपान्तरण गद� जान।ु  

१.५ ल�य 

संघीय संरचनामा सबै वगर्का नाग�रकका ला�ग सबै सामािजक न्याय र सशुासनमा आधा�रत स्वास्थ्य 
�णाल�को �वकास र �वस्तार गद� गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपभोग स�ुनि�त गन� । 

१.६ रणनी�त 

• ��तकारात्मक, �व�र्नात्मक, उपचारात्मक, पनुस्थार्पनात्मक तथा �शामक (Palliative 

Care) लगायतका आधारभतूदेिख �विश�ीकृत र गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवामा सबै 
नाग�रकको पहुँच स�ुनि�त गन�, 

• आयवु�द, �ाकृ�तक िच�कत्सा तथा अन्य िच�कत्सा प��तहरूको योजनाब� �वकास र 
�वस्तार गन�, 

• जीवनपथको अवधारणा (Life Course Approach) अनरुूप सबै उमेर समूहका 

नाग�रकहरूको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई सम्बोधन गन� गर� मातिृशश,ु बालबा�लका 

र �कशोर�कशोर�को सवार्�ीण �वकास र प�रवार व्यवस्थापन सेवालाई थप सधुार तथा 

�वस्तार गन�, 
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• जनसङ्ख्याको �वतरण, भौगो�लक अविस्थ�त एवं आवश्यकताको आधारमा संघ, �देश 
तथा स्थानीय तहमा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरू तथा सीप-�मि�त सामािजक 
उ�रदा�यत्व बहन गनर् सक्न ेदक्ष जनशि�को �वकास तथा �वस्तार गन�, 

• स्वास्थ्यमा रा��य लगानी वृ�� गद� �दगो स्वास्थ्य �व�ीय �णाल�को �वकास गन�, 
• स्वास्थ्य सेवामा सरकारको नेततृ्वदायी भ�ूमका स�ुनि�त गर� सरकार�, �नजी तथा 

गैरसरकार� के्ष�बीचको सहकायर् तथा साझेदार�लाई व्यवस्थापन तथा �नयमन गन�, 
• नयाँ ��व�धजन्य स्वास्थ्य साम�ीहरूका साथै औष�ध तथा औष�धजन्य साम�ीको 

उत्पादन, आयात, भण्डारण, �वतरण तथा �योगको �नयमन तथा व्यवस्थापन गन�, 
• सन� तथा नसन� रोग �नयन्�ण तथा जनस्वास्थ्य �वपद् व्यवस्थापन पूवर्तयार� तथा 

��तकायर्को ला�ग सामदुा�यक स्वास्थ्य �णाल�स�हत ए�ककृत उपाय अवलम्बन गन�,  
• स्वास्थ्य सूचना �णाल�हरूलाई थप व्यविस्थत, ए�ककृत र ��व�धमै�ी बनाउँदै सबै 

तहको स्वास्थ्य सूचनाको मागलाई यथोिचत सम्बोधन गर� अनगुमन, मूल्या�न, 
समीक्षा, नी�त �नमार्ण तथा �नणर्य ���यामा तथ्या�को �योग बढाउने, 

• नेपाल स्वास्थ्य अनसुन्धान प�रषद्को कायर्के्ष�लाई समयानकूुल प�रमाजर्न गद� 
�देशस्तरसम्म �वकास र �वस्तार गन�, 

• आ�वास ���याबाट जनस्वास्थ्यमा हनुसक्ने जोिखमलाई न्यूनीकरण गन� व्यवस्था 
गन�, 

• बहकेु्ष�ीय पोषण योजनाको समन्वय र साझेदार�माफर् त �भावकार� रूपमा कायार्न्वयन 
गन�।  

१.७ नी�तहरू 

१. सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट तो�कएबमोिजम �नःशलु्क आधारभतू स्वास्थ्य सेवा 
स�ुनि�त ग�रनछे ।  

२. स्वास्थ्य �बमा माफर् त �वशेषज्ञ सेवाको सलुभ पहुँच स�ुनि�त ग�रनेछ । 

३. सबै नाग�रकलाई आधारभतू आकिस्मक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच स�ुनि�त ग�रनछे । 

४. स्वास्थ्य �णाल�लाई संघीय संरचना अनरुूप संघ, �देश र स्थानीय तहमा पनुस�रचना, 
सधुार एवं �वकास तथा �वस्तार ग�रनेछ । 

५. स्वास्थ्यमा सवर्व्यापी पहुचँ (Universal Health Coverage) को अवधारणा अनरुूप 
�वधर्नात्मक, ��तकारात्मक, उपचारात्मक, पनुस्थार्पनात्मक तथा �शामक सेवालाई 
एक�कृत रूपमा �वकास तथा �वस्तार ग�रनेछ । 
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६. स्वास्थ्य के्ष�मा सरकार�, �नजी तथा गैर सरकार� के्ष�बीचको सहकायर्, साझेदार�लाई 
�ब�र्न, व्यवस्थापन तथा �नयमन गनुर्का साथै स्वास्थ्य िशक्षा, सेवा र अनसुन्धानका 
के्ष�मा �नजी, आन्त�रक तथा बा� लगानीलाई �ोत्साहन एवं संरक्षण ग�रनेछ ।  

७. आयवु�द, �ाकृ�तक िच�कत्सा, योग तथा हो�मयोप्या�थक लगायतका िच�कत्सा 
�णाल�लाई एक�कृत रूपमा �वकास र �वस्तार ग�रनेछ। 

८. स्वास्थ्य सेवालाई सवर्सलुभ, �भावकार� तथा गणुस्तर�य बनाउन जनसंख्या, भगूोल र 
संघीय संरचना अनरुूप सीप �मि�त दक्ष स्वास्थ्य जनशि�को �वकास तथा �वस्तार 
गद� स्वास्थ्य सेवालाई व्यविस्थत ग�रनेछ । 

९. सेवा�दायक व्यि� तथा संस्थाबाट �दान ग�रने स्वास्थ्य सेवालाई �भावकार�, 
जवाफदेह� र गणुस्तर�य बनाउन स्वास्थ्य व्यवसायी प�रषद्हरूको संरचनाको �वकास, 

�वस्तार तथा सधुार ग�रनछे ।  

१०. गणुस्तर�य औषधी तथा ��व�धजन्य स्वास्थ्य साम�ीको आन्त�रक उत्पादनलाई 
�ोत्साहन गद� , कुशल उत्पादन, आपू�तर्, भण्डारण, �वतरणलाई �नयमन तथा �भावकार� 
व्यवस्थापन माफर् त पहुचँ एवं समिुचत �योग स�ुनि�त ग�रनेछ ।  

११. सरुवा रोग, �कटजन्य रोग, पशपुन्छ�जन्य रोग, जलवाय ुप�रवतर्न र अन्य रोग तथा 
महामार� �नयन्�ण लगायत �वपद् व्यवस्थापन पूवर्तयार� तथा ��तकायर्को एक�कृत 
उपायहरू अवलम्बन ग�रनेछ। 

१२. नसन� रोगहरूको रोकथाम तथा �नयन्�णका ला�ग व्यि�, प�रवार, समाज तथा 
सम्बिन्धत �नकायलाई िजम्मेवार बनाउँदै एक�कृत स्वास्थ्य �णाल�को �वकास तथा 
�वस्तार ग�रनछे । 

१३. पोषणको अवस्थालाई सधुार गनर्, �मसावटय�ु तथा हा�नकारक खानालाई 
�नरुत्सा�हत गद� गणुस्तर�य एवं स्वास्थ्यवर�्क खा� पदाथर्को �वधर्न, उत्पादन, 

�योग र पहुँचलाई �वस्तार ग�रनेछ ।  

१४. स्वास्थ्य अनसुन्धानलाई अन्तरार्��य मापदण्ड अनरुूप गणुस्तर�य बनाउँदै 
अनसुन्धानबाट �ा� �माण र तथ्यहरूलाई नी�त �नमार्ण, योजना तजुर्मा तथा स्वास्थ्य 
प��तको �वकासमा �भावकार� उपयोग ग�रनेछ । 

१५. स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना �णाल�लाई आध�ुनक�करण, गणुस्तर�य तथा ��व�धमै�ी 
बनाई एक�कृत स्वास्थ्य सूचना �णाल�को �वकास ग�रनछे । 

१६. स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचनाको हक तथा सेवा�ाह�ले उपचार सम्बन्धी जानकार� पाउन े
हकको �त्याभ�ूत ग�रनछे । 

१७. मान�सक स्वास्थ्य, मखु, आखँा, नाक कान घाँट� स्वास्थ्य सेवा लगायतका उपचार 
सेवालाई �वकास र �वस्तार ग�रनेछ ।  
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१८. अस्पताल लगायत सबै �कारका स्वास्थ्य संस्थाबाट �दान ग�रने सेवाको गणुस्तर 
स�ुनि�त ग�रनछे । 

१९. स्वास्थ्य के्ष�मा नी�तगत, संगठनात्मक तथा व्यवस्थापक�य संरचनामा समयानकूुल 
प�रमाजर्न तथा सधुार गद� सशुासन कायम ग�रनछे । 

२०. जीवनपथको अवधारणा अनरुूप सरुिक्षत माततृ्व, बाल स्वास्थ्य, �कशोर�कशोर�, 
�जनन ्स्वास्थ्य, �ौढ तथा जे� नाग�रक लगायतका सेवाको �वकास तथा �वस्तार 
ग�रनेछ। 

२१. स्वास्थ्य के्ष�को �दगो �वकासका ला�ग आवश्यक �व�ीय �ोत तथा �वशेष कोषको 
व्यवस्था ग�रनछे। 

२२. बढ्दो सहर�करण, आन्त�रक तथा बा� बसाइ-सराइजस्ता �वषयहरूको समयानकूुल 
व्यवस्थापन गद� यसबाट हनुे जनस्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरूलाई समाधान  

ग�रनेछ ।     

२३. जनसांिख्यक तथ्यांक व्यवस्थापन, अनसुन्धान तथा �व�षेण गर� �नणर्य ���या तथा 
कायर्�म तजुर्मासँग आब� ग�रनेछ । 

२४. ��तजै�वक ��तरोधलाई न्यूनीकरण गद� सं�ामक रोग �नयन्�ण तथा व्यवस्थापनका 
ला�ग एक�ार स्वास्थ्य प��तको �वकास तथा �वस्तार ग�रनकुा साथै वाय ु�दूषण, 

ध्व�न �दूषण, जल �दूषण लगायतका वातावरणीय �दूषणका साथै खा�ा� �दूषणलाई 
वैज्ञा�नक ढंगले �नयमन तथा �नयन्�ण ग�रनेछ ।  

२५. आ�वासन ���याबाट जनस्वास्थ्यमा उत्प� हनु सक्न ेजोिखमलाई न्यूनीकरण गनर् 
तथा �वदेशमा रहेका नेपाल� नाग�रकहरूको स्वास्थ्य सरुक्षाका ला�ग समिुचत 
व्यवस्थापन ग�रनछे।  
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अध्याय २: संस्थागत व्यवस्था र कायर् �ववरण 
 

२.१ संगठनात्मक संरचना 

नेपालको सं�वधान अनरुूप गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवामा नाग�रकको पहुँच अ�भवृ�� गनर् तपसील 
बमोिजमको संगठन संरचना रहेको छ।  

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय (संगठन संरचना अनसूुची १ मा �दइएको छ) 

 �वभागहरूः   

१. स्वास्थ्य सेवा �वभाग  

२. आयवु�द तथा वैकिल्पक िच�कत्सा �वभाग  

३. औष�ध व्यवस्था �वभाग 

 केन्�हरूः  

१. रा��य क्षयरोग केन्� 

२. रा��य एड्स तथा यौनरोग �नयन्�ण केन्� 

३. रा��य स्वास्थ्य ता�लम केन्�  

४.  रा��य स्वास्थ्य िशक्षा, सूचना तथा स�ार केन्� 

५. रा��य जनस्वास्थ्य �योगशाला 
६.  क�टजन्य रोग अनसुन्धान तथा ता�लम केन्� 

७.  रा��य आयबु�द ता�लम तथा अनसुन्धान ता�लम केन्� 

 ��त�ानहरू 
१. िच�कत्सा �वज्ञान रा��य ��त�ान 

२. वी.पी.कोइराला स्वास्थ्य �बज्ञान ��त�ान 

३. पाटन स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ान 

४. कणार्ल� स्वास्थ्य �बज्ञान ��त�ान 

५. पोखरा स्वास्थ्य �बज्ञान ��त�ान 

६. रा�ी स्वास्थ्य �बज्ञान ��त�ान 

७. रामराजा �साद �संह स्वास्थ्य �बज्ञान ��त�ान 

 केिन्�यस्तरका अस्पतालहरूः  

१. वीर अस्पताल, काठमाण्ड� 
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२. कािन्त बाल अस्पताल, काठमाण्ड� 
३. श�ुराज ��पकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, काठमाण्ड� 
४. मान�सक अस्पताल, ल�लतपरु 

५. परोपकार �सू�त तथा �ीरोग अस्पताल, काठमाण्ड� 
६. आयवु�द िच�कत्सालय, नरदेवी, काठमाण्ड� 
७. पशपु�त हो�मयोप्याथी िच�कत्सालय तथा यूनानी औषधालय, ल�लतपरु 

८. श�हद धमर्भ� रा��य �त्यारोपण केन्�, भ�परु 
९. रा��य �मा सेन्टर, काठमाण्ड� 
१०. कोशी अस्पताल, �वराटनगर 

११. नारायणी अस्पताल, पसार् 
१२. भरतपरु अस्पताल, िचतवन 

१३. भेर� अस्पताल, बाँके 

१४. डडेलधरुा अस्पताल, डडेलधरुा 
१६. श�हद गंगालाल रा��य हृदय केन्�, काठमाण्ड� 
१७. वी.पी.कोइराला मेमो�रयल क्यान्सर अस्पताल, भरतपरु, िचतवन 

१८. जी.पी. कोइराला रा��य �ास��ास उपचार केन्�, तनहु ँ
१९. सशुील कोइराला �खर क्यान्सर अस्पताल, खजरुा, बाँके 

२१. गजेन्� नारायण �संह अस्पताल, राज�वराज, स�र� 
  अन्य संस्थाहरु 

१. नेपाल स्वास्थ्य अनसुन्धान प�रषद 

२. �संहदरबार वै�खाना �वकास स�म�त 

३. नेपाल फाम�सी प�रषद 

४. नेपाल न�सर्ङ प�रषद 

५. आयवु�द िच�कत्सा प�रषद 

६. नेपाल स्वास्थ्य अनसुन्धान प�रषद 

७. नेपाल मे�डकल काउिन्सल  

८. नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी प�रषद 

९. नेपाल आखँा अस्पताल, काठमाण्ड� 
 वा�षर्क रूपमा वजेट �व�नयोजन हनु ेअन्य स्वास्थ्य सेवा �दायक संस्थाहरू 

१. मनमोहन का�डर्योथोरा�सक भास्कुलर केन्�, काठमाण्ड� 
२. नेपाल न�ेज्यो�त संघ, काठमाण्ड� 
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३. वी.पी.कोइराला लायन्स नने्� अधययन केन्�, काठमाण्ड� 
४. ��.�व. िशक्षण अस्पताल (सरेुश वाग्ले क्यान्सर केन्�), काठमाण्डौ 
सामदुा�यक �कृ�तका एव गैरसरकार� �नकायबाट मन्�ालयसंग समझदर� भइर् स�ा�लत 
अस्पतालहरु 

१. आपँ �पपल अस्पताल, गोरखा 
२. तीलगंगा आखँा ��त�ान, काठमाण्डौ 
३. नेपाल अथ�पे�डक अस्पताल, काठमाण्डौ 
४. आइएनएफ नेपाल, ह�रयो खकर्  अस्पताल, पोखरा 
५. आइएनएफ नेपाल, साइ�नङ अस्पताल, बाँके 

६. आइएनएफ नेपाल, साइ�नङ अस्पताल, सखु�त 

७. ध�ुलखेल अस्पताल, का� े

८. तानसेन �मसन अस्पताल, पाल्पा 
९. ओखलढु�ा �मसन अस्पताल, ओखलढु�ा   

१०. लमजङु सामदुा�यक िजल्ला अस्पताल, लमजङु 

११. बयलपाटा अस्पताल, अछाम  

१२. चौरजहार� अस्पताल, रुकुम 

१३. शीर मेमो�रयल अस्पताल, वनपेा, का� े

२.२  दरवन्द� संरचना 
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 स्वास्थ्य जनशि�को तह अनसुार �व�मान दरवन्द�को अवस्थाः 

तह संघ �देश 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� �ेणी २ ० ० २ 

जम्मा २६५२ ३५९३ २५३४७ ३१५९२ 

२.३ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयका महाशाखाहरू र �तनको कायर् �ववरण 

 १. नी�त, योजना तथा अनगुमन महाशाखा 

 नी�त तथा योजना शाखा : 

• स्वास्थ्य सम्बन्धी संघीय, �ादेिशक तथा स्थानीय तहका अल्पकाल�न तथा द�घर्काल�न 
नी�त, रणनी�त,  योजना, �नद� िशका, मागर्दशर्न, �ोटोकल तजुर्मा गन�। 

• नी�त कायार्न्वयन, नी�तको मूल्या�न र नी�त �व�षेण गन�। 

• असङ्�मणीय रोग �नदान तथा उपचारका ला�ग स्थापना भएका �व�भ� स्वास्थ्य 
संस्थाबीच समन्वय कायम गर� उपय�ु नी�त तयार गन�। 

• अनगुमन तथा मूल्या�न सम्बन्धी नी�त तथा अनगुमन मूल्या�न खाका तजुर्मा गन�। 

• आव�धक तथा वा�षर्क योजना तथा कायर्�म तजुर्मा र कायार्न्वयनको मागर्�नद�शन 
तयार गन�। 

• स्वास्थ्य सधुार नी�तहरूको �वकास गन�। 

• मन्�ालय अन्तगर्तका ��त�ान, प�रषद्, स�म�त प�रचालन सम्बन्धमा आवश्यक नी�त 
तथा योजना तजुर्मा गन�। 

• स्वास्थ्य के्ष� मानव संसाधन सम्बन्धी द�घर्काल�न, मध्यकाल�न तथा अल्पकाल�न 
नी�त, योजना तथा कायर्�म तजुर्मा गन�। 

• स्वास्थ्य सधुार नी�तहरूको �वकास गन�। 

• मन्�ालय तथा अन्तगर्तका कायार्लयहरूको साधारण तथा �वकास बजेट तजुर्मा गन�, 
गराउने। 
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• मन्�ालय र अन्तगर्तका �नकायहरूको ला�ग आवश्यक पन� जग्गा, भवन, फ�नर्चर, 

मेिशनर� औजार, उपकरण, स�ार साधन सवार� साधन लगायतका भौ�तक साधनहरूको 
योजना तथा आपू�तर् व्यवस्थापन नी�त तजुर्मा गन�। 

• ज�डबूट� संरक्षण, सवंधर्न, �वधन र गणुस्तर�य आयवु�द औषधी उत्पादन र �नयमनका 
ला�ग नी�त तजुर्मा गन�। 

• आयवु�द �वभाग र सो अन्तगर्त स�ा�लत कायर्�महरू तजुर्मा गन�। 

• मन्�ालय र अन्तगर्तका �नकायहरूको ला�ग आवश्यक पन� जग्गा, भवन, फ�नर्चर, 

मेिशनर� औजार, उपकरण, स�ार साधन सवार� साधन लगायतका भौ�तक साधनहरूको 
योजना तथा आपू�तर् व्यवस्थापन नी�त तयार गन�। 

• जनसङ्ख्या सम्बन्धी नी�त, योजना र कायर्�म तजुर्मा गन�। 

• बसाइँसराइ सम्बन्धी नी�त, योजना र कायर्�मको तजुर्मा गन�। 

• स्वास्थ्य के्ष� सधुारका ला�ग वैकिल्पक �व�ीय व्यवस्थापन गन�। 

• आ�थर्क अध्ययन, अनसुन्धान, नी�तगत तथा कायर्गत अध्ययन गन�। 

• स्वास्थ्य कायर्�महरूको आ�थर्क मूल्या�न, लागत �भावी (Cost-effectiveness), लागत 
लाभ �व�षेण र लागत उपयो�गता �व�षेण गन�। 

• स्वास्थ्य के्ष�मा �ा� हनुे वैदेिशक सहायताको उपयोग क्षमताको अध्ययन गन�। 

• वैदेिशक सहायताबाट स�ा�लत तथा कायर्�मको �व�षेण र स्वीकृत गन�। 

• हेल्थ फाइनािन्सङ तथा रा��य स्वास्थ्य लेखा सम्बन्धी नी�त रणनी�त तयार ग�र लाग ु
गन�। 

अनगुमन तथा मलु्याकंन शाखा 

• स्वास्थ्य कायर्�महरु स�ालन प�ात जनतामा परेको, �भाव मूल्या�नको लेखाजोखा 

गन�। 

• मन्�ालय र अन्तगर्त सरकार�, गैरसरकार�, अधर्सरकार� तथा स�म�तहरूबाट स�ा�लत 

कायर्�महरूको अनगुमन सम्बन्धी कायर्हरू गन�। 

• अनगुमन तथा मूल्या�न सम्बन्धी नी�त तथा अनगुमन मूल्या�न खाका तजुर्मा गन� र 
लागूगन�। 

• कायर्�महरूको तलुनात्मक �व�षेण गर� �मतव्य�यता, कायर्दक्षता तथा 
�भावका�रताल्याउनका ला�ग आयोजनालाई प�ृपोषण �दने। 

• स्वास्थ्य सम्बन्धी कायर्�महरू तथा �ग�तहरुको �व�षेण गन�। 
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• �व�भ� दात ृ �नकाय बीच कायर्�म योजना, बजेट तजुर्मा, समीक्षा र मूल्या�न गन� 
कायर्मा समन्वय गन�। 

• स्वास्थ्य सूचकहरूको �वकास र समीक्षामा सहयोग गन�। 

• आधारभतु स्वास्थ्य सेवाको बारेमा अध्ययन र अनसुन्धान गन�। 

• स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक अध्ययन, अनसुन्धान गन�। 

• नयाँ स्वास्थ्य कायर्�महरूको पाइलट टे� र कायर्गत अनसुन्धान गन� गराउन।े 

• �देशस्तर तहबाट स�ा�लत कायर्�महरूको मा�सक, चौमा�सक र वा�षर्क समीक्षा गनर् 
सहिजकरण गन�। 

िच�कत्सा सेवा, िशक्षा तथा अनसुन्धान शाखा 

• स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ान, िशक्षण संस्था तथा अस्पताल एव �विश��कृत अस्पताल 
लगायत �ा�व�धक िशक्षालयहरुसंग समन्वय र सहकायर् गन�। 

• स्वास्थ्य के्ष� अन्तरगतका �व�भ� �वधाहरुमा हनुे अध्ययन र अनसुन्धानको ला�ग 
समन्वय गन�। 

• मे�डको�लगल सम्बन्धी नी�त, �नयम, पूवार्धार तथा कायर्�महरु तयार ग�र लाग ुगन�। 

• सरकार� अस्पताल, �नजी स्वास्थ्य संस्था, मे�डकल कलेज, �योगशाला सेवा, रे�डयोलोजी 
र ईमेिजङ सेवा स�ालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी नी�तगत �वषयमा समन्वय गन�। 

आयूव�द तथा वैकिल्पक िच�कत्सा शाखा 

• ज�डबूट� संरक्षण, सवंधर्न, �वधन र गणुस्तर�य आयवु�द औषधी उत्पादन र �नयमनका 
ला�ग नी�त तजुर्माका ला�ग सम्बिन्धत �नकायहरुसंग समन्वय गन�। 

• आयूव�द �वभाग र सो अन्तगर्त स�ा�लत कायर्�महरूको योजना तजुर्मा समन्वय र 
सहयोग गन�। 

• आयूव�द तथा वैकिल्पक िच�कत्सा सेवा �वाह गन� संस्थाहरुको तथ्यांक अध्याव�धक 
गन�।  

 २. गणुस्तर मापदण्ड तथा �नयमन महाशाखा 
गणुस्तर, मापदण्ड तथा �नयमन शाखा 

• सरकार� अस्पताल, �नजी न�सर्ङ होम र अस्पताल लगायतका स्वास्थ्य ससं्थाहरू, 

मे�डकल कलेज, वैकिल्पक िच�कत्सा, आयवु�द, �योगशाला, रेडीयोलोजी तथा ईमेजीङ 
सेवा लगायतका सेवाहरूको मापदण्ड �नधार्रण तथा कायार्न्वयनको अनगुमन तथा 
मूल्या�न गन�। 
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• स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट �दत सेवाको गणुस्तर मापन र प�ृपोषण गन�। 

• स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट �दान ग�रने स्वास्थ्य सेवाको �भावका�रता अध्ययन तथा 
मूल्या�न गन�। 

• औष�ध व्यवस्था सम्बन्धी नी�त तथा गणुस्तर �नधार्रण गन�। 

• सरकार� तथा �नजी के्ष�बाट �वा�हत स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाहरूको गणुस्तर �नधार्रण, 

गणुस्तर �नयमन। 

• मापन मापदण्ड �नधार्रण गर� सो को कायार्न्वयन भए नभएको लेखाजोखा गन� 
• स्वास्थ्य संस्था स्थापना, स�ालन तथा स्�रो�ती मापदण्ड सम्बन्धी �नद� िशका 
• औष�ध व्यवस्था �वभाग र अन्तगर्तको नी�तगत �वषय, आयवु�द औषधालय, िच�कत्सा 

सम्बन्धी मापदण्ड तयार पान� 
• स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट �दत सेवाको गणुस्तर मापन गन�। 

• आयवु�द औषधालय, िच�कत्सा सम्बन्धी मापदण्ड तयार गन�। 

• सरकार� तथा �नजी संस्थाहरुबाट संचा�लत आयवु�द तथा वैकिल्पक स्वास्थय संस्थाबाट 
�दान ग�रने सेवाको �भावकार�ताको अनगुमन तथा �न�रक्षण तथा आवश्यक 
मागदशर्न। 

• अस्पताल सेवा स�ालन सम्बन्धी मापदण्ड �नधार्रण तथा कायार्न्वयनको व्यवस्था 
गन�। 

• मन्�ालय र अन्तगर्तका अस्पताल लगायतका �नकायमा �योगमा आउने भौ�तक 
सामा�ीहरूको मापदण्ड �नधार्रण तथा कायार्न्वयन मागर्दशर्न सम्बन्धी कायर् गन�। 

• मन्�ालय र अन्तगर्त सरकार�, गैरसरकार�, अधर्सरकार� तथा स�म�तहरूबाट स�ा�लत 

कायर्�महरूको साम�यक �नर�क्षण गन�। 

• अस्पतालको मेिशनर� औजार तथा भौ�तक व्यवस्था सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड 
�नधार्रणर �नयमन गन�। 

• अन्तरा��य स्वास्थ्य �नयमन (International Health Regulation) सम्बन्धी कायर् गन�। 

सचुना ��व�ध शाखा 

• स्वास्थ्य के्ष�मा नयँा एवम ्�भावकार� सूचना �णाल� ��व�ध अनसुन्धान ग�र स्था�पत 

गन�। 

• टे�ल मे�ड�सनलाई दगुर्म के्ष�हरुमा स्था�पत र सदुृड गद� जाने। 

• ई हेल्थ, एम हेल्थ जस्ता ��व�धहरु स्थापीत गन�। 
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• स्वास्थ्य के्ष�मा �वध�ुतय स-ुशासन प�ती स्था�पत गन�।  

• मन्�ालय र अन्तगर्तका सम्पूणर् संस्थाहरूको स्वा�मत्वमा रहेको भौ�तक सम्पि�को 

एक�कृत केन्��य अ�भलेख तयार गन�। 

 ३. जनसंख्या व्यवस्थापन तथा सचुना महाशाखा 

जनसंख्या ब्यवस्थापन तथा सचुना शाखा 

• जनसङ्ख्या तथा बसाइँसराइ सम्बन्धी नी�त, ऐन, �नयम, योजना र कायर्�म तजुर्मा एवं 

कायार्न्वयन गन�। 

• जनसङ्ख्या नी�त, �नमार्ण, �नद� िशका तजुर्मा र समन्वय गन�। 

• जनसङ्ख्या �वषयका अध्ययन तथा अनसुन्धान, सभ�क्षण एवं �व�षेण गन�। 

• जनसङ्ख्या सम्बन्धी अन्तरार्��य सभा सम्मेलनबाट पा�रत �स्ताव तथा कायर्योजनाहरू 

कायार्न्वयन र समन्वय गन�। 

• जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सूचना �णाल� �वकास रसमन्वय गन�। 

• बसाइँसराइ सम्बन्धी कायर्�महरूको तजुर्मा, कायार्न्वयन, अनगुमन गन�। 

• �जनन, मतृ्य,ु �ववाह र बसाइँसराइ (आन्त�रक/बा�) जस्ता जनसंख्याका �व�वध 

पक्षहरूमा द�घर्काल�न, आव�धक वा वा�षर्क कायर्�महरू तजुर्मा कायार्न्वयन, अनगुमन 

तथा मूल्या�न गन�। 

• जनसङ्ख्याको व�ृ�दर, �जनन, मतृ्यदुर आ�द जनसाङिख्यक सूचनाहरू, पा�पसु्तक तथा 

सूचना सामा�ीहरूको व्यवस्थापन गर� नी�त तथा काय�म �नधार्रण गन� र आवश्यकता 

अनसुार अनमुान एवं �के्षपण लगायतका अन्य �वषयका कायर् गन�। 

लै�गंक समता तथा सामािजक समावेिशकरण शाखा 

• स्वास्थ्य के्ष�का ला�ग �ब�भ� तहमा �नमाणर् ग�रने नी�त तथा कायर्�महरुलाई जेसी 

संवेदनिशल बनाउन आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गन�। 

• स्वास्थ्य के्ष�मा जेसीलाई संस्थागत गन�। 

• स्वास्थ्य के्ष�का वा�षर्क कायर्�म तथा बजेटलाई जेसी उ�रदायी बनाउन मन्�ालय 

तथा �वभागमा आवश्यक सहजीकरण / सहयोग गन�। 

• जेसी सम्व� कायर्�महरुको तजुर्मा तथा कायर्न्वयन, समन्वय, अनगुमन तथा मूल्या�न 

गन� लगायतका अन्य �वषयका कायर् गन�। 
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 ४. स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा 
�ादेिशक तथा स्थानीय स्वास्थ्य समन्वय शाखा 

• कायर् �बस्ततृीकरण बमोिजम �देश तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका कायर्�महरु 
स�ालन गनर् आवश्यक समन्वय सहिजकरण तथा �ावी�धक सहयोग उपलब्ध 
गराउने। 

• �देश तथा स्थानीय तहको स्वास्थ्यको सम्पकर्  इकाइको रुपमा कायर् गन�। 

• स्वास्थ्य के्ष�मा कायर्रत मानव संसाधनको अ�भलेख रा�।े मानव संसाधनको 
आवश्यकताको �के्षपण र मानव संसाधनको �वकास सम्बन्धी नी�त तथा योजना तजुर्मा 
सम्बन्धी कायर् गन� । 

• स्वास्थ्य सेवा �वाहमा संलग्न सबै �नकायहरूको मानव संसाधन सम्बन्धी सूचना 
व्यवस्थापन गन�। 

• स्वास्थ्य के्ष� मानव संसाधन सम्बन्धी सूचनाको स�लन, �शोधन, �व�षेण, �वतरण, 

संरक्षण, अ�ाव�धक, उपयोग तथा �काशन सम्बन्धी कायर् गन�। 

• स्वास्थ्य मानव�ोतको स्तर �नधार्रण, जनशि� प�रचालन, सेवा शतर् स�ुवधा सम्बन्धमा 
आवश्यक अध्ययन अनसुन्धान तथा �व�षेण गन�। 

• स्वास्थ्य मानव�ोत सम्बन्धी ता�लम, उत्�रेणा तथा वृि� �वकास सम्बन्धी योजना 
तजुर्मा सम्बन्धी कायर् गन�। 

• �व�भ� स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्वास्थ्य मानव�ोतको सेवा �भावको �नर�क्षण अनगुमन 
गर� आवश्यक मागर्�नद�शन सम्बन्धी कायर् गन�। 

• ह�डर्स सूचना �णाल�लाई सदुृढ�करण गन�। 

• स्वास्थ्य मानव �ोतको ला�ग ता�लम आवश्यकता प�हचान गन�। 

बहकेु्ष�ीय समन्वय शाखा 

बहपुक्षीय सरोकार रा� े�नम्न �लिखत �बषयबस्तकुा सम्बन्धमा सरोकारवाला �नकायहरुसंग 
समन्वय गर� आवश्यक कायर् सम्पादन गन�। 

• पोषण  

• कृ�ष के्ष� 

• लाईभस्टक के्ष�    

• म�हला तथा वालबाल�का के्ष� 

• वातावरणीय स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई एवं खा� पदाथर् 
• �दषुण तथा �बषाद� �नयन्�ण एवं औधो�गक, पेशागत तथा आ�वासीको स्वास्थ्य 
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• सडक दघुर्टना  

• �वध्यालय स्वास्थ्य  

• आपतकाल�न अवस्थाको ब्यवस्थापन तथा स�ालन  

• स�ुमिजव �नरोधक ��तरोध रोकथाम 

• �म तथा वैदेिशक रोजगारको ला�ग जानेहरुको स्वास्थ्य 

• स्वास्थ्य पयर्टन आ�द 

• स्वास्थ्य सम्बन्धी कायर् गन� �ब�भ� रा��यस्तरका गैर सरकार� संघ संस्थाहरु संग 
समन्वय कायम गन�। 

�वकास, सहायता समन्वय शाखा 

• अन्तरार्��य संघसंस्थाहरूसँग समन्वय र सहकायर् गन�। 

• वैदेिशक �ोतको �भावकार� प�रचालन र उपयोग गन�। 

• अन्तरार्��य गैरसरकार� संस्थाहरू प�रचालन तथा समन्वय गन�। 

• वैदेिशक छा�वृि�, ता�लम, अध्ययन �मणमा मनोनयन गन�। 

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

सावर्ज�नक सचुना समन्वय शाखा 

• संचार व्यबस्थापन सम्बन्धी कायर् गन�।  

• गनुासो व्यबस्थापन सम्बन्धी कायर् गन�। 

• �देश तथा स्थानीय तहबाट सचुनाहरु संकलन तथा व्यबस्थापन गन�। 

• मन्�ालयका आधीकार�क धारणाहरुको सावर्जनी�ककरण सम्बन्धी कायर् गन�। 

• मन्�ालयका काम कारवाह�हरुको पारदश�ता लगायत सम्बिन्धत अन्य कायर्हरु गन�। 

५. �शासन महाशाखा 
कमर्चार� �शासन शाखा 

• आवश्यक जनशि�को दरवन्द� �सजर्ना, �नयिु�, सरुवा, पदस्थापना तथा बढुवा सम्बन्धी 
कायर् गनर्।  

• मन्�ालय अन्तगर्त कमर्चार�को �ेणी र तहगत दरवन्द� �ववरण तथा कमर्चार� अ�भलेख 
रा�।े 
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• मन्�ालय अन्तगर्तका कमर्चार�हरूको कायर्�ववरण, कायर्सम्पादन, ता�लम, �वदा तथा 
अवकाश तथा �वभागीय कारवाह� गन�। 

• मन्�ालय र अन्तगर्तको स�ठनात्मक संरचना �शासन सधुारका कायर्हरू गन�। 

• कायर्सम्पादन मूल्या�न सम्बन्धी मूल्याङकनको अ�भलेख तथा व्यवस्थापन गन�। 

• स्वास्थ्य सेवाका �व�भ� पदको बढुवाको ला�ग सिचवालय सम्बन्धी कायर् गन�। 

• स्तरवृ�� सम्बन्धी कायर् गन�। 

• मानव संसाधन सूचना केन्�मा ��व� भएका प�को व्यि�गत फाइलमा अ�ाव�धक 
गन�। 

• लामो अव�धका �वदा तथा कारवाह�हरूको अ�भलेख रा�।े 

• अ�धकृतस्तरका कमर्चार�हरूको व्यि�गत फाइल अ�ाव�धक गन�। 

• मन्�ालय अन्तगर्त सामान्य �शासन समूहका कमर्चार�हरूको सपुर�वेक्षण, अ�भलेख, 

कायर्सम्पादन मूल्या�न गन�।  

आ�थर्क �शासन शाखा 

• आ�थर्क योजना तथा सघीयं आ�थर्क �शासन नी�त अनसुार कायर् गन�। 

• मन्�ालय र अन्तगर्तको �वि�य नी�त तजुर्मा, बजेट, मन्�ालयको केन्��यस्तरको लेखा 
अन्तगर्त वा�षर्क �व�नयोजन बाँडफाँड सम्बन्धी कायर्हरू गन�, गराउने। 

• मन्�ालय र अन्तगर्तको ला�ग �व�नयोिजत बजेटको �नकासा, खचर्, लेखा�न तथा 
��तवेदन र लेखापर�क्षण सम्बन्धी कायर्हरू गन�, गराउने। 

• तजुर्मा, बजेट कायार्न्वयन, लेखापर�क्षण तथा बेरुज ुफ�योट, आ�थर्क अनशुासन पालना 
सम्बन्धी कायर् गन�। 

• मन्�ालयको आन्त�रक बजेट स�ालन गन�। 

• केन्��य लेखा, लेखा�णाल� तथा आन्त�रक �नयन्�ण �णाल� व्यवस्थापन गन� । 

• मन्�ालय अन्तगर्तका छुटै ऐन र �नयम अन्तगर्त स्थापना भएका ��त�ान, प�रषद्, 

स�म�तहरूको आ�थर्क �शासन नी�त, �नद�शन, �नयन्�ण तथा समन्वय सम्बन्धी कायर्हरू 
गन�। 

• नेपाल सरकारको आ�थर्क �शासन र �व�ीय व्यवस्थापन सम्बन्धी �वषयका कायर् 
गन�। 

• मन्�ालय अन्तगर्त लेखा समूहका कमर्चार�हरूको सपुर�वेक्षण, अ�भलेख, कायर्सम्पादन 
मूल्या�न गन�। 
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काननु शाखा 

• संघीयता कायार्न्वयको �ममा स्वास्थसंग सम्बिन्धत आवश्यक ऐन, �नयमावल�हरु 
तजुर्मा एवं प�रमाजर्न गन�। 

• �देश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक ऐन, �नयमावल�हरु तजुर्मा गनर् सहिजकरण गन�। 

• मन्�ालय र अन्तगर्तका �नकायहरूको ��याकलाप स�ालनमा आवश्यक पन� ऐन 
�नयम तथा �व�नयम तजुर्मा गन�, कायार्न्वयनको अनगुमन र कानूनी वाधा अड्चन 
फुकाउन ेसरसल्लाह �दन।े 

• मन्�ालय र अन्तगर्तका �नकायहरुलाई आवश्यक पन� कानूनी राय सझुाव �दने। 

• मन्�ालयसंग सम्बिन्धत सरकार� मदु्दा मा�मला सम्बन्धी ��तरक्षात्मक कायर् गन�। 

आन्त�रक �शासन शाखा 

• मन्�ालयको आन्त�रक �शासन, कायार्लय व्यवस्थापन, सरसफाइ र आवश्यक भौ�तक 
व्यवस्था गन�। 

• आन्त�रक कमर्चार� �शासन, आन्त�रक कायर् �वभाजन, हािजर�, �वदा, रमाना, पालो पहरा, 
खटनपटनको व्यवस्थापन गन�। 

• कायार्लय भवन, प�रसर, सवार� साधनहरूको ममर्तसंभार तथा व्यवस्थापन गन�। 

• मन्�ालयको आन्त�रक िजन्सी सामानको आपू�तर् तथा व्यवस्था, िजम्मा तथा रेखदेख, 

संभार, संरक्षण, �नर�क्षण तथा ��तवेदन सम्बन्धी कायर्हरू गन� । 

• सम्पती �ववरण सम्बन्धी कायर्। 

• सशुासन सम्बन्धी कायर्। 

• पसु्तकालय व्यवस्थापन तथा ई- लाई�ेर� संचालन। 

६. स्वास्थ्य आपतका�लन तथा �वपद व्यवस्थापन इकाई 

• स्वास्थ्य आपतका�लन तथा �वपदको अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयको 
सिचवालयको रुपमा कायर् गन�। 

• गहृमन्�ालय अन्तगर्तको रा��य �वपद व्यवस्थापन केन्� लगायत अन्य सम्बिन्धत 
�नकायहरुसंग स्वास्थ्य के्ष�को सम्पकर्  �वन्दकुो रुपमा कायर् गन�। 

• स्वास्थ्य आपतका�लन तथा �वपदको अवस्थामा रा��य रोग �नयन्�ण केन्�संग समन्वय 
ग�र �तु ��तकायर् गन�। 

• �देश तथा स्थानीय तहसंग स्वास्थ्य आपतका�लन तथा �वपदको अवस्थामा केिन्�य 
सम्पकर्  �वन्दकुो रुपमा कायर् गन�। 
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• आपतका�लन तथा �वपदको अवस्थामा सहयो�ग अन्तरा��य �नकाय, गैरसरकार� एवं 
सरोकारवाला संघसंस्थाहरुसंग समन्वय ग�र आवश्यक सहयोग प�रचालन गन�। 

• आपतका�लन तथा �वपदको अवस्थामा हब तथा स्याटेलाईट अस्पतालहरुबाट सेवा 
�वाह गनर् आवश्यक सहकायर् गनर्। 

• स्वास्थ्य आपतका�लन अवस्थाको सूचनाहरुलाई अ�भलेिखकरण गन�। 

• मापदण्ड �नधार्रण तथा क्षमता �वकासका ला�ग रा��य रोग �नयन्�ण केन्�संग सहकायर् 
गन�। 

२.४ स्वास्थ्य सेवा �वभागका महाशाखाहरू र �तनको कायर् �ववरण 

१. व्यवस्थापन महाशाखा  

• रा��यस्तरमा स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना �णाल� सम्बन्धी नी�त, �नयम, �नद� िशका, 
मापदण्ड तथा �ोटोकलहरु �नमार्ण गनर् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयलाई 
सहिजकरण गन�। 

• स्वास्थ्य सूचनाहरु �भावकार� व्यवस्थापनका ला�ग समयानकुुल अध्याव�धक तथा 
��व�धमै�ी बनाउने। 

• स्वास्थ्य के्ष�मा एच.एम. आई. एस., एल.एम. आई. एस., एच.आई. आई. एस. 
जस्ता �ब�मान सूचना �णाल�लाई ए�ककृत �णाल�को रुपमा �वकास, �वस्तार र 
संस्थागत गन�। 

• रा��यस्तरको स्वास्थ्य सूचनाको ला�ग तहगत सूचकहरु �नधार्रण एवम ् प�रमाजर्न 
गन�। 

• स्वास्थ्यसंग सम्बिन्धत सूचनाको �व�षेण गर� वा�षर्क तथा आव�धक रुपमा ��तवेदन 
तयार तथा सावर्ज�नककरण गन�। 

• ए�ककृत स्वास्थ्य सूचना �णाल�लाई �व�भ� तहमा संस्थागत गनर् क्षमता अ�भब�ृ�का 
ला�ग सहिजकरण गन�। 

• स्वास्थ्य सेवा सम्वन्धी सूचना व्यवस्थापन तथा कायार्न्वयनका ला�ग �ादेिशक तथा 
स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहकायर् गन�। 

• �वभाग अन्तगर्तका महाशाखाहरुको योजना तयार गनर् समन्वय तथा सहजीकरण गन�। 

• �बभागको मासीक चैमा�सक तथा बा�षर्क �गती अभीलेखीकरण गन� तथा ��तवेदन 
तयार गन�। 

• �बभागका तफर् बाट मन्�ालयको सम� योजना तजुर्मामा आवश्यक सहयोग गन�। 
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• वातावरिणय स्वास्थ्य सम्बन्धी नी�त, �नद� िशका, मागर्दशर्न, मापदण्ड लगायतका 
दस्तवेजहरु �नमार्ण गनर् सहयोग तथा सहजीकरण गन�। 

• खानेपानी, हावा तथा सम� वातावरणले स्वास्थ्यमा पारेको असर सम्बन्धमा �नगरानी, 
अध्ययन, अनसुन्धान तथा �नयमनमा सहजीकरण गन�। 

• स्वास्थ्य सेवाजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी रा��य काननु, नी�त, �नयम, 
मापदण्ड, �ोटोकल तयार गनर् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयलाई सहयोग गन�। 

• संघ, �देश तथा स्थानीय तह अन्तरगतका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट �निस्कन े
फोहरमैलाको वैज्ञा�नक ढ�ले व्यवस्थापन गनर् सहिजकरण गन�। 

• संघ अन्तरगतका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट �निस्कने फोहरमैलाको वैज्ञा�नक ढ�ले 
व्यवस्थापन गनर् अनगुमन तथा �नयमनका कायर्हरु गन�। 

• स्वास्थ्य संस्थाहरुको भौ�तक संरचना तथा उपकरण सम्बन्धी रा��य नी�त, �नयम 
तथा मापदण्ड �नमार्ण गनर् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयलाई सहिजकरण गन�। 

• स्वास्थ्य संस्थाहरुको भौ�तक पूवार्धारहरु तथा उपकरणहरुको स्तर�करण ग�र लगत 
रा�।े 

• स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई आवश्यक पूवार्धार �वकासको रा��य योजना तजुर्मा गनर् 
सहिजकरण गन�। 

• स्वास्थ्य संस्थाहरुको आवश्यक पूवार्धारको व्यवस्थापनको ला�ग सरोकारवालाहरुसंग 
समन्वय गन� । 

• अस्पताल भवन सं�हता �वकास, अध्याव�धक तथा �नयमनका ला�ग सहिजकरण गन�। 

• स्वास्थ्य पवुार्धार तथा उपकरणको �न�रक्षण, अनगुमन तथा गणुस्तर �नयन्�णका ला�ग 
सहिजकरण गन�। 

• ख�रद तथा आपू�तर् सम्बन्धी रा��य काननु, नी�त, �नद� िशका, गणुस्तर मापदण्ड, 
�ोटोकलहरु �नमार्ण गनर् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयलाई सहयोग गन� । 

• रा��यस्तरमा औष�ध, स्वास्थ्य उपकरण तथा औजारहरुको मापदण्ड एवम ्
specification bank तयार तथा अध्याव�धक गनर् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयलाई 
सहयोग गन�। 

• खोप तथा प�रवार �नयोजनका साधन जस्ता अ�त आवश्यक स्वास्थ्य सामा�ीहरुको 
खर�द तथा �देशस्तरमा आपू�तर् गन�। 

• �देश तथा स्थानीय स्तरमा आवश्यक औजार, उपकरण तथा औषधीहरुको खर�द 
तथा आपू�तर् गनर् सहिजकरण गन�। 
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• रा��यस्तरमा आपू�तर् व्यवस्थापन सूचना �णा�ललाई संस्थागत गनर् समन्वय तथा 
सहिजकरण गन�।  

• �वभाग अन्तरगतका �नकायहरुमा आवश्यक समा�ीको व्यवस्थापन गन�। 

२. उपचारात्मक सेवा महाशाखा  

• अस्पताल सेवा सदुृ�ढकरण सम्बन्धी काननु, नी�त, मागर्दशर्न, गणुस्तर, मापदण्ड तथा 
�ोटोकल �नमार्ण गनर् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयलाई सहयोग गन�। 

• �निज तथा सरकार� अस्पताल �वचको सहकायर्लाई सदुृढ ग�र स्वास्थ्य सेवालाई 
�भावकार� बनाउन आवश्यक काननु, नी�त, रणनी�त, मापदण्ड �नमार्ण तथा कायार्न्वयन 
र �नयमन गनर् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयलाई सहयोग गन�। 

• �वषेशज्ञ तथा त�ृतय तहका अस्पतालहरुको अनमु�त, दतार्, न�वकरण, स्तरउ�ती तथा 
�नयमन सम्बन्धी कायर्हरुका ला�ग सहिजकरण गन�। 

• �नजी तथा गैरसरकार� अस्पताल, न�सर्� होम, िक्ल�नक, पोल� िक्ल�नक दतार् �सफा�रस 
तथा अनगुमन सम्बन्धी रा��य नी�त �नयम, मापदण्ड तथा मागर्दशर्न �नमार्ण गनर् 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयलाई सहयोग गन�। 

• अस्पताल सेवाको उच्चतम ्गणुस्तर स�ुनि�ताका ला�ग �नरन्तर अनगुमन र �न�रक्षण 
गन�। 

• स्वास्थ्य के्ष�मा �योग हनु े �व�करणहरूको व्यवस्थापन रा��य तथा अन्तरार्��य 
मापदण्ड अनरुुप गनर् सहयोग गन�। 

• दरुिच�कत्सा (Telemedicine) सेवा प��तको �वकास र संस्थागत गनर्का ला�ग 
सहिजकरण गन�। 

• स्वास्थ्य पयर्टनलाई �वकास तथा संस्थागत गनर् काननु, नी�त, रणनी�त, मापदण्ड, 
�ोटोकल �नमार्ण गनर् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयलाई सहयोग गन�। 

• रा��यस्तरका अस्पतालहरुलाई अन्तरार्��यस्तरको अध्ययन, अनसुन्धान तथा �िशक्षण 
केन्�मा �वकास तथा व्यवस्थापन गनर्मा सहयोग गन�। 

• स्तर�य उपचार �ोटोकल तयार पान�। 

• अत्याबश्यक�य औषधीको सचुी तयार पान� तथा अवश्यकता अनसुार पर�माजर्न गन�। 

• �ब�भ� अस्पताल फाम�शी एवं स्वास्थ्य संस्थामा हनु ेऔषधीको �योग सम्बन्धी अध्ययन 
तथा अनगुमन गन�। 

• ��तजैवीक औषधी �योग र ��तरोग �नयन्�ण वारेमा मापदण्ड तयार गन�। 
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• औषधीको समचुीत �योग �ब�र्नका ला�ग �ब�भ� तहका स्वास्थ्यकम�का ला�ग ता�लम 
सामा�ी तयार पार� ताल�म संचालन कायर्मा सहयोग गन�, आद�। 

• संवैधा�नक व्यवस्था अनसुार �नशलु्क रुपमा �दान ग�रने आधारभतू स्वास्थ्य सेवा 
प�रभा�षत तथा �भावकार� ब्यवस्थापन गन�। 

• आधारभतू स्वास्थ्य सेवाको दायरा तथा मापदण्ड �नधार्रण गन�। 

• आधारभतू स्वास्थ्य सेवाको �न�रक्षण, अनगुमन तथा गणुस्तर �नयन्�ण गन�। 

• आधारभतू स्वास्थ्य सेवाको �भावकार�ताको मूल्यांकन गर� �नरन्तर सधुारका लागी 
सबै तहसंग समन्वय तथा प�ृपोषण गन�। 

• रोगको �कोप, �वि�य �ोतको उपलब्धता र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा 
आधारभतू स्वास्थ्य सेवाको दायरा प�रमाजर्न तथा �वस्तार  

गन� । 

• राज्यले �नशलु्क रुपमा �दान गन� अत्यावश्यक तथा जीवन रक्षक लगायतका 
औष�धहरुको सवर्सलुभ उपलब्धता स�ुनि�त गन�। 

• आधारभतू स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी �वषयमा अध्ययन अनसुन्धान गन�, गराउने। 

• आकिस्मक स्वास्थ्य सेवालाई �भावकार� बनाउन आवश्यक काननु, नी�त �नयम, 
मापदण्ड, �ोटोकल तथा मागर्दशर्न �नमार्णका कायर्मा सहिजकरण गन�। 

• �षेण �णाल� सम्बन्धी रा��य नी�त �नयम, मापदण्ड, �ोटोकल तथा मागर्दशर्न 
�नमार्णको कायर्मा सहिजकरण गन�। 

• आकिस्मक सेवा �वाह र �षेण सेवाको कायार्न्वयन तथा अनगुमन र �नयमनमा 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयलाई सहयोग गन�। 

• आखँा स्वास्थ्य सम्बन्धी रा��य नी�त �नयम, मापदण्ड, �ोटोकल तथा मागर्दशर्न 
�नमार्णको कायर्मा सहिजकरण गन�  

• इ.एन.ट�. स्वास्थ्य सम्बन्धी रा��य नी�त �नयम, मापदण्ड, �ोटोकल तथा मागर्दशर्न 
�नमार्णको कायर्मा सहिजकरण गन�। 

• ओरल हेल्थसम्बन्धी रा��य नी�त �नयम, मापदण्ड, �ोटोकल तथा मागर्दशर्न �नमार्णको 
कायर्मा सहिजकरण गन�। 

• आखँा, इ.एन.ट�. तथा ओरल हेल्थसेवाको �भावकार�ताको मूल्यांकन गर� �नरन्तर 
सधुारका लागी सबै तहसंग समन्वय तथा प�ृपोषण गन�। 

• आखँा, इ.एन.ट�. तथा ओरल हेल्थसेवालाइ सम� स्वास्थ्य सेवासँग एक�कृत गद� लैजान 
आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गन�। 

• आखँा, इ.एन.ट�. 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 रा��य नी�त, रणनी�त, �नद� िशका, गणुस्तर मापदण्ड, 
�ोटोकलहरु तयार गनर् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयलाई सहयोग गन�। 

• रा��यस्तरमा खोप तथा खोपजन्य साम�ी आपू�तर् तथा �वतरण योजना तयार गन�। 

• नयां खोपहरुलाई �नय�मत खोप कायर्�ममा समावेश गन� सन्दभर्मा आवश्यक सहयोग 
गन�। 

• खोप तथा बाल स्वास्थ्य अवस्थाको �व�षेण ग�र रा��यस्तरको नी�त �नमार्णमा 
�ा�वधीक सहयोग गन�।  

• रा��य नी�त तथा रणनी�त अनसुार बाल स्वास्थ्य सम्बन्धी रा��यस्तरका कायर्�महरु 
�नमार्ण गन� र �देशस्तरमा कायार्न्वयनमा सहिजकरण गन�। 

• �देश, स्थानीय तह तथा सरोकारवालाहरुसंग �ा�व�धक �वषयमा समन्वय तथा 
सहिजकरण गन�। 

• मात ृ तथा नविशश ु स्वास्थ्य सम्बन्धी रा��य नी�त, रणनी�त, �नद� िशका, मापदण्ड, 
�ोटोकलहरु तयार गनर् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयलाई सहयोग गन�। 

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

• मात ृ तथा नविशश ु स्वास्थ्य अवस्थाको �व�षेण ग�र रा��य एवम ् �ादेिशक नी�त 
�नमार्णमा �ा�व�धक सहयोग गन�।  

• रा��य नी�त, अन्तरा��य मागर्दशर्न तथा �ादेिशक आवश्यकताको आधारमा मात ृतथा 
नविशश ुस्वास्थ्य सम्बन्धी नयाँ कायर्�म तजुर्मा गनर् सहिजकरण गन�। 

• �देश, स्थानीय तह तथा सरोकारवालाहरुसंग ��व�धक �वषयमा समन्वय तथा 
कायार्न्वयनमा सहिजकरण गन�। 

• मात ृतथा नविशश ुसम्बन्धी रा��य �ाथ�मकताका कायर्�महरुको कायार्न्वयनका ला�ग 
समन्वय र सहिजकरण गन�। 

• आकिस्मक �सतुी सेवा तथा २४ घण्टे ब�थर्ङ सेन्टरको �वस्तार माफर् त सेवा पहँूच 
अ�भब�ृ� गनर् �ादेिशक तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गन�। 

प�रवार योजना तथा �जनन ्स्वास्थ्य 

• रा��यस्तरमा प�रवार योजना सम्बन्धी नी�त, रणनी�त, �नद� िशका, गणुस्तर मापदण्ड 
तथा �ोटोकलहरु तयार गनर् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयलाई सहयोग गन�। 

• प�रवार �नयोजन सम्बन्धी सव�क्षण/ अनसुन्धान कायर्मा सहयोगगन�। 
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• रा��यस्तरमा प�रवार �नयोजन साम�ी आपू�तर् तथा �वतरण योजना तयार गन�। 

• रा��य एवम ्�ादेिशकस्तरमा प�रवार �नयोजन सेवाको अवस्थाको �व�षेण ग�र नी�त 
�नमार्णमा �ा�व�धक सहयोग गन�। 

• �देश, स्थानीय तह तथा सरोकारवालाहरुसंग ��व�धक �वषयमा समन्वय र सहिजकरण 
गन�। 

• रा��यस्तरमा �जनन ्स्वास्थ्य सम्बन्धी नी�त, रणनी�त, �नद� िशका, गणुस्तर मापदण्ड 
तथा �ोटोकलहरु तयार गनर् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयलाई सहयोग गन�। 

• �कशोर �कशोर� स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान, रा��यस्तरका कायर्�महरु 
तजुर्मा, कायार्न्वयन, अनगुमन तथा मलु्यांकनमा सहयोग गन�। 

• आ� खस्ने समस्या, लै�गंक �हंसा, ब�ृ म�हलाको �जनन ्स्वास्थ्य लगायतका �बषयमा 
अनसुन्धान, रा��यस्तरका कायर्�महरु तजुर्मा, कायार्न्वयन, अनगुमन तथा मलु्यांकनमा 
सहयोग गन�। 

• �देश, स्थानीय तह तथा सरोकारवालाहरुसंग ��व�धक �वषयमा समन्वय तथा 
कायार्न्वयनमा सहिजकरण गन�। 

पोषण 

• पोषण सम्बन्धी रा��य नी�त, रणनी�त, �नद� िशका, मापदण्ड, �ोटोकलहरु तयार गनर् 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयलाई सहयोग गन�। 

• पोषण सम्बन्धी सव�क्षण/ अनसुन्धान कायर्मा सहयोग गन�। 

• पोषण �वदर्नको ला�ग बहकेु्ष�ीय समन्वय गन�। 

• पोषण अवस्थाको �व�षेण ग�र रा��य एवम ्�ादेिशक नी�त �नमार्णमा �ा�व�धक सहयोग 
गन�।  

• पोषण सम्बन्धी रा��यस्तरका कायर्�महरु �नमार्ण तथा कायार्न्वयन गनर् सहिजकरण 
गन�। 

• �देश, स्थानीय तह तथा सरोकारवालाहरुसंग ��व�धक �वषयमा समन्वय तथा 
कायार्न्वयनमा सहिजकरण गन�। 

४. इ�पडी�मयोलोजी तथा रोग �नयन्�णमहाशाखा 

एन.�ट.�ड. तथा �कटजन्य रोग �नयन्�ण 

• औलो,  ड�गू, स्�ब टाईफस, िचकनग�ुनया लगायत क�टजन्य रोग रोकथाम, �नयन्�ण, 
�नवारण तथा व्यवस्थापनका ला�ग रा��य कानून, नी�त, रणनी�त, �नद� िशका तयार 
गनर् सहयोग गन�। 
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• �कटजन्य रोग �नदान, उपचार लगायत रोग व्यवस्थापनका ला�ग आवश्यक �ा�व�धक 
जनशि� �वकासका ला�ग समन्वय तथा सहयोग गन�।  

• �कटजन्य रोग रोकथाम, �नयन्�ण, �नवारण तथा व्यवस्थापनका �देश र स्थानीय 
तहलाई आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गन�। 

• �कटजन्य रोग �नदान सम्बन्धी संघस्तरको बा�षर्क कायर् योजना तजुर्मामा सहयोग 
तथा कायार्न्वयन गन�। 

• �कटजन्य रोग �नदान सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान कायर्का ला�ग आवश्यक सहयोग 
तथा समन्वय गन�। 

• �कटजन्य रोग �नदान �नयन्�ण सम्बन्धमा रोकथाम, �नयन्�ण, �नवारण तथा 
व्यवस्थापनका ला�ग आवश्यक उपकरण तथा औजारहरुको आपूत� तथा 
व्यवस्थापनको ला�ग सहिजकरण गन�। 

• �कटजन्य रोग सम्बन्धी सचुना व्यवस्थापन लगायतका कायर्हरुमा समन्वय र सहकायर् 
गन�। 

• �कटजन्य रोग सम्बन्धी रा��यस्तरमा अनगुमन तथा मूल्यांकन, सव�क्षण, स�भर्लेन्स 
तथा अनसुन्धान सम्बन्धी कायर्का ला�ग सहयोग गन�। 

• हा�ीपाईले, कालाजार लगायत Neglected Tropical Diseases (NTD) हरुको 
रोकथाम, �नयन्�ण, �नवारण तथा व्यवस्थापनका ला�ग रा��य कानून, नी�त, रणनी�त, 
�नद� िशका तयार गनर् सहयोग गन�। 

• NTD रोगका �नदान, उपचार लगायत रोग व्यवस्थापनका ला�ग आवश्यक कायर् 
गन�। 

• �ा�व�धक जनशि� �वकासका ला�ग समन्वय तथा सहयोग गन�।  

• NTD रोग रोकथाम, �नयन्�ण, �नवारण तथा व्यवस्थापनका �देश र स्थानीय तहलाई 
आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गन�। 

• NTD रोग सम्बन्धी संघस्तरको बा�षर्क कायर् योजना तजुर्मामा सहयोग तथा 
कायार्न्वयन गन�। 

• NTD रोग सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान कायर्का ला�ग आवश्यक सहयोग तथा 
समन्वय गन�। 

• NTD रोग �नयन्�ण सम्बन्धमा रोकथाम, �नयन्�ण, �नवारण तथा व्यवस्थापनका 
ला�ग आवश्यकउपकरण तथा औजारहरुको आपूत� तथा व्यवस्थापनका ला�ग 
सहिजकरण गन�। 
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• NTD रोग सम्बन्धी सचुना व्यवस्थापन लगायतका कायर्हरुमा समन्वय र सहकायर् 
गन�। 

• NTD रोग सम्बन्धी रा��य स्तरमा अनगुमन तथा मूल्यांकन, सव�क्षण तथा स�भर्लेन्स 
सम्बन्धी कायर्का ला�ग सहयोग गन�। 

जनुो�टक तथा अन्य सरुवा रोग �नयन्�ण 

• रे�बज, सपर्दंश लगायतका जूनो�टक रोगहरुको रोकथाम, �नयन्�ण, �नवारण तथा 
व्यवस्थापनका ला�ग रा��य कानून, नी�त, रणनी�त, �नद� िशका तयार गनर् सहयोग 
गन�। 

• जूनो�टक रोगहरुको रोकथाम, �नयन्�ण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता �वकासका 
ला�ग सहयोग गन�। 

• जूनो�टक रोगहरुको �नदान, उपचार लगायत रोग व्यवस्थापनका ला�ग आवश्यक 
कायर् गन�। 

• �ा�व�धक जनशि� �वकासका ला�ग समन्वय तथा सहयोग गन�।  

• जूनो�टक रोगहरुको रोकथाम, �नयन्�ण, �नवारण तथा व्यवस्थापनका �देश र स्थानीय 
तहलाई आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गन�। 

• जूनो�टक रोगहरु सम्बन्धी संघस्तरको बा�षर्क कायर् योजना तजुर्मामा सहयोग तथा 
कायार्न्वयन गन�। 

• जूनो�टक रोगहरु सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान कायर्का ला�ग आवश्यक सहयोग 
तथा समन्वय  गन�। 

• Anti-rabies Vaccine तथा Anti-snake Venom Serum लगायत जनूो�टक रोगहरुको 
रोकथाम, �नयन्�ण तथा व्यवस्थापनका ला�ग आवश्यक पन� सम्पूणर् सामा�ीको आपू�तर् 
तथा समिुचत ब्यवस्थापनका ला�ग समन्वय र सहिजकरण गन�। 

• जूनो�टक रोगहरु सम्बन्धी सचुना व्यवस्थापन लगायतका कायर्हरूमा समन्वय र 
सहकायर् गन�। 

• जूनो�टक रोगहरुको सरुवा रोग सम्बन्धी रा��य स्तरमा अनगुमन तथा मूल्यांकन, 
सव�क्षण तथा स�भर्लेन्स सम्बन्धी कायर्का ला�ग सहयोग गन�। 

रोग �नगरानी तथा अनसुन्धान 

• रोग �नगरानी तथा अनसुन्धान सम्बन्धी आवश्यक रा��य कानून, नी�त तथा रणनी�त 
तयार गनर् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयलाई सहयोग गन�। 
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• रोग �नगरानी तथा अनसुन्धान सम्बन्धमा मापदण्ड, �ोटोकल तथा �नद� िशका तयार 
गन�। 

• �देश र स्थानीय तहमा रोग �नगरानीतथा अनसुन्धानका ला�ग आवश्यक सहयोग तथा 
समन्वय गन�। 

• रोग �नगरानी तथा अनसुन्धान सम्बन्धी संघस्तरको बा�षर्क कायर् योजना तजुर्मामा 
सहयोग तथा कायार्न्वयन गन�। 

• रोग �नगरानी तथा अनसुन्धानका ला�ग संघीय स्तरमा सम्ब� �नकायहरुसँग समन्वय 
तथा सहकायर् गन�। 

• रोग �नगरानी सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन ता�लम लगायतका संघीय कायर्हरुमा 
समन्वय र सहयोग गन�।  

• Early warning reporting system माफर् त महामार�जन्य रोगको स�भर्लेन्सका ला�ग 
आवश्यकता अनसुार �देश तथा स्थानीय तहको समन्वयमा सेिन्टनल अस्पताल स्थापना 
तथा व्यवस्थापन गन�। 

• रोग �नयन्�ण तथा आपतका�लन अवस्थाको व्यवस्थापन सम्बन्धी रा��यस्तरमा 
अनगुमन तथा मूल्यांकन, सव�क्षण, स�भर्लेन्स तथा अनसुन्धान गन�। 

• �देशसँगको समन्वयमारोग �नगरानी तथा अनसुन्धानका ग�त�व�धको अनगुमन, 

सपु�रवेक्षण गर� सम्ब� �नकायहरुलाई प�ृपोषण गन�।  

ई�पडे�मयोलोजी तथा महामार� व्यवस्थापन शाखा 

• ई�पडे�मयोलोजी तथा महामार� व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक रा��य कानून, नी�त 
तथा रणनी�त तयार गनर् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयलाई सहयोग गन�। 

• स्वास्थ्य जन्य �कोप, महामार� तथा अन्य स्वास्थ्य आपतका�लन अवस्थाको 
व्यवस्थापन तथा पवुर्तयार� सम्बन्धी आवश्यक रा��य कानून, नी�त तथा रणनी�त 
तयार गनर् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयलाई सहयोग गन�। 

• ई�पडे�मयोलोजी तथा महामार� व्यवस्थापन सम्बन्धमा मापदण्ड, �ोटोकल तथा 
�नद� िशका तयार गन�। 

• �देश र स्थानीय तहमा ई�पडे�मयोलोजी तथा महामार� व्यवस्थापन व्यवस्थापनका 
ला�ग आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गन�। 

• ई�पडे�मयोलोजी तथा महामार� व्यवस्थापन सम्बन्धी संघस्तरको बा�षर्क कायर् योजना 
तजुर्मामा सहयोग तथा कायार्न्वयन गन�। 

28 



• ई�पडे�मयोलोजी तथा महामार� व्यवस्थापन ला�ग संघीयस्तरमा सम्ब� �नकायहरुसँग 
समन्वय तथा सहकायर् गन�। 

• ई�पडे�मयोलोजी, महामार� तथा आपतका�लन अवस्थाको व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना 
व्यवस्थापन ता�लम लगायतका संघीय कायर्�महरुमा समन्वय र सहयोग गन�। 

• �ाकृ�तक �कोपबाट स्वास्थ्य के्ष�मा पन� असर न्यू�नकरण एवं रेस्पोन्स गनर्का साथै 
महामार� �नयन्�णका ला�ग बह�ुनकाय समन्वय गन� । 

• �ाकृ�तक �कोप प�ात ्�वस्था�पत समदुायमा रोग फै�लन न�दन �देश तथा स्थानीय 
तह माफर् त ��तकारात्मक र उपचारात्मक सेवा �वाहका ला�ग सहिजकरण तथा 
समन्वय गन� । 

• �देशसँगको समन्वयमा �ाकृ�तक �कोप पूवर् तयार� तथा व्यवस्थापन ग�त�व�धको 
अनगुमन, सपु�रवेक्षणगर� सम्ब� �नकायहरुलाई प�ृपोषण गन�।  

• महामार�जन्य रोगको �नयन्�णका ला�ग �तु ��तकायर् टोल� प�रचालन माफर् त �कोपको 
�नयन्�ण तथा व्यवस्थापन गन�। 

• रोगहरुको महामार� तथा �कोप �नयन्�णका ला�ग आवश्यक पन� औष�ध तथा 
साम�ीहरुको बफरस्टक व्यवस्थापनका साथै सोका ला�ग सहिजकरण तथा समन्वय 
गन�। 

• रोगहरुको महामार�, �कोप पूवर्तयार�, रोकथाम र �नयन्�ण ग�त�व�धको अनगुमन, 

सपु�रवेक्षण गर� प�ृपोषण �दने। 

एन.सी.डी. तथा मान�सक स्वास्थ्य 

• क्यान्सर, दम लगायतका नसन� रोगहरुको व्यवस्थापनका ला�ग आवश्यक रा��य 
कानून, नी�त तथा रणनी�त तयार गनर् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयलाई सहयोग 
गन�। 

• �व�भ� तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट क्यान्सर, मधमेुह, मटूुरोग, दम लगायतका नसन� 
रोगहरु रोकथाम तथा व्यवस्थापनका ला�ग आवश्यक मापदण्ड, �ोटोकल तथा 
�नद� िशका �नमार्ण एवम ्गणुस्तर �नधार्रण गन�। 

• �देश र स्थानीय तहमा नसन� रोगहरुको रोकथाम उपचार तथा व्यवस्थापनका ला�ग 
आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गन�। 

• रोग �नयन्�ण सम्बन्धी संघस्तरको बा�षर्क कायर् योजना तजुर्मामा सहयोग तथा 
कायार्न्वयन गन�। 
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• नसन� रोगहरु रोकथामका ला�ग स्वस्थ्य जीवनशैल� �बदर्न तथा ब्यवहार प�रवतर्न 
सम्बन्धमा योजना तथा कायार्न्वयनका ला�ग समन्वय गन�। 

• क्यान्सर, मधमेुह, मटुुरोग, दम लगायतका नसनर् रोगहरु सम्बन्धी औष�ध, उपकरण 
तथा औजारहरुको आपूत� व्यवस्थपनका ला�ग आवश्यक सहिजकरण गन�।  

• क्यान्सर, मधमेुह, मटूुरोग, दम लगायतका नसन� रोगहरुको सूचना व्यवस्थापन 
सम्बन्धी ता�लम लगायतका संघीय कायर्हरुमा समन्वय र सहयोग गन�। 

• क्यान्सर, मधमेुह, मटूुरोग, दम लगायतका नसन� रोगहरु सम्बन्धी रा��य स्तरमा 
अनगुमन तथा मूल्यांकन, सव�क्षण ,स�भर्लेन्स तथा अनसुन्धान सम्बन्धी कायर्का ला�ग 
सहयोग गन�। 

• मान�सक स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक रा��य कानून, नी�त तथा रणनी �ततयार गनर् 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयलाई सहयोग गन�। 

• �व�भ� तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट मान�सक स्वास्थ्य सम्बन्धी परामशर् तथा उपचार 
सेवा सम्बन्धी  आवश्यक मापदण्ड, �ोटोकल, �नद� िशका �नमार्ण तथा गणुस्तर �नधार्रण 
गन�।  

• �देश र स्थानीय तहमा मान�सक स्वास्थ्य समस्याहरुको रोकथाम, रोगको उपचार 
तथा व्यवस्थापनको ला�ग आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गन�।  

• मान�सक स्वास्थ्य सम्बन्धी संघस्तरको बा�षर्क कायर् योजना तजुर्मामा सहयोग तथा 
कायार्न्वयन  गन�। 

• मान�सक स्वास्थ्य सम्बन्धी ता�लम तथा अनसुन्धानात्मक कायर्का ला�ग आवश्यक 
सहयोग तथा समन्वय गन�। 

• मान�सक स्वास्थ्य सम्बन्धी �विश� �क�समका औष�ध, उपकरण तथा औजारहरुको 
ख�रद आपूत� तथा व्यवस्थापनका ला�ग आवश्यक सहिजकरण गन�।  

• मान�सक स्वास्थ्य सेवा �वाह तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन ता�लम 
लगायतका संघीय कायर्हरुमा समन्वय र सहयोग गन�। 

• मान�सक स्वास्थ्य समस्याबाट �प�डतहरुको सामािजक पनुस्थार्पना तथा व्यवस्थापनका 
ला�ग सहयोग तथा समन्वय गन�। 

• मान�सक स्वास्थ्य सम्बन्धी रा��य स्तरमा अनगुमन तथा मूल्यांकन, सव�क्षण, स�भर्लेन्स 
तथा अनसुन्धान सम्बन्धी कायर्का ला�ग सहयोग गन�। 
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कु�रोग �नयन्�ण तथा अपा�ता व्यवस्थापन 

• छालारोग तथा कु�रोग �नयन्�णका ला�ग आवश्यक रा��य कानून, नी�त तथा रणनी�त 
तयार गनर् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयलाई सहयोग गन�। 

• �व�भ� तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट �दान ग�रने छाला रोग तथा कु�रोग सम्बन्धी 
उपचारात्मक सेवाहरुका ला�ग आवश्यक मापदण्ड, �ोटोकल, �नद� िशका तयार एवम ्
गणुस्तर �नधार्रण गन�।  

• छालारोग तथा कु�रोग सम्बन्धी �ा�व�धक जनशि� �वकासका ला�ग आवश्यक 
समन्वय तथा सहयोग गन�।  

• �देश र स्थानीय तहलाई रोग �नयन्�णका तथा कु�रोग �भा�वतहरुको सामािजक 
पनुस्थार्पनाका ला�ग आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गन�। 

• रोग �नयन्�ण सम्बन्धी संघस्तरको बा�षर्क कायर् योजना तजुर्मामा सहयोग तथा 
कायार्न्वयन गन�। 

• कु�रोग �भा�वतहरुको सामािजक पनुस्थार्पना तथा व्यवस्थापनका ला�ग सहयोग गन�। 

• छालारोग तथा कु� रोग सम्बधी ता�लम तथा अनसुन्धानात्मक कायर्का ला�ग 
आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गन�। 

• छालारोग तथाकु�रोग �नयन्�ण सम्बन्धी औष�ध, उपकरण तथा औजारहरुको ख�रद 
आपूत� तथा व्यवस्थापनका ला�ग सहिजकरण गन�। 

• छालारोग तथा कु�रोग �नयन्�ण सम्बन्धी सचुना व्यवस्थापन ता�लम लगायतका 
संघीय कायर्हरुमा समन्वय र सहयोग गन�।  

• छालारोग तथा कु� रोग सम्बन्धी रा��यस्तरमा अनगुमन तथा मूल्यांकन, सव�क्षण ,
स�भर्लेन्स तथा अनसुन्धान सम्बन्धी कायर्का ला�ग सहयोग गन�। 

• चोटपटक एवं दघुर्टनाका घाइतेहरुको उपचार तथा अपांगता व्यवस्थापन सम्बन्धी 
आवश्यक रा��य कानून, नी�त तथा रणनी�त तयार गनर् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या 
मन्�ालयलाई सहयोग गन�। 

• �व�भ� तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट चोटपटक एवं दघुर्टनाका घाइतेहरुको उपचार 
तथा अपांगता व्यवस्थापनकाप ला�ग आवश्यक मापदण्ड, �ोटोकल, �नद� िशका तयार 
एवम ्गणुस्तर �नधार्रण गन�। 

• �देश र स्थानीय तहमा चोटपटक एवं दघुर्टनाका घाइतेहरुको उपचार तथा अपांगता 
व्यवस्थापनका ला�ग आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गन�। 
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• चोटपटक एवं दघुर्टनाका घाइतेहरुको उपचार तथा अपांगता व्यवस्थापन सम्बन्धी 
संघस्तरको बा�षर्क कायर् योजना तजुर्मामा सहयोग तथा कायार्न्वयन गन�। 

• चोटपटक एवं दघुर्टनाका घाइतेहरुको उपचार तथा अपांगता व्यवस्थापन सम्बन्धी 
�विश� �क�समका औष�ध, उपकरण तथा औजारहरुको ख�रद आपूत� तथा 
व्यवस्थापनका ला�ग आवश्यक सहिजकरण गन�। 

• चोटपटक एवं दघुर्टनाका घटना तथा अपांगता न्यू�नकरणका ला�ग संघीयस्तरमा 
सम्ब� �नकायहरुसँग समन्वय तथा सहकायर् गन�। 

• चोटपटक एवं दघुर्टनाका घाइतेहरुको उपचार सेवा तथा अपांगता व्यवस्थापन सेवा 
�वाह तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन, ता�लम लगायतका संघीय 
कायर्हरुमा समन्वय र सहयोग गन�।  

• चोटपटक एवं दघुर्टनाका घाइतेहरुको उपचार सेवा तथा अपांगता भएकाहरुको 
पनुस्थार्पना तथा व्यवस्थापनका ला�ग सहयोग तथा समन्वय गन� । 

• चोटपटक एवं दघुर्टनाका घाइतेहरुको उपचार सेवा तथा अपांगता सम्बन्धी 
रा��यस्तरमा अनगुमन तथा मूल्यांकन, सव�क्षण, स�भर्लेन्स, अनसुन्धान तथा �नयमन 
सम्बन्धी कायर् गन�। 

• अन्य सरकार� वा गै� सरकार� संघ संस्थाहरुसँगको समन्वयमा चोटपटक एवं 
दघुर्टनाका घाइतेहरु व्यवस्थापन तथा अपांगता भएकाहरुको हेरचाह र सहयोग 
सम्बन्धी कायर्हरुमा सहयोग र सहिजकरण गन�। 

५. न�सर्� तथा सामािजक सरुक्षा महाशाखा 

न�सर्� क्षमता �वकास  

• न�सर्ङ सेवाको गणुस्तर कायम गनर्का ला�ग मापदण्ड तथा �ोटोकल �नधार्रण र 
�नयमन गनर् सहजीकरण गन�। 

• गणुस्तर�य र दक्ष न�सर्ङ जनशि�को उत्पादन तथा प�रचालन गनर् आवश्यक काननु, 
मापदण्ड, �नद� िशका जार� गनर् सहजीकरण गन�। 

• बैकिल्पक िच�कत्सा के्ष�मा कायर्रत न�सर्ङ सेवाको गणुस्तर मापदण्ड �नधार्रण ग�र 
क्षमता अ�भवृ�� गन�। 

• �विश�ीकृत न�सर्ङ सेवा सम्बन्धी नी�त �नयम, मापदण्ड �नधार्रणका ला�ग समन्वय 
तथा सहजीकरण गन�।    

• स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी नी�त,रणनी�त तथा मापदण्ड �नधार्रण गनर् सहयोग गन�। 
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• जनरल तथा �विश�ीकृत न�सर्ङ िशक्षा र सेवाको गणुस्तर अ�भवृ�� गनर् अध्ययन 
अनसुन्धान मलुक कायर् गन�। 

• सामदुायीक न�सर्ङ तथा �मडवाई�� िशक्षा र सेवाको गणुस्तर अ�वब�ृ� गनर् अध्ययन 
अनसुन्धानमलुक कायर्मा सहजीकरण गन�। 

• �बधालय स्वास्थ्य जस्ता नवीनतम �बधाहरुमा न�सर्ङ सेवाको �वकास र �बधर्नका 
ला�ग आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गन�। 

• समदुायीक न�सर्ङ सेवाको �वकास र �बधर्नका ला�ग आवश्यक समन्वय तथा 
सहजीकरण गन�। 

• �मडवाई�� िशक्षा तथा सेवाको �वकास र �बधर्नका ला�ग आवश्यक समन्वय तथा 
सहजीकरण गन�। 

• न�सर्ङ तथा �मडवाई�� मानव संसाधन को योजना, क्षमता अ�भब�ृ�, �वकास र 
ब्यबस्थापनमा समन्वय र सहयोग गन�। 

• पिब्लक हेल्थ न�सर्ङ तथा �मडवाई�� सेवाको �ोटोकल �नमार्ण र �नधार्रण गन�। 

जे�रया��क तथा ल��गक �हंसा व्यवस्थापन 

• घरदैलोमा �वाह गर�ने न�सर्ङ सेवा (Home based nursing care) सम्बन्धी नी�त 

�नयम, मापदण्ड �नधार्रणका ला�ग समन्वय तथा सहजीकरण गन�। 

• जे� नागर�क स्वास्थ्य जस्ता नवीनतम �बधाहरुमा न�सर्ङ सेवाको �वकास र �बधर्नका 
ला�ग आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गन�। 

• ल��गक �हंसा �भावीतहरुलाइ गणुस्तर�य सेवा �दान गनर्का ला�ग आवश्यक समन्वय 
तथा सहजीकरण गन�। 

• ल��गक �हंसा �भावीतहरुको सम� स्वास्थ्य उपचारमा उपय�ु मापदण्ढको �बकास 
गन�। 

• एक�ार संकट व्यबस्थापन केन्�को अनगुमन तथा सहजीकरण गन�। 

• �ब�भ� �बषयगत के्ष� एवं सरोकारवाला संस्थाहरुसंग कायर्गत समन्वय गन�। 

• जे�रयाट्�रक मै�ी स्वास्थ्य सेवा �वाहका ला�ग आवश्यक �ोटोकल तथा शैक्षीक 
सामा�ी तयार गन�। 

• जे�रया��क तथा ल��गक �हंसा व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्वास्थ्यकम�को क्षमता अ�भब�ृ� 
गनर् �ा�व�धक सहयोग गन�। 
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सामािजक स्वास्थ्य सरुक्षा  

• लिक्षत वगर् (ग�रब, अ�तग�रब, अपा�, असहाय, �समान्तकृत, बिन्च�तकरणमा परेका 
समदुाय आद�) हरुलाई अस्पतालबाट �दान ग�रन े सेवाहरुमा सहज पहुचँको ला�ग 
नी�त, रणनी�त, मापदण्ड, �नद� िशका आ�द �वकास गन�। 

• �वप� नागर�क उपचारका कायर्�म, कडा रोगका कायर्�महरु, SSU, OCMC आद�को 
व्यबस्थापन गन�।  

• म�हला स्वास्थ्य स्वयंसे�वका लगायतका स्वास्थ्य के्ष�मा स्वयंसेवा प�रचालनका 
संब�मा आवश्यक नी�त, मापदण्ड �नधार्रण गन�। 

२.५ केन्�हरू र �तनको कायर् �ववरण 

१. एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग �नन्यन्�ण केन्� 

• एच आइ भी तथा यौन रोग रोकथाम तथा �नयन्�ण सम्बन्धी रा��यस्तरमा आवश्यक 
कानून, नी�त तथा मापदण्ड �नमार्णका ला�ग आवश्यक सहयोग गन�। 

• एच.आइ.भी. तथा यौन रोग रोकथाम तथा �नयन्�ण सम्बन्धी �नद� िशका, �ोटोकल तथा  
मापदण्ड एवं गणुस्तर �नधार्रण  सम्बन्धी कायर्हरू गन�। 

• एच.आइ.भी. तथा यौन रोग सम्बन्धी �ा�व�धक जनशि� �वकासका ला�ग आवश्यक 
समन्वय तथा सहयोग गन�।  

• एच.आइ.भी. तथा यौन रोग सम्बन्धमा अन्तरा��यस्तरमा भएका न�वनतम ��व�ध तथा 
�ग�तको आधारमा सम्ब� �नकायहरुलाई अ�ाव�धक गन� तथा राय परामशर् �दन।े 

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

• एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग �नयन्�ण सम्बन्धी संघस्तरको बा�षर्क कायर् योजना 
तजुर्मामा सहयोग तथा कायार्न्वयन गन�। 

• एच.आइ.भी. परामशर् तथा पर�क्षण सेवा, यौन रोग व्यवस्थापन सेवा, आमाबाट बच्चामा 
एच.आइ.भी. सं�मण, रोकथाम सेवा लगायतका जोिखमपूणर् वगर्हरूका ला�ग व्यवहार 
प�रवतर्न सम्बन्धी कायर्हरुका औ०।ला�ग सहयोग गन�। 

• अ�त जोिखममा रहेका समहुहरु जस्तै म�हला यौनकम�, परुुष स�म�ल��हरु, सईु�ारा 
लाग ु औषधी �योग गन�हरु आ�द जस्ता समहुहरुमा एच.आइ.भी. रोकथाम तथा 
व्यवस्थापनका ला�ग सहयोग गन�। 
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• एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग �नयन्�ण सम्बन्धी औष�ध, उपकरण तथा 
औजारहरुको ख�रद, आपू�तर् व्यवस्था तथा सहजीकरण गन�।  

• एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग �नयन्�ण सम्बन्धी सचुना व्यवस्थापन ता�लम 
लगायत संघीय कायर्हरूमा समन्वय र सहकायर् गन�। 

• अन्य सरकार� वा गै� सरकार� संस्थाहरु संग समन्वयमा एच.आइ.भी. एड्स 
सं��मतहरूलाइर् उपचार, हेरचाह र सहयोग सम्बन्धी कायर्हरुमा सहयोग र सहिजकरण 
गन�। 

• एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग �नयन्�ण सम्बन्धी रा��यस्तरमा अनगुमन तथा 
मूल्यांकन, सव�क्षण, स�भर्लेन्स तथा अनसुन्धान सम्बन्धी कायर्का ला�ग सहयोग गन�। 

• एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग �नयन्�ण सम्वन्धी �भावकार� कायार्न्वयनको ला�ग 
रा��य तथा अन्तरार्��य �नकायहरूसंग समन्वयका ला�ग सहिजकरण गन�। 

• एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग �नयन्�ण सम्बन्धी आवश्यक रा��य कानून, नी�त 
तथा रणनी�त तयार गनर् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयलाई सहयोग गन�। 

• एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग �नयन्�ण सम्बन्धी सेवाहरुको अनगुमन तथा 
मलु्या�नका कायर्हरू गन�। 

• एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग �नयन्�ण सम्बन्धी �नगरानी तथा अनसुन्धानका 
कायर्हरू गन�।  

• एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग �नयन्�ण सम्बन्धमा अन्तरा��यस्तरमा भएका 
न�वनतम ��व�ध तथा �ग�तको आधारमा सम्ब� �नकायहरुलाई अ�ाव�धक गन� तथा 
राय परामशर् �दन।े 

• एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग �नयन्�ण सम्बन्धी अनगुमन तथा मूल्यांकन, 

स�भर्लेन्स तथा अनसुन्धान सम्बन्धी कायर्का ला�ग सहयोग गन�। 

• एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग �नयन्�ण सम्बन्धी संघस्तरको बा�षर्क कायर्योजना 
तजुर्मामा सहयोग तथा कायार्न्वयन गन�। 

• एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग �नयन्�ण सम्बन्धी अन्तरार्��यस्तरमा सम्पकर्  
�वन्दकुो रुपमा काम गन�। 

• एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग �नयन्�ण सम्बन्धी �ा�व�धक जनशि� �वकासका 
ला�ग आवश्यक समन्वय तथा सहयोग गन�।  

• एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग �नयन्�ण सम्बन्धी औष�ध, उपकरण तथा 
औजारहरुको ख�रद, आपू�तर् तथा व्यवस्थापनका ला�ग सहिजकरण गन�। 
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• एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग �नयन्�ण सम्बन्धी सचुना व्यवस्थापन ता�लम 
लगायतका कायर्हरूमा समन्वय र सहकायर् गन�। 

• अन्य सरकार� वा गै� सरकार� संघ संस्थाहरुसंग समन्वयमा संघीयस्तरका 
एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग �नयन्�ण कायर्हरु गन�। 

• एच.आइ.भी. एड्स तथा यौन रोग �नयन्�ण सम्बन्धी कायर्�मको �भावकार� 
कायार्न्वयनका ला�ग रा��य तथा अन्तरा��य �नकायहरुसंग समन्वयका ला�ग 
सहिजकरण गन�। 

• �देशसँगको समन्वयमा �नगरानी तथा अनसुन्धानका ग�त�व�धको अनगुमन, सपु�रवेक्षण 
गर� सम्ब� �नकायहरुलाई प�ृपोषण गन�।  

२. रा��य क्षयरोग केन्� 

• क्षयरोगको रोकथाम तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक रा��य कानून, नी�त तथा 
रणनी�त तयार गनर् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयलाई सहयोग गन�। 

• औष�ध संवेदनशील (Drug Sensitive) क्षयरोग तथा औष�ध ��तरोधी (Drug 
Resistant) क्षयरोग सम्बन्धी सेवाहरुको अनगुमन तथा मलु्या�नका कायर्हरू गन� । 

• औष�ध संवेदनशील (Drug Sensitive) क्षयरोग तथा औष�ध ��तरोधी (Drug Resistant) 
क्षयरोग सम्बन्धी �नगरानी तथा अनसुन्धानका कायर्हरू गन�।  

• क्षयरोगको उपचार र �नयन्�णका सम्बन्धमा अन्तरा��यस्तरमा भएका न�वनतम ��व�ध 
तथा �ग�तको आधारमा सम्ब� �नकायहरुलाई अ�ाव�धक गन� तथा राय परामशर् 
�दन।े 

• क्षयरोग सम्बन्धी अनगुमन तथा मूल्यांकन, स�भर्लेन्स तथा अनसुन्धान सम्बन्धी कायर्का 
ला�ग सहयोग गन�। 

• क्षयरोग �नयन्�ण सम्बन्धी संघस्तरको बा�षर्क कायर् योजना तजुर्मामा सहयोग तथा 
कायार्न्वयन गन�। 

• क्षयरोग ब्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तररा��यस्तरमा सम्पकर्  �वन्दकुो रुपमा काम गन�। 

• क्षयरोग �नदान सम्बन्धी �ा�व�धक जनशि� �वकासका ला�ग आवश्यक समन्वय तथा 
सहयोग गन�।  

• क्षयरोग �नयन्�ण सम्बन्धी औष�ध, उपकरण तथा औजारहरुको ख�रद, आपू�तर् 
व्यवस्थापनको ला�ग सहिजकरण र सहयोग गन�। 
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• क्षयरोग �नयन्�ण सम्बन्धी सचुना व्यवस्थापन, ता�लम लगायत संघीय कायर्हरुमा 
समन्वय र सहयोग गन�। 

• अन्य सरकार� वा गै� सरकार� संघ संस्थाहरुसंग समन्वय गर� क्षयरोग �नयन्�ण र 
उपचारमा संघीयस्तरका कायर्हरु गन�। 

• �देशसँगको समन्वयमा रोग �नगरानी तथा अनसुन्धानका ग�त�व�धको अनगुमन, 
सपु�रवेक्षण गर� सम्ब� �नकायहरुलाई प�ृपोषण गन�।  

• क्षयरोग �नयन्�ण र उपचार सम्बन्धी कायर्�मको �भावकार� कायार्न्वयनका ला�ग 
रा��य तथा अन्तरा��य �नकायहरुसंग समन्वयका ला�ग सहिजकरण गन�। 

• औष�ध संवेदनशील (Drug Sensitive) क्षयरोग सम्बन्धी उपचारात्मक सेवाहरु सम्बन्धी 
रा��यस्तरमा आवश्यक कानून, नी�त तथा मापदण्ड �नमार्णका ला�ग आवश्यक सहयोग 
गन�। 

• औष�ध संवेदनशील (Drug Sensitive) क्षयरोग सम्बन्धी �नद� िशका, �ोटोकल तथा  
मापदण्ड एवं गणुस्तर �नधार्रण सम्बन्धी कायर्हरू गन�। 

• औष�ध संवेदनशील (Drug Sensitive) क्षयरोग सम्बन्धी उपचारात्मक सेवा सम्बन्धमा 
संब� �नकायहरुको समन्वयमा आवश्यक सेवा �दान गन�। 

• औष�ध संवेदनशील (Drug Sensitive) क्षयरोग �नदान सम्बन्धी �ा�व�धक जनशि� 
�वकासका ला�ग आवश्यक सहयोग गन�। 

• औष�ध संवेदनशील (Drug Sensitive) क्षयरोग �नदान, उपचार लगायत �वरामीको 
व्यवस्थापन सम्बन्धी �ा�व�धक जनशि� �वकासका ला�ग आवश्यक सहयोग गन�।  

• औष�ध ��तरोधी (Drug Resistant) क्षयरोग सम्बन्धी रा��यस्तरमा आवश्यक कानून, 
नी�त तथा मापदण्ड �नमार्णका ला�ग आवश्यक सहयोग गन�। 

• औष�ध ��तरोधी (Drug Resistant) क्षयरोगसम्बन्धी �नद� िशका, �ोटोकल तथा  मापदण्ड 
एवं गणुस्तर �नधार्रण  सम्बन्धी कायर्हरू गन�। 

• औष�ध ��तरोधी (Drug Resistant) क्षयरोग सम्बन्धी उपचारात्मक सेवा सम्बन्धमा 
समन्वयमा आवश्यक सेवा �दान गन�। 

• औष�ध ��तरोधी (Drug Resistant) क्षयरोग �नदान, उपचार लगायत �वरामीको 
व्यवस्थापन सम्बन्धी �ा�व�धक जनशि� �वकासका ला�ग आवश्यक सहयोग गन�। 

• क्षयरोग �नयन्�णका ला�ग संघीय तहमा ख�रद तथा आपू�तर् सम्बन्धी रा��य काननु, 
नी�त, �नद� िशका, गणुस्तर मापदण्ड, �ोटोकलहरु �नमार्ण गनर् सहयोग गन�। 
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• क्षयरोग �नयन्�णसँग सम्बन्धी औष�ध, स्वास्थ्य उपकरण तथा औजारहरुको मापदण्ड 
एवम ्specification bank तयार तथा अध्याव�धक गन�। 

• �देश तथा स्थानीय स्तरमा क्षयरोग �नयन्�णसँग सम्बन्धीत आवश्यक औजार, 
उपकरण तथा औषधीहरुको खर�द तथा आपू�तर् गनर् सहिजकरण गन�। 

३. रा��य स्वास्थ्य ता�लम केन्�  

• ता�लम साम�ी �वकास सम्बन्धी रा��य नी�त, रणनी�त, कानून तयार गनर् स्वास्थ्य 
तथा जनसंख्या मन्�ालयलाई सहयोग गन�। 

• ता�लम साम�ी �वकास �नद� िशका, �ोटोल तथा मापदण्ड एवं गणुस्तर �नधार्रण सम्बन्धी 
कायर्हरू गन�। 

• स्वास्थ्य के्ष�का ला�ग ता�लमहरु तथा सीप �वकास सम्बन्धी पा��म तथा सामा�ी 
�वकास गन�। 

• संघको संलग्नतामा स�ालन गनुर्पन� रा��यस्तरका ता�लम साम�ी �वकासका ला�ग 
सहिजकरण गन�। 

• ला�ग सरोकारवाला �नकायहरुसंग समन्वयमा स्वास्थ्य सम्बन्धी ता�लम साम�ी �वकास 
तथा प�रमाजर्न गन�। 

• अनगुमन तथा मलु्यांकनका आधारमा आवश्यकता अनसुार ता�लम साम�ी तथा 
पा��मको प�रमाजर्न गन�। 

• �देशस्तरका ता�लम साम�ी तथा पा��म �वकासका ला�ग �ा�व�धक सहयोग गन�। 

• स्वास्थ्यकम�हरुको पेशागत बिृ� �वकासको ला�ग ता�लम प्याकेजहरु �वकास गन�। 

• सीप �वकास सम्बन्धी रा��य नी�त, रणनी�त, कानून तयार गनर् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या 
मन्�ालयलाई सहयोग गन�। 

• सीप �वकास सम्बन्धी �नद� िशका, �ोटोकल तथा  मापदण्ड एवं गणुस्तर �नधार्रण 
सम्बन्धी कायर्हरू गन�। 

• रा�स्तरमा स्वास्थ्य मानव �ोतको क्षमता अ�भब�ृ�को ला�ग ता�लम आवश्यकता 
प�हचान गन�। 

• संघस्तरमा स�ालन गनुर्पन� रा��यस्तरका ता�लम व्यवस्थापन तथा स�ालन गन�। 

• संघको संलग्नतामा स�ालन गनुर्पन� रा��यस्तरका ता�लम स�ालनका ला�ग 
सहिजकरण गन�। 

• स्वास्थ्य सम्बन्धी ता�लम संचालनका ला�ग सरोकारवाला �नकायहरुसंग समन्वय गन�। 
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• �देशस्तरका ता�लम एवम ्सीप �वकासका कायर् संचालनका ला�ग �ा�व�धक सहयोग 
गन�। 

• स्वास्थ्यकम�हरुको क्षमता अ�भब�ृ� गनर् सचुना ��व�धको �योग गर� दरु िशक्षा 
प्याकेजहरु कायार्न्वयनमा सहिजकरण गन�। 

• स्वास्थ्यकम�हरुको पेशागत बिृ� �वकासका कायर्हरु �देशस्तरमा कायार्न्वयन गनर् 
सहयोग गन�। 

• ता�लम सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन गनर् सहयोग गन�। 

• ता�लम �त्यायन तथा �नयमन सम्बन्धी रा��य नी�त, रणनी�त, कानून तयार गनर् 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयलाई सहयोग गन�। 

• ता�लम �त्यायन तथा �नयमन सम्बन्धी �नद� िशका, �ोटोकल, मापदण्ड एवं गणुस्तर 
�नधार्रण गन�। 

• स्वास्थ्य सम्बन्धी ता�लम स�ालन गन� �नकायहरुको स�ालन अनमु�त तथा �नयमनको 
कायर् गन�। 

• स्वास्थ्य सम्बन्धी साम�ी तथा ता�लमको गणुस्तर �नयन्�णका कायर्हरु गन�। 

• स्वास्थ्य सम्बन्धी ता�लम साम�ी �वकास तथा स�ालन गन� �नकायहरुको �त्यायनको 
कायर् गन�।  

४. रा��य जनस्वास्थ्य �योगशाला  

• नसन� रोग �योगशाला सम्बन्धी रा��यस्तरमा आवश्यक कानून, नी�त तथा मापदण्ड 
�नमार्णका ला�ग आवश्यक सहयोग गन�। 

• नसन� रोग �योगशाला सम्बन्धी �नद� िशका, �ोटोकल तथा मापदण्ड एवम ् गणु्तर 
�नधार्रण सम्बन्धी कायर्हरु गन�।   

• डाइ�व�टज, �कड्नी, �लभर, मटुु तथा अन्य वातावारणीय (एलज�), इम्यनुोलोजी आ�द 
सम्बन्धी रोगहरुको �षेण �योगशाला सम्बन्धी कायर् गन�।  

• न्यू�ेसनल, मेटावो�लक तथा हम�नल सम्बन्धी रोगहरुहरुको �षेण �योगशाला सम्बन्धी 
कायर् गन�।  

• �सकलसेल, थाइलोसे�मया तथा अन्य रगत रोगहरुको ला�ग �षेण �योगशाला सम्बन्धी 
कायर्हरु गन�। 

• क्यान्सर सम्बन्धी रोगहरुको �नदान तथा �षेण �योगशाला सम्बन्धी कायर्हरु गन�। 
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• नसन� रोगहरुको �योगशाला पर�क्षण सम्बन्धमा अनसुन्धनात्मक कायर्हरु स�ालन 
गन� र अनसुन्धानका न�तजाहरु देश भर स�ा�लत �योगशालाहरुमा आदन �दान 
गन�।  

• नसन� रोगहरुको स�भर्लेन्स सम्बन्धी कायर्हरु गन� साथै �देश �भ�का स�भर्लेन्सका 
न�तजाहरुका सम्बन्धमा आवश्यकता अनसुार समन्वय गन�।   

• नमनुा संकलन सम्बन्धी कायर्हरु गन�। 

• �ब�ल� सम्बन्धी कायर्हरु गन�। 

• सं�ामक रोग �योगशाला सम्बन्धी रा��यस्तरमा आवश्यक कानून, नी�त तथा 
मापदण्ड �नमार्णका ला�ग आवश्यक सहयोग गन�। 

• सं�ामक रोग �योगशाला सम्बन्धी �नद� िशका, �ोटोकल तथा मापदण्ड एवम ्गणुस्तर 
�नधार्रण सम्बन्धी कायर्हरु गन�। 

• अब�भाइरल तथा जनुो�टक रोग (जे.ई, ड�ग,ु िचकनग�ुनया रोगको स�भर्लेन्स सम्बन्धी 
कायर्मा सहयोग गन�।  

• Immunization Preventable Diseases (दादरुा, रुवेला, पो�लयो आद�) स�भर्लेन्स सम्बन्धी 
कायर्मा सहयोग गन�।   

• एिण्टमाइ�ो�वयल रे�सस्टेन्स (AMR) को स�भर्लेन्स सम्बन्धी कायर्।  

• खा� सामा�ी तथा पानीको गणुस्तर सम्बन्धी माइ�ोवायोलोिजकल स�भर्लेन्स सम्बन्धी 
कायर्।  

• इमरिज� तथा �रइमरिज� रोगहरु इबोला, सासर्, कोरोना, िजका, आ�द स�भर्लेन्स कायर् 
(BSL3) �योगशाला स�ालन।  

• अनत्रर्ा��यरुपमा ध्यानाकषर्ण भै रहेका रोगहरुको �षेण �योगशाला (BSL3) सम्बन्धी 
कायर्हरु गन�। 

• डाय�रयल रोगहरु, �ास��ास सम्बन्धी रोगहरुको, फंगसबाट लाग्ने रोगहरुको तथा 
इन्फुल्यन्जा स�भर्लेन्स सम्बन्धी पर�क्षणको �षेण �योगशाला सम्बन्धी कायर्हरु गन�। 

• भाईरल �रफरेन्स ल्याब संचालन गन�।  

• परिजवी सम्बन्धी (कालाजार, हाि� पाईले आद�) �षेण �योगशाला संचालन गन�।  

• �ट.�ब. �षेण �योगशाला संचालन गन�।  

• सं�ामक रोग सम्बन्धी अनसुन्धानात्मक कायर्हरु स�ालन गन� र अनसुन्धानका 
न�तजाहरु �वतरण गन�।  
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• महामार� रोकथाम �नयन्�णको ला�ग सबै सम्बिन्धत शाखा/ उपशाखाका पदा�धकार�हरु 
समे�टएको एउटा महामार� रोकथाम स�म�त गठन ग�रने छ र उ� स�म�तको 
समन्वयको कायर् इ�प�ड�मयोलोिज�ले गन�छन।् 

• A र B  समहुाका समूहका �योगशालाहरुको दतार्, अनगुमन, मूल्यांकन तथा स�ालन 
अनमु�त सम्बन्धी संघीय स्तरका कायर् गन�।  

• र� स�ार केन्�हरुको दतार्, अनमुगन, मूल्यांकन तथा स�ालन स�ालन अनमु�त 
सम्बन्धी संघीय स्तरका कायर् गन�।  

• �योगशाला तथा र� स�ार सेवाहरुको मापदण्ड एवंगणुस्तर �नधार्रण तथा स�ालन 
��कया तथा �व�धहरुको तयार� तथा अ�ाव�धक गन�। 

• संघीय िजम्मेवार�मा रहेका रहेका �योगशालाहरुको अनगुमन तथा सपुर�वेक्षणका 
कायर्हरु गन�।  

• �योगशाला तथा र� स�ार सेवा सम्बन्धी गनुासोहरुको सम्बोधन गन�।   

• सं�ामक रोग, क्यान्सर, न्यूट�न्ट रोग तथा र� स�ार सेवाको गणुस्तर �नयन्�णको 
ला�ग आवश्यक गणुस्तर �नयन्�ण सम्बन्धी नमनुाहरु तयार गन�।  

• तयार ग�रएका गणुस्तर �नयन्�ण नमनुाहरु मा�सकरुपमा �ादेिशक �योगशालाहरुमा 
पठाउन।े  

• �ादेिशक �योगशालाहरुबाट गणुस्तर �नयन्�णका ला�ग पठाइएको नमनुाहरुको 
पर�क्षणको न�तजा संकलन गन�, �व�षेण गन� र आवश्यक प�ृपोषण गन�।  

• गणुस्तर �नयन्�ण कायर्मा सम्लग्न �ादेिशक �योगशालाहरुको अन साइट �मण गन� 
सेवा गणुस्तर सम्बन्धी कायर्को भौ�तक रुपमै �नर�क्षण गन�।  

• �ादेिशक �योगशालाहरुका �योगशालाकम�हरुमा (ToT) ता�लम �दान गनुर्का साथै 
�योगशाला सेवा स�ालनका ला�ग आवश्यक सहयोग गन�।  

• �ादेिशक �योगशालाहरुमा �व� स्वास्थ्य संगठन तथा ISO जस्ता संस्थाहरुको मान्यता 
�ा� गराउन आवश्यक सहजीकरण गन�। 

• व्याक्टे�रयोलोजी सम्बन्धी आधारभतू ता�लमका साथै AMR सम्बन्धी ता�लमहरु 
स�ालन गन�। 

५. रा��य स्वास्थ्य िशक्षा सूचना तथा संचार केन्� 

• स्वास्थ्य िशक्षा तथा साम�ी �वकास सम्बन्धी रा��य नी�त, रणनी�त, कानून तयार गनर् 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयलाई सहयोग गन�। 
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• स्वास्थ्य िशक्षा तथा साम�ी �वकास सम्बन्धी �नद� िशका, �ोटोकल तथा  मापदण्ड एवं 
गणुस्तर�नधार्रण का कायर्हरू गन�। 

• ब्यवहार प�रवतर्न तथा स्वास्थ्य िशक्षाजन्य सामा�ी �वकास गन�। 

• संघको संलग्नतामा स�ालन गनुर्पन� साम�ी �वकासका ला�ग सहिजकरण गन�। 

• सरोकारवाला �नकायहरुसंग समन्वयमा स्वास्थ्य िशक्षा तथा साम�ी �वकास गन�। 

• अनगुमन तथा मलु्यांकनका आधारमा आवश्यकता अनसुार स्वास्थ्य िशक्षा तथा 
साम�ीको प�रमाजर्न गन�। 

• �देशस्तरका स्वास्थ्य िशक्षा तथा साम�ी �वकासका ला�ग �ा�व�धक सहयोग गन�। 

• स्वास्थ्य संचार सम्बन्धी रा��य नी�त, रणनी�त, कानून तयार गनर् स्वास्थ्य तथा 
जनसंख्या मन्�ालयलाई सहयोग गन�। 

• स्वास्थ्य संचार सम्बन्धी �नद� िशका, �ोटोकल तथा मापदण्ड तथा एवम ् गणुस्तर 
�नधार्रणका कायर्हरु गन�। 

• स्वास्थ्यका ला�ग हा�नकारक बस्तहुरुको बजार�करणको तथा संचार सम्बन्धी 
�नद� िशका, �ोटोकल तथा  मापदण्ड एवम ् गणुस्तर �नधार्रणका ला�ग सम्ब� 
�नकायहरुसंग समन्वय र सहयोग गन�।  

• व्यवहार प�रवतर्न तथा स्वास्थ्य संचार सम्बिन्ध कायर्हरु समन्वयात्मक रुपमा 
�देशस्तरमा कायार्न्वयनको ला�ग सहयोग गन�। 

• स्वास्थ्य संचार सम्बन्धी संघस्तरको बा�षर्क कायर् योजना तजुर्मामा सहयोग तथा 
कायार्न्वयन गन�। 

• स्वास्थ्य �बधर्न तथा स�ुतर्जन्य पदाथर् �नयमन सम्बन्धी रा��य नी�त, रणनी�त, कानून 
तयार गनर् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयलाई सहयोग गन�। 

• स्वास्थ्य �बधर्न तथा स�ुतर्जन्य पदाथर् �नयमन सम्बन्धी �नद� िशका, �ोटोकल तथा  
मापदण्ड एवं गणुस्तर �नधार्रणका कायर्हरू गन�। 

• संबद्ध �नकायसँगको समन्वयमा म�पान एवं स�ुतर्जन्य पदाथर्का साथै स्वास्थ्यका 
ला�ग हा�नकारक बस्तहुरुको बजार�करणको �नयमन गन�।  

• संबद्ध �नकायसँगको समन्वयमा म�पान एवं स�ुतर्जन्य पदाथर्का साथै स्वास्थ्यका 
ला�ग हा�नकारक बस्तहुरुको उपभोग �नरुत्सा�हत गन�।  

• स्वास्थ्य �बधर्न तथा स�ुतर्जन्य पदाथर् �नयमन सम्बन्धमा अन्तरा��यस्तरमा भएका 
न�वनतम �वकासबारे आधारमा सम्ब� �नकायहरुलाई अ�ाव�धक गन� तथा राय 
परामशर् �दने। 

• स्वास्थ्य �बधर्न तथा स�ुतर्जन्य पदाथर् �नयमन सम्बन्धी संघस्तरको बा�षर्क कायर् 
योजना तजुर्मामा सहयोग तथा कायार्न्वयन गन�। 
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• स्वास्थ्य �बधर्न तथा स�ुतर्जन्य पदाथर् �नयमन सम्बन्धमा अन्तरार्��यस्तरमा सम्पकर्  
�वन्दकुो रुपमा काम गन�। 

• व्यवहार प�रवतर्न तथा स्वास्थ्य संचार सम्बन्धी कायर्हरु संघस्तरमा स�ालन गन�। 

• �व�ालय स्वास्थ्य लगायतका कायर्�म माफर् त ब्यवहार प�रवतर्न र स्वास्थ्य �वधर्नका 
ला�ग संब� �नकायसँगको समन्वयमा कायर्�म स�ालनका ला�ग सहिजकरण गन�। 

२.६ आयवु�द तथा वैकिल्पक िच�कत्सा �वभागको कायर्के्ष� 

आयवु�द िच�कत्सा वै�दक कालदेिख शास्वतरुपमा चल्दै आएको िच�कत्सा प��त हो। 
�ब.सं. १९७३ देिख गो�ारा गौडामा आयवु�द औषधालय स्थापना गर� आयवु�दबाट स्वास्थ्य 
सेवा �लन सरुु ग�रएको हो। नेपालमा सम्बत १९७४ देिख आयवु�द िच�कत्सालयको 
संस्थागत �वकास भएको पाईन्छ। �ब.सं. १९७४ बैशाख अक्षय ततृीया देिख चार शैयाय�ु 
नरदेवी आयवु�द िच�कत्सालय, नरदेवीमा स्थापना भएको। औष�ध उत्पादन केन्�को रुपमा 
�संहदरवार वै�खाना �लच्छ�वकालदेिख स्थापना भएको मा�नन्छ। यसैग�र आयवु�द �वभाग 
�ब.सं. २०१० सालमा स्थापना भई प�छ स्वास्थ्य सेवा �वभागमा �वलय भई लामो समय 
प�ात ्�ब.सं. २०३८ असार ३१ मा आयवु�द �वभागको रुपमा स्थापना भयो। हाल संघीय 
संरचना अनसुार आयवु�द तथा वैिल्पक िच�कत्सा �वभागको रुपमा टेकु, काठमाण्डौमा 
रहको छ। 

�वभागको काम, कतर्व्य र अ�धकारः 

• आयवु�द तथा वैकिल्पक िच�कत्सा �वभाग र सो अन्तगर्त स�ा�लत कायर्�महरु तजुर्मा 
तथा समन्वय गन�। 

• आयवु�द तथा हो�मयोप्याथी, यनुानी, �ाकृ�तक िच�कत्सा, आम्ची लगायत वैकिल्पक 
िच�कत्सा सम्बन्धी नी�त, गणुस्तर र मापदण्ड सम्बन्धी आवश्यक कायर्हरु गन�। 

• ज�डवटु� संरक्षण, संवधर्न, �वधर्न र गणुस्तर�य आयवु�द औष�ध उत्पादन, अनसुन्धान र 
�नयमनका ला�ग सरोकारवाला �नकायसंग समन्वयात्मक कायर् गन�। 

• सरकार� तथा �नजी संस्थाहरुबाट संचा�लत आयवु�द तथा वैकिल्पक स्थास्थ्य संस्थाबाट 
�दान ग�रन े सेवाको �भावका�रताको अनगुमन, �नर�क्षण, स्वीकृ�त तथा आवश्यक 
मागर्दशर्न �दने। 

• आयवु�द स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन र �वधर्न सम्बन्धी कायर्हरु गन�। 

• अन्य दै�नक �शास�नक कायर्हरु सम्पादन गन�। 
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 �वभाग अन्तगतर्का महाशाखाहरु 

 ज�डवटु�, औष�ध एवं अनसुन्धान महाशाखा 

• ज�डवटु� सम्बन्धी नी�त एवं मापदण्ड �नधार्रण सम्बन्धी कायर् गन�। 

• औषधीय ज�डवटु� तथा �ोतहरुको संरक्षण, व्यविस्थत अ�भलेखीकरण, �काशनका साथै 
ज�डवटु� हरुको वौ��क सम्पदा अ�धकार संरक्षण। 

• आयवु�द लगायत औष�धहरुको गणुस्तर मापदण्ड �नधार्रण गन�। 

• आयवु�द औष�ध उ�ोग तथा ज�डवटु� �शोधन केन्� स्थापना, संचालन सम्बन्धी नी�त 
तथा मापदण्ड �नधार्रण गन�। 

• ज�डवटु� ख�नज तथा जान्तव सम्बन्धी औषधीय अनसुन्धानमा सहयोग गन� । 

• ज�डवटु� एवं कच्चा पदाथर्को गणुस्तर �नधार्रण एवं �नयमन तथा �वदेशबाट आयात 
हनुे वा स्वदेशमा �नमार्ण ग�रने आयवु�द�य औष�धहरुको गणुस्तर कायम गन�। 

• नेपाल आयवु�द भैषज्य सं�हताको समसाम�यक संकलन एवं �काशन सम्बन्धी कायर् 
गन�। 

• व्यवसा�यक ज�डवटु� खेती र वजार व्यवस्थापनमा सहयोग पयुार्उन।े 

• ज�डवटु� एवं तत्जन्य उत्पादनहरुको �दशर्नी, सभा, सम्मेलन, गो�ी लगायतका 
कायर्�महरुमा सहभागी भई �दशर्न र सूचना �वाह गराउने व्यवस्था �मलाउने। 

• घरेल ुज�डवटु� �योगको �वधर्न गन� र जनचेतना अ�भवृ�� गन�। 

• अत्यावश्यक आयवु�द औष�ध सूची तयार र प�रमाजर्नका साथै मूल्य �नधार्रणमा 
सहिजकरण गन�। 

• आयवु�द औष�ध सम्बन्धमा राय उपलब्ध गराउने। 

• आयवु�द स्वास्थ्य �वधर्न। 

• आयवु�द िच�कत्सा अन्तगर्तका स्वस्थ आहार, �वहार तथा आचार, वातावरणीय स्वास्थ्य 
लगायतका अन्य स्वास्थ्य �वधर्नात्मक मौ�लक �व�ध ��व�धहरुको समिुचत �वकास 
ग�र सवर्सलुभ �योगमा ल्याउन �ोत्साहन गन�। 

• खा�पदाथर्जन्य रोग तथा जीवनशैल�संग सम्बिन्धत रोग �नयन्�णको ला�ग आयवु�द, 

योग तथा अन्य वैकिल्पक िच�कत्साका �वशेष कायर्�म संचालन सम्बन्धी मापदण्ड 
�नधार्रण गन�। 

• आयवु�द�य प��त�ारा कुपोषण न्यूनीकरणा एवं कुपोषणजन्य रोगहरुको रोकथाम, 

उपचार, व्यवस्थापन, �ोत्साहन तथा सूचना �चार �सारको �बन्ध �मलाउने। 
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• स�तृ, आचार तथा आहार रसायन, नै�तक िशक्षा जस्ता जीवन व्यवहार प�रवतर्न 
सम्बन्धी ज्ञानलाई �चार �सार ग�र व्यवहा�रक �योगमा ल्याई स्वस्थ जीवनशैल� 
�वधर्न गन�। 

• जै�वक खेतीलाई �ोत्साहन गनर् सहयोग गन�। 

• स्वास्थ्यलाई हा�न गन� �शो�धत, अ�ाकृ�तक तथा तयार� खानेकुराहरु, तयार� पेय 
पदाथर्हरु, म�दरा तथा तम्बाकु आ�दको सेवनलाई �नरुत्सा�हत गनर् �वशषे कायर्�म 
संचालन सम्बन्धी नी�त र मापदण्ड �नधार्रणमा सहिजकरण गन�। 

• आयवु�द�य जीवनशैल� र िच�कत्सा�ारा नसन� द�घर् रोग र मान�सक रोगको उपचार 
एवं व्यवस्थापन तथा ज्ये� नाग�रक, मात ृ तथा बाल स्वास्थ्य �वर�्नका ला�ग 
�भावका�रता अध्ययन गर� लाग ुगराउन।े 

आयवु�द िच�कत्सा महाशाखा 

• आयवु�द िच�कत्सा सेवा सदुृढ�करण सम्बन्धी कानून, नी�त, मागर्दशर्न, गणुस्तर तथा 
मापदण्ड �नमार्ण गनर् सहयोग गन�। 

• आयवु�द िच�कत्सा उपचार �ोटोकल, म्यानअुल, �नद� िशका तयार गन�। 

• आधारभतू स्वास्थ्य सेवामा आयवु�दको भ�ूमकालाई प�रभा�षत र �भावकार� 
व्यवस्थापनका साथै �नर�क्षण, अनगुमन तथा मूल्यांकन गन�। 

• आयवु�द अस्पताल सेवा गणुस्तर स�ुनि�तताका ला�ग अनगुमन र �नर�क्षण गन�। 

• �नजी तथा गैरसरकार� आयवु�द संस्थाहरुको सञचालन स्वीकृ�त अनगुमन सम्बन्धी 
रा��य नी�त, �नद� िशका, मापदण्ड �नमार्ण गन� र तो�कएवमोिजम सञचालन स्वीकृ�त 
�दन।े 

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

• आयवु�द िच�कत्सा सेवा सम्बन्धी सूचनामूलक साम�ी उत्पादन, �काशन र �शारण 
गन�। 

• आयवु�द िच�कत्सक एवं अन्य �ा�व�धकहरुका ला�ग सीप �वकास र दक्षता अ�भवृ�� 
सम्बन्धी ता�लम आवश्यकता प�हचान एवं कायार्न्वयन गन�। 

• िक्ल�नकल एवं �व�वध पक्षहरुमा �बषयगत �स्ततुी, सभा, गो�ी, से�मनार वा सम्मेलनको 
आयोजना कायार्न्वयन तथा आवश्यकतानसुार सहभा�गता जनाउन।े 

• �नःशलु्क आयवु�द स्वास्थ्य िश�वरका ला�ग आवश्यक जनशि� प�रचालन गन�। 
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• परम्परागत स्वास्थ्य सेवा �दायकहरुलाई गणुस्तर�य बनाउन आवश्यक कायर् गन�। 

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

• �देशस्तर तहबाट संचा�लत कायर्�महरुको समीक्षा गनर् सहिजकरण गन�। 

• संचा�लत आयवु�द कायर्�महरुको �भावका�रता अध्ययन एवं अनसुन्धान तथा नयां 
स्वास्थ्य कायर्�महरु तजुर्मा गनर् सहिजकरण गन�। 

• आयवु�द सम्बन्धी कायर्�महरु तथा �ग�तको �व�षेण गन�। 

• आयवु�द �वकासका ला�ग वैदेिशक �ोतको �भावकार� प�रचालन र उपयोग गनर् रा��य 
अन्तरार्��य संघ संस्थाहरुसंग समन्वय र सहकायर् गनर् सहिजकरण गन�। 

• आयवु�द स्वास्थ्यकम�को विृ��वकास र दक्षता अ�भव�ृ�का ला�ग ता�लम, अध्ययन, 

�मण आवश्यकता प�हचान, संचालन र मूल्यांकन गन�। 

• स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई आवश्यक पूवार्धार �वकासका ला�ग रा��य योजना तजुर्मा गनर् 
सहिजकरण गन�। 

• आयवु�द सूचना �दायकलाई संस्थागत गनर् समन्वय तथा सहिजकरण गन�। 

• स्वास्थ्य सम्बन्धी संघीय, �ादेिशक तथा स्थानीय तहका अल्पका�लन तथा द�घर्का�लन 
नी�त, रणनी�त, योजना तजुर्मा गनर् सहयोग गन�। 

• आयवु�द तथा वैकिल्पक िच�कत्साका �ब�भ� �वधाहरुमा हनुे अध्ययन र अनसुन्धानका 
ला�ग समन्वय गन�। 

• आयवु�द के्ष� मानव संशाधन लगायत तथ्यांकको संकलन, �शोधन, �व�षेण, �बतरण, 

संरक्षण, अ�ाव�धक, उपयोग तथा �काशन सम्बन्धी कायर् गन�। 

• �देश तथा स्थानीय तहको आयवु�दको सम्पकर्  इकाईको रुपमा कायर् गन�। 

 वैकिल्पक िच�कत्सा महाशाखा 

• हो�मयोप्याथी तथा आम्ची िच�कत्सा सेवा सदुृढ�करण सम्बन्धी कानून, नी�त, गणुस्तर 
तथा मापदण्ड �नमार्णमा सहयोग गन�। 

• हो�मयोप्याथी अस्पताल सेवा गणुस्तर स�ुनि�तताका ला�ग अनगुमन र �नर�क्षण गन�। 

• �नजी तथा गैरसरकार� हो�मयोप्याथी र आम्ची िच�कत्सा अस्पताल, फाम�सी अनगुमन 
सम्बन्धी रा��य नी�त, �नद� िशका, मापदण्ड �नमार्ण गन�। तो�कएवमोिजम सञ्चालन 
स्वीकृ�त सम्बन्धी कायर् गन�। 

• हो�मयोप्याथी फाम�सी सेवाको गणुस्तर मापन र प�ृपोषण गन�। 
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• हो�मयोप्याथी तथा आम्ची �बषयगत �स्ततुी, सभा, गो�ी, से�मनार वा सम्मेलनको 
आयोजना कायार्न्वयन तथा आवश्यकता अनसुार सहभा�गता जनाउने। 

• हो�मयोप्याथी तथा सोवा�रक्पा (आम्ची) को �वकास र �वस्तार सम्बन्धी अल्पका�लन 
र द�रघ्का�लन नी�त योजना तयार गनर् सहिजकरण गन�। 

• �हमाल� िजल्लामा परम्परादेिख �च�लत सोवा�रक्पा (आम्ची) उपचार एकाई स्थापनाका 
ला�ग सहिजकरण गन�। 

• हो�मयोप्याथी तथा आम्ची िच�कत्सा �वधा सम्बन्धी अनसुन्धानमूलक कायर्हरुमा 
सहिजकरण गन�। 

• हो�मयोप्याथी तथा सोवा�रक्पा (आम्ची) िच�कत्सा के्ष�मा अनसुन्धानलाई �व�र्न गद� 
अनसुन्धानबाट �ा� �माणमूलक व्यवहार वा अभ्यासलाई नी�त �नमार्ण, योजना तजुर्मा, 
औष�ध उपचार प��त एवं स्वास्थ्य सेवा �वाहमा उपयोग गनर् सहिजकरण गन�। 

• �ा�व�धकहरुका ला�ग ता�लम आवश्यकता प�हचान र कायार्न्वयन गन�। 

• �ाकृ�तक तथा अकुपंचर िच�कत्सा सेवा सदुृढ�करण सम्बन्धी कानून, नी�त, गणुस्तर 
तथा मापदण्ड �नमार्णमा सहयोग गन�। 

• �ाकृ�तक तथा अकुपंचर अस्पताल सेवा गणुस्तर स�ुनि�तताका ला�ग अनगुमन र 
�नर�क्षण गन�। 

• �नजी तथा गैरसरकार� �ाकृ�तक तथा अकुपंचर िच�कत्सा अस्पताल अनगुमन सम्बन्धी 
रा��य नी�त, �नद� िशका, मापदण्ड �नमार्ण गन�। तो�कए वमोिजम सञचालन स्वीकृ�त 
सम्बन्धी कायर् गन�। 

• �ाकृ�तक तथा अकुपंचर फाम�सी सेवाको गणुस्तर मापन र प�ृपोषण गन�। 

• �ाकृ�तक तथा अकुपंचर �बषयगत �स्त�ुत, सभा, गो�ी, से�मनार वा सम्मेलनको आयोजना 
कायार्न्वयन तथा आवश्यकता अनसुार सहभा�गता जनाउने। 

• �ाकृ�तक तथा अकुपंचरको �वकास र �वस्तार सम्बन्धी अल्पका�लन र द�घर्का�लन 
नी�त योजना तयार गनर् सहिजकरण गन�। 

• �ाकृ�तक तथा अकुपंचर िच�कत्सा �वधा सम्बन्धी अनसुन्धानमूलक कायर्हरुमा 
सहिजकरण गन�। 

• �ाकृ�तक तथा अकुपंचर िच�कत्सा के्ष�मा अनसुन्धानलाई �वधर्न गद� अनसुन्धानबाट 
�ा� �माणमूलक व्यवहार वा अभ्यासलाई नी�त �नमार्ण, योजना तजुर्मा, औष�ध उपचार 
प��त एवं स्वास्थ्य सेवा �वाहमा उपयोग गनर् सहिजकरण गन�।  

• �ा�व�धकहरुका ला�ग ता�लम आवश्यकता प�हचान र कायार्न्वयन गन�। 
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२.७ औष�ध व्यवस्था �वभागको कायर् �ववरण 

• जनसरुिक्षत, असरय�ु र गणुय�ु नभएको औष�धको उत्पादन, �व��, �वतरण, �नकासी 
पैठार�, संचय र सेवन मनाह� गन�।  

• औष�धको �योग, उपयो�गता वा �भाका�रता सम्बन्धमा झ�ुा वा �मात्मक �चार वा 
�वज्ञापन गनर् न�दने र कसैले औष�धको �चार वा �वज्ञापन गनर् चाहेमा औष�ध ऐन 
२०३५ को �ावधान अनसुार अनमु�त �दने कायर् गन�।  

• जनसरुिक्षत असरय�ु वा गणुय�ु औष�धको उपलब्धताको अनगुमनका ला�ग जाँचवझु 
तथा �नर�क्षण गन�।  

• औष�धको गणुस्तर य�कन गनर् औष�ध �योगशाला तथा अन्य �योगशालाबाट औष�धको 
पर�क्षण तथा �व�षेण गराउने। 

• औष�ध उ�ोग स्थापना गनर् उ�ोग स्थापना �सफा�रस प� �दने।  

• औष�ध उत्पादनका ला�ग उत्पादन अनजु्ञाप� र �व�� �वतरण �माणप� �दने।  

• ख�ुा तथा थोक औष�ध पसल खोल्न पसल दतार् �माणप� �दने।  

• औष�धको �कृ�त हेर� िच�कत्सकको �से्��प्सन बमोिजम तथा �वना �से्��प्सन बेच्न 
स�कने औष�धहरुको समहु �वभाजन गन�। 

• �वभागले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको स्वीकृत �लई कुनै औष�धको मूल्य 
�नधार्रण गन�। 

• कसैले कुनै औष�धको क्ल��नकल �ायल गनर् चाहेमा सो कामको ला�ग अनमु�त �दन।े  

• औष�धको अनसुन्धान, �वकास र �नयन्�ण सम्बन्धी �ा�व�धक कुरामा �वभागलाई 
परामशर् �दन गठन भएको औष�ध सल्लाहकार स�म�तको सिचवालयको रुपमा कायर् 
गन�।  

• नेपाल सरकारलाई औष�ध सम्बन्धी सै�ािन्तक तथा �शास�नक �वषयमा परामशर् �दन 
ग�ठत औष�ध परामशर् प�रषदको सिचवालयको रुपमा कायर् गन�।  

• औष�ध ऐनको उ�ेश्य कायार्न्वयन गनर्को ला�ग �नयमहरु तजुर्मा तथा संशोधन गनर् 
�ारिम्भक कायर् गन�।  

• औष�ध व्यवस्था सम्बन्धी स्वीकृत कायर्�मको कायार्न्वयन गन� तथा कायर्�मको 
अनगुमन मूल्याकन गन� ।  

• औष�ध व्यवस्था सम्बन्धी नी�त एवं कानूनको तजुर्माको �ारिम्भक कायर् गन�। 

• रा��य औष�ध नी�तले �न�दर्� गरेका कायर्हरु गन�। 
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• नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३, �नजामती सेवा ऐन २०४९ तथा सो अन्तगर्त बनेका 
�नयम मा वा सेवा सम्बन्धी काननु बमोिजम �वभाग र मातहत कायार्लयका कमर्चार� 
�शासन सम्बन्धी कायर् गन�।  

• आ�थर्क �शासन सम्बन्धी �च�लत काननु बमोिजमका कायर्हरु गन�। 

• नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयबाट समय समयमा �ा� �नद�शन 
बमोिजमका अन्य कायर्हरु सम्पादन गन� आ�द। 

रा��य औष�ध अनसुन्धानशालाको �मखु कायर्हरु देहाय बमोिजम छनः्– 

• �व�भ� �ोतबाट �ा� औष�धको �व�षेण गर� गणुस्तर बारे राय �दने। 

• औष�ध �व�षेण �योगशालाको स्तर�यता �माणीकरण गन�। 

• कुशल �व�षेण �कृया सम्बन्धी ता�लम तथा अनगुमन गन�। 

• औष�ध �व�षेण �योगशालालाई �ा�व�धक �नद�शन गन�। 

• कमर्चार� �शासन एवं आ�थर्क �शासन सम्बन्धी कायर् सम्पादन गन�। 

• नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय र औष�ध व्यवस्था �वभागबाट समय 
समयमा �नद�शन भए बमोिजमका औष�ध �व�षेण, अनसुन्धान सम्वन्धी �ा�व�धक कायर् 
गन�। 

२.८ क�टजन्य रोग अनसुन्धान तथा ता�लम केन्�  

• क�टजन्य रोगको �भावकार� �नयन्�णको के्ष�मा Survey, Surveillance तथा 
Operational Research गन�।  

• क�टजन्य रोग सम्बिन्ध ता�लमहरु (मले�रया मा�ोस्कपी, Basic, Refresher and 

Internal Competency Test), VBDs Training for Physicians, HW, Focal Persons) 

स�ालन ग�रन े। 

• क�टजन्य रोगको �नयन्�ण, रोकथाम र अनसुन्धानमा संलग्न �व�भ� रा��य तथा 
अन्तरार्��य संघ, संस्थासंग समन्वय गर� क�टजन्य रोगहरुमा भएका उपलब्धीहरुको 
जानकार� �लई ता�लम, अध्ययन र अनसुन्धानको कायर्लाइर् �भावकार� रूपमा अगाडी 
बढाउन अध्ययन तथा ता�लमको के्ष� �वस्तार गन�। 

• EWARS को अध्ययनबाट VBDs हरुको ��तवेदन �व�षेण गर� सम्भाव्य महामार�को 
पवुार्नमुान, �स� �नदान र अनसुन्धान गर� �नयन्�णको ला�ग उपय�ु �भावकार� �व�ध 
कायार्न्वयन गनर् सम्बिन्धत �नकायहरुलाई �सफा�रस गन�।  

• नेपाल सरकार�ारा स�ा�लत क�टजन्य रोग �नवारण तथा �नयन्�ण कायर्�महरुको 
Assessment गर� नेपाल सरकारलाई ��तवेदन �दन।े 
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•  क�टजन्य रोगहरुको महामार�को �नदान, अनसुन्धान तथा �नयन्�ण गनर् �देश 
�नद�शनालय, स्वास्थ्य कायार्लय तथा पा�लकाहरूलाइ �ा�व�धक सहयोग उपलब्ध 
गराउने। 

• क�टजन्य रोगहरु मले�रया, कालाजार, �ंग,ु फाइले�रया, जापा�नज इन्सेफलाइ�टस 
तथा Scrub typhus को वाहकहरूको अवस्था सम्वन्धी अध्ययन गन�। 

• क�टहरुमा �वषाद�को �भावकार�ताको अध्ययन गन�। 

• झलु (Long Lasting Insecticidal Nets) तथा IRS को क�टहरूमा �भावकार�ताको 
अध्ययन गन�।  

• VBDs मा �योग हनु ेऔषधी तथा  �नदान सामा�ीहरुको �भावकार�को अध्ययन गन�।  

• VBDs का कायर्�महरुको सपुर�वेक्षण, अनगुमन तथा मूल्याकंन। 

२.९ �देशमा हस्तान्तरण भएका �नकायहरू 

सा�वकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय अन्तगर्त रहेका �नकायहरूलाइ नेपालको सं�वधानको 

अनसूुचीमा रहेका �देश�भ�का एकल तथा साझा अ�धकार सूची, नेपाल सकार�ारा स्वीकृत कायर् 

�वस्त�ृतकरण र �देश सरकारको कायर् िजम्मेवार�लाइर् आधारमा �लइ �देश मन्�ालयहरूको अन्तगर्त 

हस्तान्तरण भएका �नकाय\कायार्लयहरूको �ववरण देहाय अनसुार रहेको छ। �देशमा अ�धकार 

�त्यायोजन भएका �वषयहरू अनसूुची २ मा �दइएको छ। 

�देश नं. १ मा रहन े�नकायहरू 

१. मेची अ�ल अस्पताल, भ�परु, झापा 
२. िजल्ला अस्पताल, सोलखुमु्व ु

३. िजल्ला अस्पताल, ताप्लेजङु 

४. िजल्ला अस्पताल, तेहर्थमु 

५. िजल्ला अस्पताल, धनकुटा 
६. िजल्ला अस्पताल, पाँचथर 

७. िजल्ला अस्पताल, भोजपरु 

८. िजल्ला अस्पताल, खोटाङ 

९. िजल्ला अस्पताल, ओखलढु�ा 
१०. उदयपरु अस्पताल, उदयपरु 

११. इनरूवा अस्पताल, सनुसर� 
१२. इलाम अस्पताल, इलाम 

१३. संखवुासभा अस्पताल, संखवुासभा 
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१४. मेची अ�ल अयवु�द औषधालय, इलाम 

१५. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, ताप्लेजङु 

१६. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, पाँचथर 

१७. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, झापा 
१८. कोशी अ�ल अयवु�द औषधालय, धनकुटा 
१९. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, संखवुासभा 
२०. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, तेहर्थमु 

२१. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, भोजपरु 

२२. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, सनुसर� 
२३. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, मोरङ 

२४. सगरमाथा अ�ल अयवु�द औषधालय, उदयपरु 

२५. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, सोलखुमु्व ु

२६. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, ओखलढु�ा 
२७. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, खोटाङ 

�देश नं. २ मा रहन े�नकायहरू 

१. जनकपरु अ�ल अस्पताल, जनकपरु, धनषुा 
२. िजल्ला अस्पताल, �सरहा 
३. िजल्ला अस्पताल, महो�र� 
४. िजल्ला अस्पताल, बारा 
५. मलंगवा अस्पताल, सलार्ह� 
६. गौर अस्पताल, रौतहट 

७. �सराहा अस्पताल, �सराहा 
८. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, �सराहा 
९. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, स�र� 
१०. जनकपरु अ�ल आयवु�द औषधालय, धनषुा 
११. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, सलार्ह� 
१२. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, महो�र� 
१३. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, बारा 
१४. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, पसार् 
१५. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, रौतहट 
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�देश नं. ३ मा रहन े�नकायहरू 

१. भ�परु अस्पताल, भ�परु 

२. िजल्ला अस्पताल, रसवुा 
३. िजल्ला अस्पताल, �सन्धपुाल्चोक 

४. िजल्ला अस्पताल, रामेछाप 

५. हेटौडा अस्पताल, मकवानपरु 

६. धा�दङ अस्पताल, धा�दङ 

७. ��शलु� अस्पताल, नवुाकोट 

८. �सन्धलु� अस्पताल, �सन्धलु� 
९. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, दोलखा 
१०. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, रामेछाप 

११. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, �सन्धलु� 
१२. बागमती अ�ल आयवु�द औषधालय, काठमाण्ड� 
१३. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, रसवुा 
१४. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, धा�दङ 

१५. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, नवुाकोट 

१६. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, �सन्धपुाल्चोक 

१७. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, का� े

१८. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, भ�परु 

१९. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, ल�लतपरु 

२०. नारायणी अ�ल आयवु�द औषधालय, मकवानपरु 

२१. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, िचतवन 

 गण्डक� �देशमा रहन े�नकायहरू 

१. धवला�गर� अ�ल अस्पताल, बाग्लङु 

२. िजल्ला अस्पताल, तनहुँ 
३. बाटुलेचौर अस्पताल, कास्क�  

४. िजल्ला अस्पताल, मनाङ 

५. िजल्ला अस्पताल, मसु्ताङ 

६. िजल्ला अस्पताल, लमजङु 
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७. िजल्ला अस्पताल, पवर्त 

८. िजल्ला अस्पताल, स्याङ्जा 
९. गोरखा अस्पताल, गोरखा 
१०. बेनी अस्पताल, म्याग्द� 
११. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, मनाङ 

१२. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, गोरखा 
१३. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, लमजङु 

१४. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, तनहु ँ
१५. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, स्याङ्जा 
१६. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, नवलपरु 

१७. धवला�गर� अ�ल आयवु�द औषधालय, बाग्लङु 

१८. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, पवर्त 

१९. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, म्याग्द� 
२०. गण्डक� अ�ल आयवु�द औषधालय, कास्क� 
२१. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, मसु्ताङ 

२२. के्ष�ीय क्षयरोग केन्�, कास्क� 

�देश नं. ५ मा रहन े�नकायहरू 

१. लिुम्वनी अ�ल अस्पताल, बटुवल, रूपन्देह� 
२. भीम अस्पताल, भैरहवा, रूपन्देह� 
३. िजल्ला अस्पताल, रोल्पा 
४. िजल्ला अस्पताल, क�पलवस्त ु

५. िजल्ला अस्पताल, पाल्पा 
६. िजल्ला अस्पताल, अघार्खाँची 
७. िजल्ला अस्पताल, रूकुम 

८. गलु�रया अस्पताल, ब�दर्या 
९. तम्घास अस्पताल, गलु्मी 
१०. राम�ाम अस्पताल, नवलपरासी 
११. रामपरु अस्पताल, पाल्पा 
१२. प्यठुान अस्पताल, प्यठुान 

१३. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, क�पलवस्त ु
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१४. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, अघार्खाँची 
१५. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, पाल्पा 
१६. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, गलु्मी 
१७. रा�ी अ�ल अयवु�द औषधालय, दाङ 

१८. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, प्यठुान 

१९. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, रोल्पा 
२०. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, बाँके 

२१. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, ब�दर्या 
२२. लिुम्वनी अ�ल अयवु�द औषधालय, रूपन्देह� 
२३. के्ष�ीय आयवु�द िच�कत्सालय, दाङ 

कणार्ल� �देशमा रहन े�नकायहरू 

१. के्ष�ीय अस्पताल, सखु�त 

२. िजल्ला अस्पताल, सल्यान 

३. िजल्ला अस्पताल, मगु ु

४. िजल्ला अस्पताल, डोल्पा 
५. िजल्ला अस्पताल, हमु्ला 
६. िजल्ला अस्पताल, काल�कोट 

७. िजल्ला अस्पताल, दैलेख 

८. जाजरकोट अस्पताल, जाजरकोट 

९. मेहलकुना अस्पताल, सखु�त 

१०. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, सल्यान 

११. भेर� अ�ल आयवु�द औषधालय, सखु�त 

१२. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, दैलेख 

१३. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, जाजरकोट 

१४. कणार्ल� अ�ल आयवु�द औषधालय, जमु्ला 
१५. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, हमु्ला 
१६. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, मगु ु

१७. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, डोल्पा 
१८. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, पि�म रूकुम 

१९. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, काल�कोट 
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सदुरुपि�म �देशमा रहन े�नकायहरू 

१. सेती अ�ल अस्पताल, धनगढ�, कैलाल� 
२. महाकाल� अ�ल अस्पताल, महेन्�नगर, क�नपरु 

३. िजल्ला अस्पताल, बाजरुा 
४. िजल्ला अस्पताल, डोट� 
५. िजल्ला अस्पताल, अछाम 

६. िजल्ला अस्पताल, दाच ुर्ला 
७. िजल्ला अस्पताल, वैतडी 
८. िजल्ला अस्पताल, बझाङ 

९. �टकापरु अस्पताल, कैलाल� 
१०. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, बझाङ 

११. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, बाजरुा 
१२. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, डोट� 
१३. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, अछाम 

१४. महाकाल� अ�ल आयवु�द औषधालय, क�नपरु 

१५. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, दाच ुर्ला 
१६. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, वैतडी 
१७. िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, डडेलधरुा 
१८. सेती अ�ल आयवु�द औषधालय, कैलाल� 

खारेज भएका �नकायहरू 

१. िजल्ला जन\स्वास्थ्य कायार्लयहरू - ७७ 

२. के्ष�ीय मे�डकल स्टोरहरू - ५ 

३. के्ष�ीय स्वास्थ्य ता�लम केन्�हरू - ५ 

४. के्ष�ीय स्वास्थ्य �नद�शनालयहरू - ५ 

५. उपके्ष�ीय स्वास्थ्य ता�लम केन्� - १ 

६. के्ष�ीय अस्पताल, उपके्ष�ीय अस्पताल, अ�ल अस्पताल, अस्पताल, िजल्ला अस्पताल 
गर� - ७६ 

७. के्ष�ीय आयवु�द िच�कत्सालय, अ�ल आयवु�द औषधालय, िजल्ला आयवु�द स्वास्थ्य 
केन्� गर� - ७६ 
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२.१० �देश सामािजक �वकास मन्�ालय अन्तगर्त रहेका स्वास्थ्य कायार्लय/संरचनाहरुः 

१) स्वास्थ्य महाशाखा (सामािजक �वकास मन्�ालय) 

२) �देश स्वास्थ्य �नद�शनालय 

३) �देश स्वास्थ्य ता�लम केन्� 

४) �देश आपू�तर् व्यवस्थापन केन्� 

५) �देश �रफरेन्स �योगशाला 
६) �देश अस्पताल 

७) स्वास्थ्य कायार्लय 

८) के्ष�ीय आयवु�द िच�कत्सालय 

९) अ�ल आयवु�द औषधालय 

१०) िजल्ला आयवु�द केन्� 
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अध्याय ३: नी�तगत व्यवस्था 
 

नेपालमा प�हलोपटक �व.सं. २०४८ मा रा��य स्वास्थ्य नी�त स्वीकृ�त प�ात स्था�नय तहसम्म 
सेवाको �वस्तार भएको �थयो। नेपालको सं�वधान अनरुुप रा��य स्वास्थ्य नी�त २०७६ लाग ु
भएको छ। यसैगर� द�गो �वकास ल�य २०३०, स्वास्थ्य के्ष�मा ग�रएका अन्तरार्��य ��तव�ता 
अनरुुप �व�भ� नी�तगत व्यवस्थालाई कायार्न्वयन गनर्स्वास्थ्य के्ष�को वा�षर्क कायर्�म तथा बजेट 
तजुर्मा हनुे गरेको छ। 

स्वास्थ्य के्ष�को द�घर्काल�न स्वास्थ्य योजना तजुर्मा गन� सन्दभर्मा �व.सं. २०३२ मा प�हलो र 
�व.सं. २०५४ मा दो�ो द�घर्काल�न स्वास्थ्य योजना तजुर्मा ग�रएको पाइन्छ। �वकासोन्मखु 
देशको �वकासको ग�तलाई �त�ता �दन ेउ�ेश्यले सरकार� �नकायको नेततृ्वमा �वकाससँग साझेदार 
रा��य र अन्तरार्��य संस्था एवं दात ृ �नकायहरु सबैले एउटै कायर्नी�त अनसुार कायर्�महरु 
कायार्न्वयन गन� �व�यापी अवधारणाको रुपमा के्ष�गत प��तको �वकास भयो। उ� अवधारणा 
अनसुार नेपालमा स्वास्थ्य के्ष�को आव�धक योजनाको �वकास गन� �ममा �व.स. २०६० मा 
प�हलो र �व.सं. २०६६ मा दो�ो नेपाल स्वास्थ्य के्ष� कायर्�म तजुर्मा भएको। यसैगर� �व.सं. 
२०७२ देिख २०७७ सम्मका ला�ग नेपाल स्वास्थ्य के्ष� रणनी�त तजुर्मा भएको। 

संघीयता अनरुूप स्थानीय तह र �देश सरकारहरूले प�न स्वास्थ्य सेवा लगायत सामािजक सेवाको 
िजम्मेवार� बहन गनर् था�लसकेका छन।् हालसम्म केन्��य सरकार�ारा �ाथ�मक स्वास्थ्य सेवा 
स�ालको �वस्तार ग�रएको भएताप�न सेवाको गणुस्तर, सेवाको वग�करण, दक्ष �ा�व�धक जनशि� 
�वतरण र स्थानीय जनताको बढ्दो अपेक्षा अनरुूप थप सेवा केन्�हरू स्थापना र �तनका गणुस्तरमा 
�वकास गन�पन� अवस्था छ। �नजी के्ष�का अ�धकांश अस्पतालहरू सहरकेिन्�त छन ् र यी 
अस्पतालहरूको अनगुमन र �नयमनमा सहकायर् आवश्यक छ। �ायः सबै स्तरको स्वास्थ्य जनशि� 
वा मानव संशाधनको उत्पादन सरकार� तथा �नजी लगानीबाट मलुकु�भ�ै भइरहेको मलुकुलाई 
आवश्यक पन� औषधीको क�रब ४५% उत्पादन मलुकु�भ�ै हनु थालेको भएताप�न देश�भ� उत्पा�दत 
र आयातीत औषधीहरूको बजार मलु्यमा अन्तर नहनु ेअवस्थाले औषधी उत्पादन, �वतरण तथा 
व्यवस्थापनमा �ा�व�धक �नयमन, वैज्ञा�नक अनगुमन जरुर� रहेको र।् यसैगर� आखँा, मटुु, �मग�ला, 
स्नाय,ु हाडजोन�, अंग�त्यारोपण, प्लािस्टक सजर्र� तथा क्यान्सर उपचार आ�दमा अ�त-�विश��कृत 
उपचारको थालनी स्वदेशमै हनुे �ममा रहेको हुँदा सम्बिन्धत �नदान केन्� तथा �योगशालाहरूको 
थप �वस्तारको �निम्त आवश्यक पन� आध�ुनक ��व�धमा अन्तरार्��य सहकायर् स�हत �वकास तथा 
�वस्तार गनर् जरुर� छ। 
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�व�मान समस्या तथा चनुौतीहरूको सम्बोधन गर� गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवामा नाग�रकको सं�वधान 
�द� हक स�ुनि�त गनर् एवं संघीय संरचना अनरुूप �व�मान स्वास्थ्य नी�त, रणनी�त तथा 
कायर्�महरूलाई प�रमाजर्न गर� संघीयतामा आधा�रत रा��य स्वास्थ्य नी�त, २०७६ स्वीकृत भइर् 
�व�मान स्वास्थ्य सेवालाई �नरन्तरता �दँदै यसका उपलिब्धहरूलाई समेत �दगो राख्दै राज्यको 
संघीय संरचना, अ�धकार के्ष� तथा दा�यत्व अनरुूप स्वास्थ्य सेवाको संरचना �वकास तथा �वस्तारका 
ला�ग मागर्दशर्न गनर् आवश्यक ठानी नेपालले गरेका रा��य तथा अन्तरार्��य ��तब�ताहरूलाई 
सम्बोधन गनर्का ला�ग एवं नपेालले सह�ाब्द� �वकास ल�यहरूमा �ा� सफलतालाई कायम राख्दै 
�दगो �वकासको ल�य हा�सल गनर्का ला�ग �व�भ� ऐन, �नयम, नी�त, र आव�धक योजनाहरू र 
सो अनरुूप �व�भ� �नद� िशका तथा तथा कायर्�महरू कायार्न्वनय भइरहेको छ। 

३.१  स्वास्थ्य के्ष�का मखु्य ऐन तथा �नयमावल�हरू 

• जन स्वास्थ्य ऐन, २०७५ 

• सरुिक्षत माततृ्व तथा �जनन ्स्वास्थ्य अ�धकार ऐन, २०७५ 

• रा��य स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ 

• मानव अंग �त्यारोपण (�नय�मत तथा �नषेध) ऐन, २०७२ (२०५५ को संशोधन) 

• सू�तर्जन्य पदाथर् (�नयन्�ण र �नयमन गन�) ऐन, २०६८ 

• स्वास्थ्यकम� तथा स्वास्थ्य संस्थाको सरुक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ 

• पाटन स्वास्थ्य �वज्ञान रा��य ��त�ान ऐन, २०६४ 

• िच�कत्सा �वज्ञान रा��य ��त�ान ऐन, २०६३ 

• श�हद गंगालाल रा��य हृदय केन्� ऐन, २०५७ 

• नेपाल फाम�सी प�रषद ऐन, २०५७ 

• नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी प�रषद �नयामावल�, २०५६ 

• नेपाल स्वास्थ्य सेवा �नयमावल� , २०५५ 

• मानव शर�रको अंग �त्यारोपण (�नय�मत तथा �नषेध) ऐन, २०५५ 

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

• नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ 

• नेपाल न�सर्ङ प�रषद ऐन, २०५२  

• आमाको दधुलाई ��तस्थापन गन� वस्त ु(�व�� �वतरण �नयन्�ण) �नयमावल�, २०५१ 

• स्वास्थ्य कर कोष �नयमावल�, २०५१ (ध�ुपान तथा म�दरा दस्तरु) 

• आमाको दधुलाई ��तस्थापन गन� वस्त ु(�व�� �वतरण �नयन्�ण), २०४९  

• वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ान ऐन, २०४९ 
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• नेपाल स्वस्थ्य अनसुन्धान प�रषद् ऐन, २०४७ 

• नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी प�रषद ऐन, २०४७ 

• आयवु�द िच�कत्सा प�रषद् ऐन, २०४५ 

• औषधीस्तर  �नयामावल�, २०४३ 

• औषधी उत्पादन सं�हता, २०४१ 

• औषधी जाँचबझु तथा �नर�क्षण �नयमावल�, २०४० 

• औषधी दतार् �नयामावल�, २०३८ 

• औषधी परामशर् प�रषद् र औषधी सल्लाहकार स�म�त गठन �नयामावल�, २०३७ 

• औषधी ऐन, २०३५ 

• नेपाल मे�डकल काउिन्सल �नयमावल�, २०२४  

• �बफर �नयन्�ण �नयामावल�, २०२३ 

• �बफर �नयन्�ण ऐन, २०२० 

• सं�ामक रोग ऐन, २०२० 

• नेपाल मे�डकल काउिन्सल ऐन, २०२०  

• खोप ऐन, २०२० 

नी�त �नद�िशका, कायर्�महरू तथा कायर्योजनाहरूः 

• अस्पतालमा आधा�रत एक�ार संकट व्यवस्थापन केन्� �नद� िशका, २०७७ 

• जे�रया��क सेवा स�ालन �नद� िशका, २०७७ 

• लै��क उ�रदायी बजेट तजुर्मा �नद� िशका, २०७६ 

• रा��य स्वास्थ्य नी�त, २०७६ 

• आन्त�रक �नयन्�ण �नद� िशका, २०७५ 

• मे�डको �लगल सेवा �नद� िशका, २०७५ 

• स्वास्थ्य के्ष�को लै�� समानता तथा सामािजक समावेशीकरण रणनी�त, २०७५ 

• एम्वलेुन्स सेवा स�ालन �नद� िशका, २०७३ 

• �वप� नाग�रक उपचार कोष �नद� िशका, २०७३ 

• नाग�रक राहत, क्ष�तपू�तर् तथा आ�थर्क सहायता सम्वन्धी कायर्�व�ध, २०७३ 

• स्वास्थ्य संस्था स्थापना, स�ालन तथा स्तरो�ती सम्वन्धी मापदण्ड �नद� िशका, २०७३ 

• अस्पताल फाम�सी �नद� िशका, २०७२ 

• रा��य र�संचार नी�त, २०७१ 

• रा��य स्वास्थ्य बीमा नी�त, २०७१ 
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• सू�तर्जन्य पदाथर् �नयन्�ण तथा �नयमन �नद� िशका, २०७१ 

• सू�तर्जन्य पदाथर्को प्याकेटमा िच� र सन्देश अं�कत �नद� िशका, २०७१ 

• �वस्ता�रत अस्पताल सेवा स�ालन तथा नन �ा�कटस भ�ा कायर् स�ालन �नद� िशका, २०७१  

• मखु स्वास्थ्य नी�त, २०७० 

• रा��य जनस्वास्थ्य �योगशाला नी�त, २०६९ 

• रा��य स्वास्थ्य स�ार नी�त, २०६९ 

• सामािजक सेवा इकाई �नद� िशका, २०६९ 

• सरुिक्षत गभर्पतन सेवा ���या, २०६० 

३.२ नपेालको सं�वधान 

नेपालको सं�वधान बमोिजम स्वास्थ्य सम्वन्धी हकमा “�त्येक नाग�रकलाई राज्यबाट आधारभतू 
स्वास्थ्यसेवा �नःशलु्क �ा� गन� हक हनुेछ र कसैलाई प�न आकिस्मक स्वास्थ्य सेवाबाट वि�त 
ग�रने छैन”, “�त्येक व्यि�लाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकार� पाउने, स्वास्थ्य 
सेवामा समान पहुँच हनुे र स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हनुेछ” भ�े उल्लेख 
छ। साथै �वकास कायर्�म तथा आयोजना बग�करण र वाँडफाँड सम्वन्धी मापदण्ड २०७६ 
अनरुुप संघ, �देश र स्थानीय तहको कायर् िजम्मेवार� �नम्नानसुार �वभाजन ग�रएको छ। 

संघवाट स�ालन हनु े

• स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्वन्धी अनसुन्धान, समन्वय, मापदण्ड तथा �नयमन, 
• �विश��कृत स्वास्थ्य सेवा, �विश��कृत के्ष�ीय अस्पताल, 
• रा��यस्तरका तथा छु�ै ऐन वा �कृयावाट स्था�पत अस्पतालको स�ालन र �नयमन, 
• खोप, औष�ध, उपकरण, अस्पताल तथा �योगशाला सम्वन्धी मापदण्ड तथा �नयमन, 
• स्वास्थ्य बीमा, 
• महामार� तथा �कोप रोग �नयन्�ण, 
• बसाइसराइ सव�क्षण एवं िस्थ�त �व�षेण। 

�देशतहवाट स�ालन हनु े

• सा�वकमा रहेका के्ष�ीय, उपके्ष�ीय, अ�ल र िजल्ला अस्पताल, आयवु�द िच�कत्सालय,  

• खोप, औष�ध, उपकरणको स�ालन, 
• स्थानीय तहहरू बीच स्वास्थ्य सेवाको समन्वय, 
• �ादेिशक स्तरको जनसाँिख्यक सूचना व्यवस्थापन, क्षमता �वकास तथा अध्ययन। 
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स्थानीयतह वाट स�ालन हनु े

• आधारभतू स्वास्थ्य सेवा, 
• स्वास्थ्य चौक�, स्वास्थ्य केन्� तथा अस्पतालको स�ालन र व्यवस्थान, 
• �व�भ� रोग सम्वन्धी रोकथाम, �नयन्�ण, जनचेतना, �व�र्नात्मक र उपचारात्मक 

कायर्�म। 

३.३ स्वास्थ्य नी�त २०७६ �नद�शक �स�ान्त  

संघीय संरचना अनसुारको स्वास्थ्य �णाल� माफर् त सं�वधान �द� नाग�रकको स्वास्थ्य सम्बन्धी 
मौ�लक हक र गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवामा  सवर्व्यापी पहुँच स�ुनि�त गनर् देहाय बमोिजमका 
�नद�शक �स�ान्तहरू ��तपादन ग�रएको छ। 

• गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवाको सवर्व्यापी पहुँच, अ�विच्छ� पयार्�ता, पारदिशर्ता र 
व्यापकता।  

• संघीय संरचना अनरुूप स्वास्थ्य �णाल�मा बहकेु्ष�ीय सहभा�गता, सहकायर् र साझेदार�।  

• अ�त सीमान्तकृत द�लत र आ�दवासी समदुायलाई लिक्षत �वशेष स्वास्थ्य सेवा।    

• स्वास्थ्य सशुासन र पयार्� आ�थर्क लगानीको स�ुनि�तता। 

• समतामूलक स्वास्थ्य �बमाको �व�वधीकरण। 

• स्वास्थ्य सेवामा पनुःसंरचना 
• सबै नी�तमा स्वास्थ्य तथा बहकेु्ष�ीय समन्वय र सहकायर्।    

• स्वास्थ्य सेवा �वाहमा व्यवसा�यकता, इमानदार�, पेसागत नै�तकता। 

�मखु रणनी�तहरू 

• सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट तो�कएबमोिजमका �नःशलु्क आधारभतू स्वास्थ्य 
सेवा स�ुनि�त ग�रनेछ।  

• स्वास्थ्य �बमा माफर् त �वशेषज्ञ सेवाको सलुभ पहुचँ स�ुनि�त ग�रनछे। 

• सबै नाग�रकलाई आधारभतू आकिस्मक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच स�ुनि�त ग�रनेछ। 

• स्वास्थ्य �णाल�लाई संघीय संरचना अनरुूप संघ, �देश र स्थानीय तहमा पनुस�रचना, 
सधुार एवं �वकास तथा �वस्तार ग�रनेछ। 

• स्वास्थ्यमा सवर्व्यापी पहुँचको अवधारणा अनरुूप �वधर्नात्मक, ��तकारात्मक, 

उपचारात्मक, पनु�थापनात्मक तथा �शामक सेवालाई एक�कृत रूपमा �वकास तथा 
�वस्तार ग�रनछे। 
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• स्वास्थ्य के्ष�मा सरकार�, �नजी तथा गैर-सरकार� के्ष�बीचको सहकायर् तथा 

साझेदार�लाई �वधर्न, व्यवस्थापन तथा �नयमन गनुर्का साथै स्वास्थ्य िशक्षा, सेवा र 
अनसुन्धानका के्ष�मा �नजी, आन्त�रक तथा बा� लगानीलाई �ोत्साहन एवं संरक्षण 
ग�रनेछ।  

• आयवु�द, �ाकृ�तक िच�कत्सा,योग तथा हो�मयोप्या�थक लगायतका िच�कत्सा �णाल�लाई 
एक�कृत रूपमा �वकास र �वस्तार ग�रनछे। 

• स्वास्थ्य सेवालाई सवर्सलुभ, �भावकार� तथा गणुस्तर�य बनाउन जनसंख्या, भगूोल र 
संघीय संरचना अनरुूप सीप �मि�त दक्ष स्वास्थ्य जनशि�को �वकास तथा �वस्तार 
गद� स्वास्थ्य सेवालाई व्यविस्थत ग�रनेछ। 

• सेवा�दायक व्यि� तथा संस्थाबाट �दान ग�रने स्वास्थ्य सेवालाई �भावकार�, 
जवाफदेह� र गणुस्तर�य बनाउन स्वास्थ्य व्यवसायी प�रषद्हरूको संरचनाको �वकास, 

�वस्तार तथा सधुार ग�रनछे।  

• गणुस्तर�य औषधी तथा ��व�धजन्य स्वास्थ्य साम�ीको आन्त�रक उत्पादनलाई 
�ोत्साहन गद� , कुशल उत्पादन, आपू�तर्, भण्डारण र  �वतरणलाई  �नयमन तथा 
�भावकार� व्यवस्थापन माफर् त पहुँच एवं समिुचत �योग स�ुनि�त ग�रनछे।  

• सरुवा रोग, �कटजन्य रोग, पशपुन्छ�जन्य रोग, जलवाय ुप�रवतर्न र अन्य रोग तथा 
महामार� �नयन्�ण लगायत �वपद् व्यवस्थापन पूवर्तयार� तथा ��तकायर्को एक�कृत 
उपायहरू अवलम्बन ग�रनेछ। 

• नसन� रोगहरूको रोकथाम तथा �नयन्�णका ला�ग व्यि�, प�रवार, समाज तथा 
सम्बिन्धत �नकायहरूलाई िजम्मेवार बनाउँदै एक�कृत स्वास्थ्य �णाल�को �वकास तथा 
�वस्तार ग�रनछे। 

• पोषणको अवस्थालाई सधुार गनर्, �मसावटय�ु तथा हा�नकारक खानालाई �नरूत्सा�हत 
गद� गणुस्तर�य एवं स्वास्थ्यवधर्क खा�पदाथर्को �वधर्न, उत्पादन, �योग  र पहुँचलाई 
�वस्तार ग�रनछे।  

• स्वास्थ्य अनसुन्धानलाई अन्तरार्��य मापदण्ड अनरुूप गणुस्तर�य बनाउँदै 
अनसुन्धानबाट �ा� �माण र तथ्यहरूलाई नी�त �नमार्ण, योजना तजुर्मा तथा स्वास्थ्य 
प��तको �वकासमा �भावकार� उपयोग ग�रनेछ। 

• स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना �णाल�लाई आध�ुनक�करण, गणुस्तर�य तथा ��व�धमै�ी 
बनाई एक�कृत स्वास्थ्य सूचना �णाल�को �वकास ग�रनछे। 
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• स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचनाको हक तथा सेवा�ाह�ले उपचार सम्बन्धी जानकार� पाउन े

हकको �त्याभ�ूत ग�रनछे। 

• मान�सक स्वास्थ्य, मखु, आखँा, नाक, कान, घाँट� स्वास्थ्य सेवा लगायतका �वशेष उपचार 
सेवालाई �वकास र �वस्तार ग�रनेछ। 

• अस्पताल लगायत सबै �कारका स्वास्थ्य संस्थाबाट �दान ग�रने सेवाको गणुस्तर 
स�ुनि�त ग�रनछे। 

• स्वास्थ्य के्ष�मा नी�तगत, संगठनात्मक तथा व्यवस्थापक�य संरचनामा समयानकूुल 
प�रमाजर्न तथा सधुार गद� सशुासन कायम ग�रनछे।  

• जीवनपथको अवधारणा अनरुूप सरुिक्षत माततृ्व, बालस्वास्थ्य, �कशोर-�कशोर� तथा 
�जनन स्वास्थ्य, �ौढ तथा जे� नाग�रक लगायतका सेवाको �वकास तथा �वस्तार 
ग�रनेछ। 

• स्वास्थ्य के्ष�को �दगो �वकासका ला�ग आवश्यक �व�ीय �ोत तथा �वशेष कोषको 
व्यवस्था ग�रनछे। 

• बढ्दो सहर�करण, आन्त�रक तथा बा� बसाइसराइ जस्ता �वषयहरूको समयानकूुल 
व्यवस्थापन गद� यसबाट हनु ेजनस्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरूलाई समाधान ग�रनछे।     

• जनसांिख्यक तथ्यांक व्यवस्थापन, अनसुन्धान तथा �व�षेण गर� �नणर्य ���या तथा 
कायर्�म तजुर्मासँग आब� ग�रनेछ। 

• ��तजै�वक ��तरोधलाई न्यूनीकरण गद� सं�ामक रोग �नयन्�ण तथा व्यवस्थापनका 
ला�ग एक�ार स्वास्थ्य प��तको �वकास तथा �वस्तार ग�रनकुा साथै वाय ु�दूषण, 

ध्व�न �दूषण, जल �दूषण लगायतका वातावरणीय �दूषणका साथै खा�ा� �दूषणलाई 
वैज्ञा�नक ढंगले �नयमन तथा �नयन्�ण ग�रनेछ।  

•  आ�वासन ���याबाट जनस्वास्थ्यमा उत्प� हनुसक्ने जोिखमलाई न्यूनीकरण गनर् 
तथा �वदेशमा रहेका नेपाल� नाग�रकहरूको स्वास्थ्य सरुक्षाका ला�ग समिुचत 
व्यवस्थापन ग�रनछे।  

३.४ नपेाल स्वास्थ्य के्ष� रणनी�त २०७२-७७ 

सबै नाग�रकहरूलाई स्वास्थ्यको अ�धकार स�ुनि�त गनर् गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच 
ब�ृ� गर� न्यायसंगत एवं जवाफदेह� स्वास्थ्य सेवा �णाल�को माध्यमबाट आवश्यक सबै �ोत र 
साधनको अ�धकतम ् प�रचालन गर� स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने रा��य स्वास्थ्य नी�तको 
अ�भ�ायलाई व्यवहारमा लाग ुगनर्को ला�ग जवाफदेह� र समतामूलक स्वास्थ्य सेवा �णाल�को 
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माध्यम�ारा सबै नेपाल�को स्वास्थ्यको स्तर ब�ृ� गन� ल�यले नेपाल स्वास्थ्य के्ष� रणनी�त तयार 
ग�रएको हो। 

नपेाल स्वास्थ्य के्ष� रणनी�त अनरुुपको �नद�शक �स�ान्त 

नेपाल स्वास्थ्य के्ष� रणनी�तले स्वास्थ्य सेवामा सहज रुपमा सवर्व्यापी पहुँच बढाउन �नम्न�लिखत 
चारवटा �नद�शक �स�ान्तहरुलाई अवलम्बन गरेको छः 

 

क) स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुचँ 

सीमान्तकृत, अपा�, लै��क अल्पसँख्यक, जोिखममा रहेका, आ�थर्क रुपले �वप� एवं दगुर्म भेगका 
नाग�रकले स्वास्थ्यको ��तफल पाउनमा आईपन� बाधाअड्चन हटाएर स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक 
पहुँच स�ुनि�त गनुर्को साथै लै��क �हंसा �नमूर्ल गनर्मा प�न स्वास्थ्य के्ष�को भ�ूमका �व�र्न गन�। 

ख) गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवा 

�भावकार�, सरुिक्षत, सेवा�ाह� केिन्�त, समतामूलक, सांस्कृ�तक रूपले उपय�ु, न्यूनतम साधन 
�ोतको �योगबाट अ�धकतम उपलिब्ध हा�सल गन� गर�, भरपद�र समय �भ� �दइएको स्वास्थ्य 
सेवालाई मा� गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवा कायम भएको हनुेछ भ�े मान्यतामा आधारमा गणुस्तर�य 
स्वास्थ्य सेवाका ८ वटा आयामहरु �नधार्रण ग�रएको छ। यसको ला�ग आवश्यक साम�ी तथा 
जनशि�को आपू�तर् व्यवस्थापन, �व�ीय व्यवस्थापन, सूचना व्यवस्थापन, अनगुमन र मूल्या�न 
�णाल�लाई सदुृढ�करण गरेर स्वास्थ्य सेवाको गणुस्तर कायम गन�। 

:jf:Yo ;]jfdf ;dtfd"ns kx'Fr
(Equitable Access to Health Services)

u'0f:t/Lo :jf:Yo ;]jf 
(Quality Health Services)

ax'kIfLo ;xsfo{
(Multi-Sector Approach)

:jf:Yo ;]jf k|0ffnLdf ;'wf/
(Reform Health Service System )

:jf:Yo ;]jfdf ;j{JofkL kx'Fr
(Universal Health Coverage) 
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ग) स्वास्थ्य सेवा �णाल�मा सधुार 

�व�भ� रोगहरुरस्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य समस्याहरुमा आइरहेको प�रवतर्न र चनुौतीलाई सम्बोधन 
गनर् सरकार� स्वास्थ्य के्ष�को �व�मान संगठन र संरचनालाई पनु�यविस्थत गद� �वकेिन्�कृत योजना 
तजुर्मा तथास्थानीय स्वास्थ्य सशुासन �व�र्न गन�। 

घ) बहपुक्षीय सहकायर् 

िशक्षा, म�हला सशि�करण, शहर� पूवार्धार, स्वच्छ वातावरण, सरुिक्षत खानेपानी, सरसफाइ जस्ता 
के्ष�हरुसँग समन्वय र सहकायर् गर� स्वस्थ्य जीवनशैल� तथा स्वस्थ्य वातावरणको �व�धन गनुर्को 
साथै न्यून पोषणको समस्यालाई सम्बोधन गनर् सम्ब� �नकायहरूसँग समन्वय गर� स्थानीय स्तरमा 
उत्पा�दत पोषणयू� खा�वस्तकुो �योगलाई �व�र्न गन�। 

नपेाल स्वास्थ्य के्ष� रणनी�त कायर्न्वयन योजना 

नेपाल स्वास्थ्य के्ष� रणनी�तले स्वास्थ्य के्ष�का ग�त�वधीहरुलाई �नद� िशत गरेको हनु्छ। यो नी�तले 
राज्यको भावी सोचलाई साकार गनर् स्वास्थ्य के्ष�ले परुय्ाउन पन� योगदानलाई मागर्िच� �दान 
गदर्छ। यसलाई सफलतापूवर्क लाग ुगनर् पाँच वष� कायार्न्वयन योजना तजुर्मा ग�रएको छ। यसमा 
रणनी�तको अनगुमन स�मक्षा र मूल्या�न गन� औजारको रुपमा न�तजा अनगुमन खाकातयार 
ग�रएको छ जसमा �नि�त सूचकहरू �नधार्रण ग�रएको छ।  

ती सूचकहरूको आधारमा पाँच वषर्मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय, आयवु�द तथा वैकिल्पक 
िच�कत्सा �वभाग, औषधी व्यवस्था �वभाग र स्वास्थ्य सेवा �वभाग एवं अन्तगर्तका केन्� र 
महाशाखाहरुले हरेक वषर् गनुर्पन� ��याकलापहरु यस कायार्न्वयन योजनामा स्प� रुपमा उल्लेख 
ग�रएको छ। यसै अनसुार सम्बिन्धत �नकायले वा�षर्क कायर्�म तथा बजेट तजुर्मा गनुर्पदर्छ। 
यो कायार्न्वयन योजनामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय अन्तगर्तका केन्��य अस्पताल तथा 
अन्य केह� �नकायले पाँच वषर्को अवधीमा गनुर्पन� कायर्हरु उल्लेख ग�रएको भएताप�न यसको 
ला�ग ती �नकायहरुले नेपाल स्वास्थ्य के्ष� रणनी�तमा उल्लेिखत नी�तगत सन्दभर्, रणनी�त मागर्दशर्न, 
ल�य, न�तजा र ��तफलको आधारमा वा�षर्क कायर्�म तयार गनुर्पदर्छ। 

३.५  द�गो �वकास ल�य (स्वास्थ्य के्ष�का ल�यहरु) 

द�गो �वका ल�य अन्तगर्त स्वास्थ्य के्ष�का ल�यहरूलाइर् देहाय अनसुार  ल�य ३ मा उल्लेख ग�रएको 
छ । 
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ल�य  ३ सबै उमेर समहुका व्यि�का ला�ग स्वस्थ्य जीवन स�ुनि�त गद� सम�ृ जीवन �व�धन 
गन�। 

गन्तव्य ३.१  सन ् २०३० सम्ममा �व�व्या�प मातमृतृ्य ु अनपुात लाई हरेक ��त १ लाख 
िज�वत जन्ममा ७० भन्दा कम गनर्। 

गन्तव्य ३.२ सन ्२०३० सम्ममा नवजात िशश ुर पाँच वषर्म�ुनका बालबा�लकाको रोक्न 
स�कन ेमतृ्यकुो अन्त्य गनर्  सबै देशले ��त हजार जी�वत जन्ममा नवजात िशश ु
मतृ्यलुाई कम्तीमा १२ र ५ वषर् भन्दा म�ुनका बालमतृ्य ुदरलाई कम्तीमा २५ 
मा सी�मत रा�।े 

गन्तव्य ३.३ सन ् २०३० सम्ममा एच.आई.�भ. एड्स, क्षयरोग, मले�रया र उपेिक्षत 
उष्ण�देशीय रोगहरुको महामार� अन्त्य गन� र हेपाटाई�टस, पानीजन्य रोगहरु 
र अन्य सरुवा रोगहरु �नयन्�ण गन�। 

गन्तव्य ३.४ सन ्२०३० सम्ममा नसन� रोगबाट हनुे असाम�यक मतृ्यदुरलाई रोकथाम र 
उपचारबाट एक �तहाइले कम गनुर्का साथै मान�सक स्वास्थ्य तथा सम�ृ जीवन 
�व�र्न गन�। 

गन्तव्य ३.५ लाग ुपदाथर् तथा मादक पदाथर्को �योगको रोकथाम तथा उपचार प��तलाई 
सदुृ�ढकरण गन�। 

गन्तव्य ३.६ सन ्२०२० सम्ममा �व�भर हनुे सडक दघुर्टनाबाट हनुे मतृ्य ुर घाईतेहरुको  
संख्यालाई आधा घटाउने।   

गन्तव्य ३.७ सन ्२०३० सम्ममा यौन तथा �जनन्सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुचँ 
स�ुनि�त गनुर्का साथै प�रवार �नयोजनको सूचना र िशक्षा तथा �जनन ्
स्वास्थ्यलाई रा��य रणनी�त र कायर्�ममा आब� गन�। 

गन्तव्य ३.८ स्वास्थ्य सेवामा सवर्व्यापी पहुँच हा�सल गनर् �व�ीय जोिखम सरुक्षा कायम गद� , 
सरुिक्षत, �भावकार� र गणुस्तर�य अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा तथा उिचत मूल्यमा 
अत्यावश्यक औष�ध तथा खोपहरुको उपलब्धता बढाउन।े 

गन्तव्य ३.९ सन ्२०३० सम्ममा हानीकारक रसायन, �द�ुषत हावा, पानी र ज�मनको �दषुण 
र �म�णबाट हनुे मतृ्य ुर �वरामीको सँख्या उल्लेख्य रुपमा घटाउन।े                              
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गन्तव्य ३.कः सबै देशमा �व� स्वास्थ्य संगठनको स�ुतर्जन्य पदाथर् �नयन्�ण सम्बन्धी 

अ�धवेशनले तयार पारेको मापदण्ड कायार्न्वयनमा आवश्यकता अनसुार जोड 
�दन।े 

गन्तव्य ३.खः मखु्यतया �वकासोन्मखु देशहरुलाई असर गन�, सन� तथा नसन� रोग �बरु�का 
खोप तथा औषधीहरुको अनसुन्धान तथा �वकासका् ला�ग सहयोग गन�, ��प्स 
सम्झौता र जनस्वास्थ्य सम्बन्धी दोहा घोषणाको ममर् अनसुार  �वकासोन्मखु 
रा�हरुको अ�धकार प�ु�का ला�ग बौ��क सम्पि� अ�धकारको व्यापार सम्बन्धी 
सम्झौतामा रहेका पूणर् �ावधानहरुको �योगलाई स�ुनि�त गद� आवश्यकता 
अनसुार जनस्वास्थ्यको संरक्षण गनर् खासग�र औषधीमा सबैको पहुँच बढाउने। 

गन्तव्य ३.गः �वकासोन्मखु देशहरु खासगर� अ�त कम �वक�सत देश र �वकासोन्मखु साना 
टाप ु रा�मा स्वास्थ्यकम�को भनार्, �वकास, ता�लम र थमौ�त समेतका ला�ग 
स्वास्थ्य के्ष�मा उल्लेख्य मा�ामा वजेटको ब�ृ� गन�। 

३.६ पन्�� योजना (२०७६।७७–२०८०।८१) 

जनसंख्या तथा बसाइँसराइ सम्वन्धी रणनी�त तथा कायर्नी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

�कशोर-�कशोर� तथा 
यवुाहरूको सरुिक्षत यौन 
तथा �जनन स्वास्थ्य, 

प�रवार �नयोजन, सरुिक्षत 
माततृ्व र सरुिक्षत 
गभर्पतन लगायतका 
सेवालाई अ�धकारमखुी 
कायर्�मको रूपमा 
�वकास गन� । 

सरुिक्षत यौन तथा �जनन स्वास्थ्य लगायतका सेवालाई 
अ�धकारका रूपमा �वकास गर� गणुस्तर�य बनाउँदै पहुचँ 
बढाइनेछ ।  

�कशोर� आमाबाट हनुे जन्मदर तथा कम उमेरमा हनुे 
गभर्धारणलाइर् घटाउन, सरुिक्षत गभर्पतन तथा यौन िशक्षा र 
�जनन स्वास्थ्य सेवालाई �वस्तार ग�रनेछ । 

�कशोर-�कशोर� तथा यवुाहरूको सरुिक्षत एवम ्िजम्मेवार 
चालचलन र बानी-व्यहोरा �व�र्न तथा उनीहरूको जीवनोपयोगी 
क्षमता �वकासको ला�ग �वशषे कायर्�महरू सञ् चालन ग�रनेछ । 

67 



 

रणनी�त कायर्नी�त 

बाल �ववाह न्यूनीकरण गनर् �कशोर-�कशोर� तथा यवुाहरूको ला�ग 
आवश्यक, उपय�ु रसवर्सलुभ शैिक्षक वातावरणको �वकासमा 
जोड �दइनेछ ।  

�कशोर-�कशोर� तथा यवुाहरूको रोजगारमूलक तथा जीवनोपयोगी 
िशक्षाको माध्यमबाट क्षमता अ�भवृ�� ग�रनेछ । 

जनसांिख्यक लाभांश 
सदपुयोग गनर् ज्ञान र 
सीपमा आधा�रत 
रोजगार�का अवसर 
�सजर्ना गन�। 

�वकास कायर्�म र जनसंख्या बीच साम�स्यता कायम गद� 
जनसंख्या व्यवस्थापनलाइर् समन्वयात्मक रूपमा स�ालन 
ग�रनेछ ।  

�देश र स्थानीय तहमा जनसंख्या व्यवस्थापन कायर्लाइर् स्थानीय 
आवश्यकतानसुार सञ् चालन गनर् संस्थागत संयन्�को �वकास 
ग�रनेछ । 

जनसंख्या व्यवस्थापनका ला�ग �वकास साझेदार, सरकार� �नकाय, 

गैरसरकार� संस्था, �नजी के्ष�, सहकार� तथा सामदुा�यक 
संस्थासँगको साझेदार� र सहकायर्लाई �ोत्साहन ग�रनछे ।  

मानव संशाधन �वकासका ला�ग �वस्ततृ कायर् योजना बनाई 
जनसांिख्यक लाभांशको सदपुयोग ग�रनेछ । 

वैदेिशक रोजगार�बाट फक� का जनशि� तथा संग�ठत यवुा 
जनशि�ले आजर्न गरेको सीप, ज्ञान, क्षमता, संस्कृ�त तथा 
साधन�ोतलाई उ�मशीलता, स्वरोजगार र व्यावसा�यक कायर् 
माफर् त उत्पादनशील के्ष�मा लगानी गनर् �ोत्साहन ग�रनछे ।  

अ�धकारमा आधा�रत 
ल��गक समानता 
रसमावेशीकरणको 
माध्यमबाट जनसङ्ख्या र 
�वकासमा मूल�वाह�करण 
गन� नी�त �लंदै �व�मान 

ल��गक समानता र सामािजक समावेशीकरणको मान्यता अनरुूप 
जनसंख्या तथा �दगो �वकासका कायर्�महरूमा ग�रब, 
सीमान्तीकृत, द�लत, म�हला, बालबा�लका, �कशोर-�कशोर�, अस� 
तथा अपांगता भएका व्यि� तथा जे� नाग�रकको सहभा�गतालाई 
स�ुनि�त ग�रनछे । 

68 



 

रणनी�त कायर्नी�त 

काननु तथा संस्थागत 
व्यवस्थामा सधुार गन� ।  

परम्परागतरूपमा नेपाल� समाजले अवलम्बन गद� आएको 
पा�रवा�रक मूल्य र मान्यतालाई सम्मान गद� व्यविस्थत प�रवारको 
अवधारणालाई �ोत्सा�हत ग�रनेछ । 

ज्ये� नाग�रकको अनभुव, ज्ञान, क्षमता र सीपलाई समाज र रा� 
�वकासमा लगाउने वातावरण �सजर्ना ग�रनेछ । 

��मक रूपमा नेपालमा ज्ये� नाग�रकहरूको संख्यामा वृ�� 
भइरहेको सन्दभर्मा उनीहरूको ला�ग सामािजक सरुक्षा तथा 
सामािजक संरक्षणका कायर्�महरू तयार गर� सम्वोधन ग�रनेछ ।  

केन्��य र �ादेिशक अस्पतालहरूमा जे�रया��क वाडर्हरूको �वकास 
र �वस्तार ग�रनछे साथै अन्य अस्पताल एवम ्स्वास्थ्य 
संस्थाहरूमा प�न ज्ये� नाग�रकहरूको सहज पहुँचको ला�ग 
समािजक संघसंस्थाहरूसँग समन्वय र सहकायर् गर� �दवा स्याहार 
तथा �व�र्न कायर्�म सञ् चालन ग�रनछे ।  

सीमान्तकृत एवम ्लोपोन्मखु जा�त (राउटे, कुसणु्डा, चेपा�, राजवंशी, 
चमार, मसुहर, वाद�, राजी आ�द) को संरक्षण गनर् �वशेष कायर्�म 
सञ् चालन र संस्थागत समेत ग�रनेछ । राज्यका सबै संरचना र 
कायर्�महरू अपा�मै�ी बनाइनेछ । 

�ामीण तथा दगुर्म 
के्ष�मा एक�कृत बस्ती 
�वकासको माध्यमबाट 
आन्त�रक बसाइँसराइ र 
शहर�करणलाइर् 
व्यविस्थत गन� । 

आन्त�रक बसाइँसराइबाट स्थानीय बा�सन्दा, रैथानेहरूको आ�थर्क, 
सामािजक, सांस्कृ�तक �वकासमा �वचलन हनु न�दन स्थानीय 
तहको आवश्यकता अनसुार जनशि�को नक्सांकन गर� �वशेष 
कायर्�म सञ् चालन ग�रनेछ ।  

सातै �देशमा शहर� �वकासका सम्भाव्यता भएका स्थानहरूको 
प�हचान गर� �तनलाइर् शहरका पूवार्धार स�हत यातायात तथा 
सूचनाका स�ालले जो�डनेछ भने �ामीण समदुायमा बसोबास 
गन�लाइर् संजालमा जो�डन �ोत्साहन ग�रनेछ । 
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�ामीण, दगुर्म तथा पछा�ड परेका के्ष�मा िशक्षा, स्वास्थ्य, भौ�तक 
पूवार्धार �नमार्णको सामनपुा�तक �वकासमा जोड �दँदै, रोजगार� र 
अवसरको �सजर्ना ग�रनेछ । 

जनसंख्या तथा बसाइँसराइ सम्बन्धी एक�कृत �वकास प्याकेज 
तजुर्मा गर� कायार्न्वयन ग�रनेछ। 

�वकास आयोजनाको स�ालन पूवर् नै जनसांिख्यक �भाव मूल्या�न 
ग�रनेछ ।  

�वदेशी नाग�रकहरूको आ�वास, �तनको संख्या र �वशेषता 
समेतका आधारमा आ�वास �वृि�लाइर् �नयमन ग�रनेछ । 

जनसंख्या तथा 
बसाइँसराइ सम्बन्धी 
तथ्या� व्यवस्थापनलाई 
गणुस्तर�य तथा 
��व�धमै�ी बनाइर् 
अध्ययन, अनसुन्धान, 

सव�क्षण, �के्षपण, �व�षेण 
गर� जनसंख्या सूचनालाई 
व्यविस्थत गन�। 

जन्म, �ववाह, बसाइँसराइ र मतृ्यजुस्ता व्यि�गत घटनाको दतार् 
�णाल�लाई �ोत्साहन गनुर्का साथै काननुी रूपमा समेत अ�नवायर् 
गराइनेछ ।  

मतृ्यकुो कारण पर�क्षण गन� व्यवस्थाको �वकासका साथै स्वास्थ्य 
संस्थामा हनुे मतृ्य ुतथा जन्मलाई �व�तुीय व्यि�गत घटना 
दतार्संग आव�ता ग�रनेछ।  

स्थानीय तहमा रािखने तथ्या�लाई रा��य मूल स�ालसँग आब� 
गर� हरेक समयमा जनसांिख्यक सूचना अ�ाव�धक हनु े�णाल�को 
�वकासतथा सम्�षेणको व्यवस्था समेत ग�रनेछ । 

�वकास आयोजना तजुर्मा गदार् पूवर् सम्भाव्यता अध्ययन �णाल�लाइर् 
पारदश� र वैज्ञा�नक बनाइनछे ।  

आन्त�रक र बा� बसाइँसराइ सम्बन्धी अ�भलेखन र तथ्या� 
�णाल�लाई व्यविस्थत ग�रनछे ।  

जनसंख्या तथा बसाइँसराइ, �वकास र वातावरण बीच समन्वय र 
सहकायर् गद� जनसङ्ख्या व्यवस्थापनलाइर् सम� �वकासको अ�भ� 
अंगको रूपमा संस्थागत ग�रनेछ ।  
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जनसंख्या र �वकासका �व�वध के्ष�मा हनुे अध्ययन र 
अनसुन्धानहरूको �नय�मतता, एकरूपता तथा गणुस्तर�यता कायम 
गनर् एवम ्�तनका �नष्कषर्हरूको रा��य नी�त �नमार्ण एवम ्योजना 
तजुर्मामा उपयोग गनर्का ला�ग केन्��य तहमा एक �नयामक 
�नकायको व्यवस्था ग�रनेछ ।  

अपेिक्षत उपलिब्ध 

मानव �वकास सूचकांक ०.५७४ बाट ०.६२४ पगेुको र नाग�रक सन्त�ु�को अनभु�ूत सूचकांक 
४.७ बाट ५.१ पगेुको हनुछे । कुल �जनन दर ��तस्थापनस्तर (२.१) कायम भएको हनुेछ । 
पाँच वषर् म�ुनका बालबा�लकाको जन्मदतार् ६३ ��तशतबाट शत��तशत पगेुको हनुेछ । जनसंख्या 
व्यवस्थापन सूचना �णाल� माफर् त जनसंख्याको अ�ाव�धक तथ्याङ् क उपलब्ध भएको हनुेछ ।  

स्वास्थ्य तथा पोषण सम्वन्धी रणनी�त तथा कायर्नी�त 

रणनी�त कायर्नी�त 

��तकारात्मक, 
�व�र्नात्मक, 
उपचारात्मक, 

पनुस्थार्पनात्मक तथा 
�शामक (Palliative 

Care) लगायतका 
आधारभतू देिख 
�विश�ीकृत र गणुस्तर�य 
स्वास्थ्य सेवामा सबै 
नाग�रकको पहुँच 
स�ुनि�त गन� । 

आधारभतू स्वास्थ्य सेवामा नाग�रकको सवर्सलुभ पहुँचक� ला�ग 
प्याकेज र �ोटोकल तयार गर� कायार्न्वयन ग�रनेछ।  

�ामीण के्ष�का नाग�रकको स्वास्थ सेवामा पहुँच �वस्तार गद� 
गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवालाई सबर्सलुभ रूपमा �वाह गनर् 
टेल�मे�ड�सन लगायत आध�ुनक ��व�धको �वकास र �वस्तार तथा 
गै�सरकार� र �नजी के्ष�सँगको सहकायर्मा घमु्ती स्वास्थ्य सेवा 
कायर्�मको कायर्�व�ध बनाई कायार्न्वयन ग�रनछे। 

स्वास्थ्य सेवामा साझेदार�को कायर्�व�ध तयार गर� �नजी तथा 
गैरसरकार� संस्थासँगको सहकायर्मा सबै तहमा पनुस्थार्पना केन्� 
स्थापना गद� समदुायमा आधा�रत पनुस्थार्पनात्मक तथा �शामक 
सेवालाई �वकास र �वस्तार ग�रनेछ । 

71 



 

रणनी�त कायर्नी�त 

रोगकोभार तथा लागत �भावका�रताको आधारमा समयानकुुल 
खोप सेवाहरू �दान ग�रनेछ । खोप सेवालाई �दगो बनाउन खोप 
कोषलाई सदुृढ बनाइनेछ । 

आचारसं�हता माफर् त िच�कत्सक/स्वास्थ्यकम� र �बरामी बीचको 
असल र समुधरु सम्बन्ध कायम गद� सद् भावपूणर् व्यवहार 
स�ुनि�त गनर् �व�र्नात्मक कायर्�म सञ् चालन ग�रनेछ । 

सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट �दान ग�रने स्वास्थ्य सेवाको 
गणुस्तरलाई सधुार गनर् नेपाल स्वास्थ्य पूवार्धार �वकास मापदण्ड 
एवम ्न्यूनतम सेवा मापदण्डलाई �भावकार� रूपमा कायार्न्वयन 
गद� आवश्यक बजेट स�ुनि�त ग�रनेछ । 

आयवु�द, �ाकृ�तक 
िच�कत्सा तथा अन्य 
िच�कत्सा प��तहरूको 
योजनाब� �वकास र 
�वस्तार गन� । 

स्थानीयस्तरमा उपलब्ध औष�धजन्य जडीबटु�, ख�नज एवम ्जान्तब 
�व्यको प�हचान, संकलन, संरक्षण र �व�र्नको ला�ग संरचना 
�नमार्ण ग�रनेछ । 

�च�लत �ाकृ�तक िच�कत्सा, वैकिल्पक तथा अन्य िच�कत्सा प��त 
तथा सेवाहरूलाई �नि�त मापदण्डका आधारमा सूचीकृत तथा 
व्यविस्थत गद� आयवु�द, प�कमर्, योग र �ाकृ�तक िच�कत्साको 
�विश�ीकृत सेवा स�हतको रा��य आयवु�द, योग, ध्यान, �णायाम, 
मनोपरामशर्, प�कमर् तथा �ाकृ�तक िच�कत्सा सेवा केन्�को 
स्थापना गर� स्वास्थ्य पयर्टनलाई �व�र्न ग�रनेछ । 

जीवनपथको अवधारणा 
(Life Course Approach) 
अनरुूप सबै उमेर 
समूहका नाग�रकहरूको 
स्वास्थ्य आवश्यकतालाई 
सम्बोधन गर� मातिृशश,ु 
बालबा�लका, र 

जीवनच�को अवधारणा अनरुूप मातिृशश,ु बालबा�लका, 
�कशोर�कशोर�को सवार्ङगीण �वकासर प�रवार व्यवस्थापन 
सेवालाई थप सधुार तथा �वस्तार ग�रनेछ । 

सबै उमेर समूहका नाग�रकहरूको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई 
सम्बोधन गनर् जीवनपथको अवधारणा अनरुूप स्वास्थ्य 
सेवाहरूलाई जे� नाग�रक, ल��गक तथा अपा�मै�ी बनाइनेछ । 
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�कशोर�कशोर�को 
सवार्�ीण �वकास र 
प�रवार व्यवस्थापन 
सेवालाई थप सधुार तथा 
�वस्तार गन� । 

�व�भ� उमेर समूहमा हनुसक्ने स्वास्थ्य जोिखम शी� प�हचान गनर् 
�नय�मत रूपमा स्वास्थ्य पर�क्षण गन� व्यवस्था ग�रनेछ । 

म�हलाहरूमा बढ्दो �ममा रहेको स्तन क्यान्सर र सभार्इकल 
क्यान्सर जस्ता रोगहरूको �नःशलु्क पर�क्षण गन� व्यवस्था 
�मलाइनेछ । 

मात ृमतृ्यदुरलाई घटाउन तथ्यमा आधा�रत �मडवाइफ िशक्षा तथा 
सेवा लगायत �वशेष कायर्�महरू तजुर्मा गर� कायार्न्वयन 
ग�रनेछ । 

जनसंख्याको �वतरण, 
भौगो�लक अविस्थ�त 
एवम ्आवश्यकताको 
आधारमा संघ, �देश र 
स्थानीय तहमा अस्पताल 
र स्वास्थ्य संस्थाहरू 
तथा सीप �मि�त 
सामािजक उ�रदा�यत्व 
वहन गनर् सक्ने दक्ष 
जनशि�को �वकास तथा 
�वस्तार गन� । 

स्थानीय तहका हरेक वडामा कम्तीमा एक आधारभतू स्वास्थ्य 
सेवा केन्�, हरेक स्थानीय तहमा आधारभतू आकिस्मक शल्य��या 
र �ाथ�मक �मा केयर स�हतको स्वास्थ्य सेवा स�ुनि�त हनुे गर� 
�ाथ�मक अस्पताल, �देश अन्तगर्त ��तीय तहको अस्पताल, 
�ादेिशक अस्पतालहरू र एक �विश��कृत अस्पताल र एक 
स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ान र संघ अन्तगर्त रहने गर� अतस 
�विश��कृत अस्पताल स�ालन ग�रनेछ। 

सरकार� स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कायर्रत िच�कत्सक, स्वास्थ्यकम� 
एक मा� स्वास्थ्य संस्थामा रहने अवधारधालाइर् �मशः लाग ु
ग�रनेछ र यस अवधारणालाई �भावकार� रूपमा लागू गनर् तथा 
सेवाको पहुचँ �वस्तार गनर्का ला�ग सरकार� अस्पतालहरूमा 
अ�त�र� स�ुवधा स�हतको �वस्ता�रत स्वास्थ्य सेवा कायार्न्वयन 
ग�रनेछ । 

आध�ुनक �व�ध र �नि�त मापदण्ड �वकास गर� स्वास्थ्य संस्थाको 
संख्या, �कार, स्थान तथा आवश्यक स्वास्थ्य जनशि�को �नधार्रण 
गनर् गरुूयोजना तयार गर� लागू ग�रनेछ । 
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देशको आवश्यकता र �व�ीय �ोतको उपलब्धता हेर� 
�ाथ�मकताको आधारमा स्वास्थ्यका �व�भ� �वधामा छा�वृि� 
�दान ग�रनछे । 

स्वास्थ्यमा रा��य लगानी 
वृ�� गद� �दगो स्वास्थ्य 
�व�ीय �णाल�को �वकास 
गन�।  

स्वास्थ्य सेवामा सबैको समतामूलक पहुँच वृ��, स्वास्थ्य सेवामा 
व्यि�गत खचर्को न्यूनीकरण र लागत �भावका�रताका आधारमा 
स्वास्थ्यमा �व�ीय �ोतको प�रचालन गन� �वषयलाई समेट्दै 
एक�कृत रा��य स्वास्थ्य �व�ीय रणनी�त तजुर्मा गर� 
कायार्न्वयनमा ल्याइनेछ । 

गणुस्तर�य आधारभतू स्वास्थ्य सेवालाई सबै स्थानीय तहमा 
�नःशलु्क र �वशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा लगायत अन्य स्वास्थ्य सेवालाई 
समतामूलक स्वास्थ्य �बमा माफर् त उपलब्ध गराइनछे । 

स्वास्थ्य सेवामा 
सरकारको नेततृ्वदायी 
भ�ूमका स�ुनि�त गद� 
सरकार�, �नजी तथा 
गैरसरकार� के्ष�बीचको 
सहकायर् तथा 
साझेदार�लाई व्यवस्थापन 
तथा �नयमन गन� । 

िशक्षा के्ष�सँग आवश्यक समन्वय गर� एक �व�ालय एक 
स्वास्थ्यकम� नी�त लाग ुग�रनेछ । 

स्वास्थ्य सम्बन्धी �नयमनकार� �नकायहरूको जनशि�, संरचना र 
कायर्के्ष�लाई सधुार गद� सो सम्बन्धी व्यवसायी प�रषद्हरुको 
छाता संरचनाको �वकास तथा �वस्तार ग�रनछे । 

स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ानहरूलाई थप व्यविस्थत गनर् एक�कृत 
छाता ऐनको तजुर्मा गर� आवश्यक संरचनाको �वकास तथा 
�वस्तार ग�रनछे । 

�नि�त उ�ेश्य �ा��का ला�ग स्प� मापदण्ड र कायर्�व�ध तजुर्मा 
गर� �नजी, सामदुा�यक तथा गैर सरकार� के्ष�का स्वास्थ्य 
संस्थाहरूसँग सहकायर् तथा साझेदार� ग�रनछे । 

सरकार�, �नजी, सामदुा�यक एवम ्सहकार� के्ष�लाई समेट्दै 
िच�कत्सा सशुासन कायम गनुर्को साथै स्वास्थ्य सेवा मूल्यलाई 
�नि�त मापदण्ड बनाई �नयमन ग�रनेछ । 
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�देश तथा स्थानीय तहलाई िजम्मेवार बनाई अस्पताल तथा अन्य 
स्वास्थ्य संस्था एवम ्�योगशालाबाट �सजर्ना हनुे फोहोर र 
औष�धजन्य फोहोरको उिचत व्यवस्थापनको ला�ग �नयमनका साथै 
�नरन्तर अनगुमन ग�रनछे । 

नयाँ ��व�धजन्य स्वास्थ्य 
साम�ीहरूका साथै 
औष�ध तथा औष�धजन्य 
सामा�ीको उत्पादन, 

आयात, भण्डारण, �वतरण 
तथा �योगको �नयमन 
तथा व्यवस्थापन गन� । 

नेपाल सरकारबाट �नःशलु्क �दान ग�रने औष�धलाई मध्यनजर 
गद� औष�ध उत्पादनमा मलुकुलाई �मशः आत्म�नभर्र 
बनाइनेछ । 

औष�धजन्य जडीब�ुटको व्यावसा�यक खेती र औष�ध उ�ोगको 
�वकास र �व�र्नमा जोड �ददै औष�ध तथा ��व�धजन्य स्वास्थ्य 
साम�ीको उत्पादन, भण्डारण र �वतरणको �भावकार� व्यवस्थापन 
ग�रनेछ । 

जेने�रक �िेस्�प्सनको कायार्न्वयन, औष�धको मूल्य तथा गणुस्तर 
�नधार्रण, ��तएिन्टबायो�टक दरुूपयोग, जै�वक ��तरोधको 
न्यूनीकरण �नयन्�रण र औष�धको अनसुन्धान लगायतका 
�वषयलाइर् �भावकार� बनाउन �नयमनकार� �नकायको �वकास तथा 
�वस्तार ग�रनछे ।  

सन� तथा नसन� रोग 
�नयन्�ण तथा 
जनस्वास्थ्य �वपद् 
व्यवस्थापन पूवर्तयार� 
तथा ��तकायर्का ला�ग 
सामदुा�यक स्वास्थ्य 
�णाल� स�हतका 
एक�कृत उपाय 
अवलम्बन गन� । 

सन� तथा नसन� रोगहरूको अध्ययन, अनसुन्धान, �नगरानी, रोकथाम, 
�नयन्�ण, �नवारण, उन्मूलन तथा �नयमनका ला�ग रा��यस्तरमा 
एक�कृत �नकायको �वकास गर� कायर्�म कायार्न्वयन ग�रनेछ । 

नसन� तथा द�घर् रोगहरूको रोकथाम, �नयन्�ण तथा उपचार 
सेवालाई �भावकार� रूपमा कायर्न्वयन गनर् बहकेु्ष�ीय समन्वय 
माफर् त द�घर्काल�न रणनी�त तयार गर� कायर्न्वयन ग�रनछे । 

�सकलसेल ए�न�मया र थालेसे�मया लगायतका वंशानगुत 
रोगहरूको भार र �वतरण सम्बन्धमा जनसंख्यामा आधा�रत 
अनसुन्धानको आधारमा कायर्योजना बनाई रोकथाम तथा 
उपचारका कायर्�म स�ालन ग�रनेछ । 
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मान�सक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई सबै तहमा �वस्तार ग�रनेछ । 

आखँा, नाक, कान, घाँट� तथा मखु स्वास्थ्य सम्वन्धी सेवालाइर् 
�देश र स्थानीय तहमा �मशः �वकास र �वस्तार ग�रनछे । 

संघ, �देश र स्थानीय तहमा �वपद् तथा महामार�को तत्काल 
सम्बोधन, एम्बलेुन्स सेवाको एक�कृत �वकास, साधन सम्प� 
ता�लम �ा� िच�कत्सक र स्वास्थ्यकम�को टोल�लाई प�रचालन 
गनर् कायर्�व�ध बनाई लागू ग�रनेछ । 

स्वास्थ्य सूचना 
�णाल�हरूलाई थप 
व्यविस्थत, एक�कृत र 
��व�धमै�ी बनाउँदै सबै 
तहको स्वास्थ्य सूचनाको 
मागलाई यथोिचत 
सम्बोधन गर� अनमुगन, 
मूल्या�न, समीक्षा, नी�त 
�नमार्ण तथा �नणर्य 
���यामा तथ्या�को 
�योग बढाउन े। 

 

स्वास्थ्य तथ्या� व्यवस्थापनलाई गणुस्तर�य तथा ��व�धमै�ी बनाइर् 
अध्ययन, अनसुन्धान, सव�क्षण, �के्षपण, �व�षेण गर� सबै तहमा 
हनुे नी�त �नमार्ण तथा �नणर्य ���यामा तथ्या�को �योगलाई 
बढावा �दइनछे । 

स्वास्थ्य संस्था तहमा तथ्या� व्यवस्थापनलाई ��व�धमै�ी बनाई 
स्वास्थ्य संस्थाबाट नै �व�तुीय ��तवेदन गन� र �मशः �व�तुीय 
अ�भलेखलाइर् सबै स्वास्थ्य संस्थामा �वस्तार ग�रनेछ । 

स्थानीय तहमा उत्पादन हनु ेस्वास्थ्य तथ्या�लाई आवश्यकता 
अनरुूप रा��य मूल संजालसगँ आब� गर� हरेक समयमा सूचना 
अ�ाव�धक हनुे �णाल�को �वकासतथा सम्�षेणको व्यवस्था 
ग�रनेछ । 

रा��य आवश्यकता तथा �ाथ�मकताका आधारमा अध्ययन, 
अनसुन्धान, सव�क्षण गन� र आएका न�तजालाई नी�त �नमार्ण तथा 
कायर्�म �नधार्रण गनर्मा �योग ग�रनेछ । 

नेपाल स्वास्थ्य 
अनसुन्धान प�रषद्को 
कायर्के्ष�लाई समयानकुुल 
प�रमाजर्न गद� 

तथ्यमा आधा�रत स्वास्थ्य नी�त तथा योजना तजुर्मा गनर् स्वास्थ्य 
अनसुन्धानलाई �व��व�ालय तथा �ािज्ञक के्ष�सँग सहकायर् गद� 
नेपाल स्वास्थ्य अनसुन्धान प�रषद्को संरचनालाई �देशस्तरसम्म 
�वस्तार ग�रनछे । 
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�देशस्तरसम्म �वकास र 
�वस्तार गन� । 

आ�वास ���याबाट जन 
स्वास्थ्यमा हनुसक्ने 
जोिखमलाई न्यूनीकरण 
गन� व्यवस्था �मलाउन े। 

आ�वास स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना �णाल�को �वकास गद� 
आ�वासीको �स्थान पूवर्, गन्तव्य स्थानमा र आगमन प�ातको 
स्वास्थ्य पर�क्षण तथा स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच र उपयोगका 
ला�ग नी�तगत तथा संस्थागत व्यवस्था ग�रनछे । 

बहकेु्ष�ीय पोषण 
योजनाको समन्वय र 
साझेदार� माफर् त 
�भावकार� रूपमा 
कायार्न्वयन गन�। 

बहकेु्ष�ीय पोषण योजनाले प�रलिक्षत गर अनरुूप पोषण सधुार 
योजना (दो�ो) �देश र स्थानीय तहमा पोषण संवेदनशील 
कायर्�मलाइर् सवै तहका स्वास्थ्य संस्थावाट स�ालन गन� 
व्यवस्था ग�रनछे।  

कुपोषण न्यूनीकरण गनर् गणुस्तर�य एवम ्स्वास्थ्यव�र्क खा� 
पदाथर्को पहुँच र उपभोग बढाउँदै स्वस्थ बानी व्यवहारलाइर् 
�ब�र्न ग�रनेछ।  

बहकेु्ष�ीय समन्वय 
माफर् त सबै नी�तमा 
स्वास्थ्यलाई समावेश 
गन� । 

जनस्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गनर्, खानेपानी, वातावरणीय 
सरसफाई, वाय ुतथा ध्व�न �दूषण, खा� सरुक्षा, िशक्षा, सडक 
लगायतका �वषयमा बहकेु्ष�ीय समन्वयलाई सदुृढ�करण गद�  “सबै 
नी�तमा स्वास्थ्य” अवधारणालाइर् कायार्न्वयनमा ल्याउन पैरवी गद� 
सम्बिन्धत सरोकारवालासँग समन्वय गर� एक स्वास्थ्य 
अवधारणालाई �भावकार� रूपमा कायार्न्वयन ग�रनछे । 

स्वास्थ्यलाई ��तकूल असर पान� सतु�जन्य, म�दरा, रासाय�नक 
पदाथर्, �वषाद� तथा अखा� वस्तहुरूको �मसावट र �योगलाई 
�नयन्�ण तथा �नयमन ग�रनछे । जनस्वास्थ्यलाई हानी गन� 
�शो�धत तथा तयार� खा� पदाथर्हरू �व�र्न गन� खालका 
तथ्यह�न र �मपूणर् सन्देश एवम ्�वज्ञापनलाई �नरुत्सा�हत तथा 
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रणनी�त कायर्नी�त 

�नयन्�ण गनर् स्वास्थ्य सम्बन्धी सन्देश र साम�ी उत्पादन, �सारण 
र सम्�षेणलाई वैज्ञा�नक, व्यविस्थत र �भावकार� बनाइनछे । 

मेरो स्वास्थ्य मेरो िजम्मेवार�लाइ �भावकार� बनाउन स्वस्थ 
भान्साको अवधारणा अनरुूप स्वस्थ खानाको �योग गनर् हरेक 
नाग�रकलाइर् ससूुिचत गद� स्वस्थ वातावरण र स��य 
जीवनशैल�को �ब�र्न गनर् साइकल लेन, एक घर-एक करेसाबार�, 
सावर्ज�नक पाकर् , व्यायाम हल, योगाभ्यास तथा प�कमर् केन्�को 
�नमार्ण र स्थापनाको ला�ग सरोकारवालासँग समन्वय तथा पैरवी 
ग�रनेछ। 

तो�कएका उ�ोग, व्यवसाय तथा आयोजनाको स्वीकृ�त पूवर् 
व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सरुक्षालाई मध्यनजर गर� जनस्वास्थ्य 
�भाव मूल्या�नको ला�ग संघ, �देश र स्थानीय तहमा मापदण्ड र 
संयन्�को व्यवस्था ग�रनछे । 

अपेिक्षत उपलिब्ध  

स्वस्थ, सबल र स��य जीवन स�हतको नेपाल�को औसत आय ु७२ वषर् पगेुको हनुछे । ��तलाख 
जी�वत जन्ममा मात ृमतृ्य ुअनपुात ९९, ��त हजार जी�वत जन्ममा नवजात िशश ुमतृ्यदुर १४ र 
पाँच वषर् म�ुनको बाल मतृ्यदुर २४ मा झरेको हनुेछ । पाँच वषर् म�ुनका कम तौल भएका 
बालबा�लका २७ बाट १५ ��तशतमा र पडु्कोपना भएका बालबा�लका ३६ बाट २० ��तशतमा 
झरेको हनुेछ । नाग�रकले आधारभतू स्वास्थ्य सेवा �नशलु्क �ा� गरेका हनुछेन ्। स्वास्थ्य �बमामा 
आब� भएको जनसंख्या ६० ��तशत, स्वास्थ्य उपचारमा व्यि�गत खचर् घटेर ४० ��तशत, 
स्वास्थ्यमा सरकार� लगानी ८ ��तशत र ३० �मनेटको दरु�मा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच भएका 
घरप�रवार ८० ��तशत पगेुको हनुेछ । �ोटोकल अनसुार कम्तीमा चार पटक गभर्वती जाँच 
गराउने म�हला ८१ ��तशत, दक्ष स्वास्थ्यकम�को उपिस्थ�तमा जिन्मएका बच्चाहरू ७९ ��तशत 
र पूणर् खोप पाउने बच्चाहरू ९५ ��तशत पगेुका हनुछेन ्। मले�रया, कालाज्वर र हा�ीपाइले 
रोग �नवारण भएका हनुछेन ्।  
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अध्याय ४: कायर्�म, आयोजनाहरू तथा �ग�त 

 

४.१ नी�त तथा कायर्�ममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयसंग सम्विन्धत  

३७ नेपाललाई को�भड-१९ महामार�म�ु देश बनाउन ुयस सरकारको प�हलो �ाथ�मकता भएको 
छ। सरकारले महामार�को रोकथामका ला�ग अपनाउन ुपन� स्वास्थ्य सजगता व्यवस्थाहरुको 
पालना गन� गराउने छ। सं�मणको पर�क्षणलाई व्यापक बनाउनेछः औषधी, उपकरण र 
िच�कत्सक लगायत स्वास्थ्यकम�हरुको पयार्� व्यवस्था तथा प�रचालन गन�छ। यस 
महामार�वाट नेपाल �भ� कुनै प�न व्यि�को ज्यान जाने अवस्थान आउन न�दन सरकार 
दृढतापूवर्क लागेको छ। 

३८ सरकारले यस महामार�ले मलुकुको सामािजक आ�थर्क लगायत रा��य जीवनका सवै के्ष�मा 
परेको �भावको अध्ययन ग�ररहेको छ। यस अध्ययनको आधारमा राज्य�णाल�को 
�भावका�रत थप ब�ृ� गर� सरकार� आन्त�रक आवागमन र आपू�तर् व्यवस्था सचुारु गन�, 
स्वास्थ्य र िशक्षा सेवामा गणुस्तर सधुार गन�, कृ�ष तथा औ�ो�गक उत्पादन ब�ृ� गन� र 
�वकास �नमार्ण कायर्लाई ती�ता �दने कायर्�महरु कायार्न्वनय गन�छ। 

३९ को�भड-१९ प�छको थप रणनी�त र कायर्योजना तयार गर� के्ष�गत �वशेष कायर्�म स�ालन 
ग�रनेछ। महामार�का कारण रोजगार� गमुाएका ��मक, साना �कसान, असहाय व्यि�, 
ग�रब तथा �वप� बगर्का प�रवारलाई लिक्षत गर� स्वास्थ्य, िशक्षा, सीप �वकास ता�लम र 
रोजगार� एवं आय आजर्नसम्वन्धी �वशषे कायर्�म स�ालन ग�रनछे। 

४० महामार� अनपेिक्षत रुपमा लिम्वन गएको अवस्थानमा सरकारले त्यसलाई रोक्न थप 
�भावकार� कदम चाल्दै कायर्�महरुको पनुः �ाथ�मक�करण र समायोजनसमेत गर� �ोत 
साधन प�रचालन गन�छ। महामार�संग जधु्नपु�ररहेको �वषम प�रिस्थ�तमा प�न नेपाललाई 
सम�ृ बनाउने र सबै नेपाल�लाई सखुी बनाउने रा��य अ�भयानमा सरकार थप दृढताका 
साथ अिघ बढ्नछे। 

४१ यस सरकारले गणुस्तर�य स्वास्थ्य, िशक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा सवै नपेाल�को 
समतामूलक पहुँच स�ुनि�त हनुे गर� कायर्�म स�ालन गन�छ। देश�भ�ै अन्तरा��यस्तरको 
िशक्षा र स्वास्थ्य उपचारको सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक पूवार्धारहरुको �वकास 
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ग�रनेछ। िशक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सरकारको भ�ूमकालाई थप �वल बनाउँदै �नजी 
के्ष�लाई लगानी ब�ृ�को ला�ग उत्��ेरत ग�रनछे। 

४२ आगामी बषर् स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्थापना एवं स्तरो��त, पूवार्धार �वकास, जनशि� व्यवस्था 
र सेवाको समतामूलक पहुँच एवं गणुस्तर ब�ृ� गनर् स्वास्थ्य के्ष�को पनुः संरचना ग�रनेछ। 

४३ �नरोगी नेपाल �नमार्ण यस सरकारको मूल स्वास्थ्य नी�त हो। �कृ�तमै�ी स्वच्छ जीवन�णाल� 
�व�र्न नेपाल�को रोग ��तरोधी क्षमता वृ�� गनर् �नरोधात्मक कायर्�म स�ालन ग�रनेछ। 
स्वास्थ्य सेवामा ��तरोधात्मक र उपचारात्मक �व�ध अवलम्वन पयुार्उनछे। 

४४ मलुकुभरका ६७१ स्थानीय तहका वडाहरुमा पूणर्खोप सेवा उपलब्ध वडा घोषणा ग�रएको 
छ। आगामी बषर् सरकारले बाँक� सबै स्थानीय तहका वडाहरुमा पूणर्खोप सेवा पयुार्उनेछ। 

४५ आधारभतू स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नभएका स्थानीय तहका २६२६ वडाहरुमा पूवार्धार 
�नमार्ण र सेवा उपलब्ध गराइएको छ। आगामी बषर् स्थानीय तहका वडामा रहेका स्वास्थ्य 
संस्थाहरुको सेवाको गणुस्तर वृ�� ग�रनछे। भगूोल र जनसंख्याको आधारमा हरेक स्थानीय 
तहमा ५ देिख १५ सैयासम्मको आधारभतू  अस्पताल स्थापना र स्तरो��त ग�रनछे। 

४६ �देशस्तरमा सा�बकका िजल्ला अस्पतालहरूलाई २५ देिख ५० सैयाको अस्पताल र अंचल 
अस्पताललाई २०० सैयाको जनरल अस्पतालमा स्तरो�ती ग�रनेछ। 

४७ सरकारले पोखरा र कणार्ल� स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ान तथा कोशी, नारायणी, भरतपरु, भेर� र 
डडेलधरुा अस्पतालवाट उपलब्ध �विश�ीकृत स्वास्थ्य सेवाको �वस्तार र स्तरो��त ग�ररहेको 
छ। यी केन्��य अस्पताललाई ५ सय शैयाको �वशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा �वकास ग�रनेछ। 

४८ सरुवा रोग रोकथाम, �नयन्�ण र उपचार एवं स्वास्थ्य �वपद् व्यवस्थापन तयार� तथा ��तकायर् 
गनर् �योगशाला पर�क्षण सेवास�हतको ३०० शैयाको केन्��य र न्यनुतम ५० शैयाको 
�देशस्तर�य अत्याध�ुनक स�ुवधासम्प�  सरुवा रोग अस्पताल स्थापना ग�रनेछ। 

४९ ग�रब तथा �वप� बगर्लाई केन्��य अस्पतालहरुवाट �ारिम्भक चरणको आकिस्मक स्वास्थ्य 
सेवा �नःशलु्क उपलब्ध गराईनेछ। 

50 उच्च र�चाप, मधमेुह, क्यान्सर, दम, �मग�ला, कलेजो र म�हलाहरुको पाठेघरसम्वन्धी 
रोगको रोकथाम, प�हचान, पर�क्षण र उपचारका कायर्�महरु देशव्यापी रुपमा थप 
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�भावकार� बनाइनछे। वडास्तर�य सेवा केन्�वाट ४० वषर्मा�थका नाग�रकको र�चाप, 
अल्ब�ुमन र मधमेुह जाँच गन� व्यवस्था ग�रनेछ। 

५१ आयवु��दक, यनुानी, हो�मयोप्थाथी एवं �ाकृ�तक िच�कत्सा �णाल�को �वस्तार र �व�र्न 
ग�रनेछ। आम नाग�रकलाई योगाभ्यास र शार��रक व्यायामस�हतको जीवन प��त अपनाउन 
��ेरत ग�रनेछ। स्थानीय तहका वडाहरुमा व्यायामशाला, आरोग्य केन्�हरु स्थापना गनर् 
�ोत्साहन ग�रनेछ। 

५२ नेपालभरका जनुसकैु स्थानवाट तीन अंकको टे�लफोन नम्वरमा सम्पकर्  गर� नाग�रकले 
सहज र सरल रुपमा एम्वलेुन्स सेवा �ा� गनर्सक्ने एक�कृत एम्वलेुन्स सेवा स�ालन गन� 
व्यवस्था �मलाइनछे। �मखु राजमागर्हरुमा �मा सेवाको �वस्तार ग�रनेछ। 

५३ ��भवुन �व��व�ालय िशक्षण अस्पताल, महाराजग�मा कलेजो �त्यारोपण सेवा �ारम्भ 
ग�रएको छ। आगामी आ�थर्क बषर् यस अस्पतालमा न�ेोलोजी तथा यरुोलोजी केन्� स्थापन 
ग�रनेछ। यी सेवालाई सवै �देशमा �वस्तार गद� ल�गनछे। 

५४ कािन्त बाल अस्पताललाई बालरोगका �व�भ� �वधामा उच्च िशक्षाको अध्धयन गन� उत्कृ� 
केन्�को रुपमा �वकास ग�रनेछ। मनमोहन का�डर्योथोरा�सक भास्कुलर तथा �ान्सप्लान्ट 
सेन्टर र स�हद गंगालाल रा��य हृदय केन्�मा बाल मटुुरोगको प�हचान, पर�क्षण र उपचार 
गन� संस्थागत व्यवस्था ग�रनेछ। परोपकार �सू�त तथा �ीरोग अस्पतालको सेवालाई थप 
�विश��कृत ग�रनेछ। 

५५ सवै मे�डकल कलेजले िजल्लािस्थत किम्तमा एक अस्पतालमा शल्य िच�कत्सास�हतको सेवा 
�दनपुन� र सवै स्वास्थ्य संस्थाहरुले म�हनाको एक �दन स्याटेलाइट िक्ल�नक संचालन गनुर्पन� 
व्यवस्था �मलाईनेछ। केन्��य अस्पतालहरूले तो�कएका स्थानमा �नय�मत रूपमा स्याटेलाइट 
अस्पताल संचालन गनुर्पन� अवस्था �मलाइनेछ। 

५६ सवै अस्पतालहरुवाट �वपद् वा महामार�को समयमा सम्भव भएसम्म अ�धकतम स्वास्थ्य 
स�ुवधा उपलब्ध गराउन े�वन्ध �मलाइनेछ। 

५७ रोगको रोकथाम तथा �नयन्�णका ला�ग सेन्टर फर �डिजज कन्�ोल स्थापना ग�रनेछ। 
औष�ध, औजार तथा उपकरणसमेतको गणुस्तर मापन तथा �नयमन गनर् फुड एन्ड �ग 
एड�म�नस्�ेशनको स्थापना ग�रनेछ । स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य सेवाहरुको गणुस्तर मापन 
तथा �माणीकरण गनर् रा��य स्वास्थ्य �त्यायन �ा�धकरण स्थापना ग�रनेछ। 
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५८ स्वास्थ्य के्ष�का आयोग, ��त�ान, काउिन्सल, अनसुन्धान केन्� र अस्पतालहरुलाई थप 
�मतव्ययी, व्यविस्थत र �भावकार� बनाउन के्ष�गत एक�कृत छाता ऐन तजुर्मा ग�रनछे। 

५९ अन्तरार्��य �वमानस्थल र अन्तरार्��य सीमाका �मखु नाकाहरुमा आध�ुनक हेल्थ डेस्क तथा 
क्वारेिन्टन गहृ स्थापना ग�रनेछ। 

६० स्वास्थ्य �बमा कायर्�मअन्तगर्त ५५१ स्थानीय तहका २७ लाखभन्दा बढ� नाग�रकको 
स्वास्थ्य �बमा ग�रएको छ। आगामी तीन वषर्�भ�मा सबै नाग�रकमा पगु्ने गर� स्वास्थ्य 
�बमा कायर्�मलाई �वस्तार ग�रनेछ। स्वास्थ्य �बमा कायर्�ममा आधारभतूबाहेकका स्वास्थ्य 
सेवाहरु �मशः समावेश गद� ल�गनछे। 

४.२ बजेट ब�व्यमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयसंग सम्विन्धत 

२१. बजेटका उ�ेश्यहरू हा�सल गनर् मैले देहाय अनसुार के्ष�गत र कायर्�मगत �ाथ�मकता 
�नधार्रण गरेको छु:   

(क) कोरोना लगायत सबै �कारका स्वास्थ्य जोिखमबाट नाग�रकलाई सरुिक्षत राख् न र 
गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवा सवर्सलुभ बनाउन स्वास्थ्य सेवाको दायरा �वस्तार, स्वास्थ्य 
पूवार्धार �नमार्ण तथा स्तरोन् नती र स्वास्थ्य जनशि� �वकास, 

(ख) कोरोना भाइरस सं�मणको रोकथाम तथा �नयन्�णका ला�ग चा�लएका कदमबाट 
टुटेको उत्पादन र आपू�तर् �ृ�लालाई पनुस्थार्पना गद� कृ�ष, उ�ोग, पयर्टन, �नमार्ण 
लगायत �भा�वत व्यवसायको पनुरुत्थान। 

कोरोना सं�मण रोकथाम र स्वास्थ्य �णाल�मा सधुार  

29. कोरोना महामार� लगायत सं�ामक तथा अन्य रोगबाट �सजर्ना हनु ेस्वास्थ्य जोिखमको 
न्यूनीकरण गनर् रोगको रोकथाम, �नयन्�ण र उपचारका ला�ग गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवा, 
पूवार्धार �वकास, औष�ध एवम ्उपकरण र दक्ष िच�कत्सक तथा स्वास्थ्यकम�को सेवा 
�वस्तार गनर् उच्च �ाथ�मकता �दई स्वास्थ्य के्ष�मा उल्लेख्य बजेट वृ�� गरेको छु।  

३०. कोरोना सं�मणलाई थप �वस्तार हनु न�दनका ला�ग उच्च जोिखमय�ु के्ष�मा पर�क्षणको 
दायरा बढाउन, गणुस्तर�य स्वास्थ्य पर�क्षण स�हतको थप क्वारेन्टाइन केन्�हरूको स्थापना 
गनर्, भरपद� उपचार सेवा �वाह गनर् र नाग�रकमा �सजर्ना भएको मनोवैज्ञा�नक �ासलाई 
सम्बोधन गनर् आवश्यक �ोतको व्यवस्था �मलाएको छु। कोरोना सं�मण �नयन्�ण तथा 
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उपचारको ला�ग तत्काल आवश्यक पनर् सक्ने औष�ध, उपकरण तथा उपचार साम�ी 
कमी हनु न�दन रु. ६ अबर् बजेट व्यवस्था गरेको छु।   

३१. िच�कत्सक स्वास्थ्यकम� तथा �योगशालामा काम गन� कमर्चार�का ला�ग व्यि�गत सरुक्षा 
उपकरणको व्यवस्था स�हत सेवामा उत्��ेरत गनर् �ोत्साहन भ�ाको व्यवस्था गरेको छु। 
कोरोना लगायत अन्य सं�ामक रोग �वरु� कायर्रत सबै स्वास्थ्यकम�लाई रु. ५ 
लाखसम्मको �नःशलु्क स्वास्थ्य बीमा गन� व्यवस्था �मलाएको छु।   

३२. आगामी वषर् काठमाड� उपत्यकामा ३०० शैयाको स�ुवधा सम्प� छु�ै सरुवा रोग अस्पताल 
�नमार्ण, काठमाड� उपत्यका र �देश राजधानीका सरकार� अस्पतालमा थप २५० शैया 
आइ�सयू वेड स्थापना र सबै �देश राजधानीमा ५० शैयाको सरुवा रोग अस्पताल 
सञ् चालन ग�रनेछ। पोखरा र कणार्ल� स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ान तथा कोशी, नारायणी, 
भरतपरु, भेर� र डडेल्धरुा अस्पतालको स्तरोन् न�त गर� �वशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा �वकास 
गद� ल�गनेछ। स्वास्थ्य पूवार्धार �वकासका ला�ग रु. १२ अबर् ४६ करोड �व�नयोजन 
गरेको छु। 

३३. रा��य जनस्वास्थ्य �योगशालाको क्षमता �वस्तार गर� अन्तरार्��य मापदण्ड अनरुुपको 
बनाउन, सबै �देश राजधानीमा अत्याध�ुनक स्वास्थ्य �योगशाला स्थापना गनर्, सबै स्वास्थ्य 
संस्थामा उपचार सेवाको ला�ग आवश्यक �योगशाला �बस्तार गनर् तथा रोग �नदान एवम ्
फाम�सी सेवा अ�नवायर् रूपमा सञ् चालन गनर् र �वदेशबाट आउने व्यि�को अ�नवायर् 
स्वास्थ्य पर�क्षण गनर् �मखु �वेश नाकामा आवश्यक उपकरण स�हतको स्वास्थ्य डेस्क 
स्थापना गनर् बजेट �व�नयोजन गरेको छु। 

३४. गणुस्तर�य आधारभतू स्वास्थ्य सेवामा सबै नाग�रकको पहुँच स�ुनिश् चत गनर् सबै स्थानीय 
तहमा ५ देिख १५ शैया सम्मका आधारभतू अस्पताल स्थापना गन� नी�त अनसुार आगामी 
वषर् थप २७२ अस्पताल स्थापना गनर् रु. १४ अबर् २७ करोड र सा�बकका िजल्ला तथा 
अञ् चल अस्पतालको स्तरोन् न�त गनर् आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। एक िच�कत्सक 
एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था शरुु ग�रनेछ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा 
िच�कत्सकको व्यवस्था गर� नसन� रोग जाँच स�हतको आधारभतू स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध 
गराउन रु. ५ अबर् १० करोड �व�ीय हस्तान्तरण गन� व्यवस्था �मलाएको छु।     

35. तीन वषर्�भ�मा सबै नाग�रकमा स्वास्थ्य बीमा पगु्ने गर� आगामी वषर् सबै स्थानीय तहका 
४० ��तशत जनसंख्यालाई बीमाको दायरामा ल्याइनछे। स्वास्थ्य बीमा कायर्�ममा 
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आधारभतू बाहेकका स्वास्थ्य सेवालाई प�न �मशः समावेश गद� ल�गनछे। स्वास्थ्य बीमा 
कायर्�ममा रु. ७ अबर् ५० करोड �व�नयोजन गरेको छु।    

36. सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट सरुिक्षत माततृ्व तथा �जनन स्वास्थ्य सेवा तथा 
म�हलाहरूमा हनुे सभार्इकल र स्तन क्यान्सरजस्ता घातक रोग प�हचान र उपचारको 
ला�ग �नःशलु्क स्वास्थ्य पर�क्षण ग�रनेछ। सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट पोषणका कायर्�म 
सञ् चालन ग�रनेछ। आगामी वषर् नेपाललाई पूणर् खोपय�ु मलुकु घोषणा गनर् आवश्यक 
बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

37. �वपन् न नाग�रकलाई घातक रोग एवम ् जे� नाग�रक तथा बालबा�लकाको मटुुरोगको 
�नःशलु्क उपचार गनर् र क्षयरोग, एड्स तथा यौन रोग र कु�रोग �नयन्�ण कायर्�म 
सञ् चालन गनर् रु. ४ अबर् २२ करोड �व�नयोजन गरेको छु। केन्��य अस्पतालबाट ग�रब 
तथा �वपन् न वगर्लाई �ारिम्भक चरणको आकिस्मक स्वास्थ्य सेवा �नःशलु्क उपलब्ध 
गराउने व्यवस्था �मलाएको छु।  

38. ��भवुन �व��व�ालयको िच�कत्सा शा� अध्ययन संस्थान अन्तगर्त ने�ोलोजी तथा 
यरुोलोजी लगायतका अन्य ज�टल रोगको अध्ययन अध्यापन तथा ता�लम स�हत �विश� 
स्वास्थ्य सेवा �दान गन� मे�डकल सपुर स्पे�सया�लट� केन्� स्थापना ग�रनछे। स्वदेशमै 
सं�ामक लगायत सबै �कारका रोगको पर�क्षण गनर् दक्ष �ा�व�धक तथा आध�ुनक 
उपकरण स�हतको अन्तरार्��यस्तरको रा��य रोग �नदान केन्� स्थापना ग�रनेछ।  

39. गंगालाल हृदय रोग केन्�, परोपकार �सू�त अस्पताल, मानव अ� �त्यारोपण केन्�, कािन्त 

वाल अस्पताल र बीर अस्पताल लगायतका �विश��कृत अस्पतालले स्थानीय तहका 
स्वास्थ्य संस्थामा �वशेषज्ञ िच�कत्सकको सेवा स�हत स्याटेलाइट तथा अनसेुवा िक्ल�नक 
सञ् चालन गनर् र �वशेषज्ञ स्वास्थ्य स�ुवधा नपगेुका दगुर्म स्थानका �बरामीको ला�ग भरपद� 
टे�लमे�ड�सन सेवा �णाल� सञ् चालनमा ल्याउन बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

40. मनमोहन का�डर्योथोरा�सक भाष्कुलर तथा �ान्सप्लान्ट केन्�, ��.�व. िशक्षण अस्पताल, 
�व.�प. कोइराला क्यान्सर अस्पताल, िज.�प. कोइराला रा��य स्वाश��ास उपचार केन्�, 
सिुशल कोइराला �खर क्यान्सर अस्पताल, रामराजा �साद �संह स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ान 
र भ�परुको दवुाकोटमा वीर अस्पतालको �वस्ता�रत सेवा सञ् चालन गनर् आवश्यक 
पूवार्धार �वकासका ला�ग बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

41. �नरोगी नेपाल �नमार्ण अ�भयान अिघ बढाउन सदुृढ सावर्ज�नक स्वास्थ्य सेवाका अ�त�र� 
स्वच्छ र सन्त�ुलत आहार, शार��रक व्यायाम, सरसफाई स�हतको स्वस्थ जीवनशैल� 
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अवलम्बन गनर् �ोत्सा�हत ग�रनेछ। आयवु�द लगायतका वैकिल्पक उपचार प��तको 
�व�र्न गद� रोग ��तरोधात्मक क्षमता बढाउन तथा मान�सक स्वास्थ्य सम्व�र्न गनर् 
स्थानीय तह एवम ् सामदुा�यक संघ संस्था समेतको सहभा�गतामा आरोग्य केन्�, 
व्यायामशाला र योग केन्� सञ् चालन ग�रनछे।    

42. �नजी के्ष�बाट सञ् चा�लत अस्पतालले �दान गन� सेवाको �भावकार� अनगुमन गद� �वपद् 
तथा महामार�को समयमा �नजी के्ष�का स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले उपयोग गनर् सक्ने 
व्यवस्था �मलाएको छु। �नजी के्ष�बाट सञ् चा�लत अस्पतालका िच�कत्सकले िजल्ला 
अस्पताल र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा अ�नवायर् रूपमा �वशषेज्ञ सेवा उपलब्ध 
गराउनपुन� व्यवस्था �मलाएको छु।  

43. नेपाल स्वास्थ्य अनसुन्धान प�रषद्लाई सं�ामक रोग �नयन्�णको समेत अनसुन्धान गन� 
सक्षम �नकायको रूपमा �वकास गन�, नेपाल औष�ध �ल�मटेडको क्षमता �वस्तार गन� तथा 
स्वास्थ्य संस्थामा अ�त आवश्यक औष�धको मौज्दात �नरन्तर कायम राख् ने व्यवस्था 
�मलाएको छु।     

44. मलुकुभरका ५२ हजार म�हला स्वास्थ्य स्वयंसे�वकाको प�रवारलाई उपलब्ध गराउँदै 
आएको �नःशलु्क स्वास्थ्य बीमालाई �नरन्तरता �दंदै यातायात खचर् दोब्बर गरेको छु। 
स्थानीय तह, गैर सरकार� संस्था तथा सामदुा�यक के्ष�को सहकायर्मा म�हला स्वास्थ्य 
स्वयंसे�वकाको समेत प�रचालन गर� सरसफाई, स्वास्थ्य सचेतना र स्वास्थ्य बीमाको 
अ�भयान चलाउने व्यवस्था �मलाएको छु। 

45. कािन्त बाल अस्पतालमा थप आइ�सयू स�हतको पूवार्धार �नमार्ण गर� उच्च िशक्षा अध्ययन 
गन� उत्कृष् ट केन्�को रूपमा �वकास गनर्, शह�द गंगालाल रा��य हृदय रोग केन्�मा बाल 
मटुु रोग उपचार स�ुवधा शरुु गनर् तथा थप उपकरण ख�रद गनर् र स्वास्थ्य संस्थाका 
भवन �नमार्ण गनर् बजेट व्यवस्था गरेको छु।   

46. राजमागर्का ब�ढ दघुर्टना हनुे के्ष�मा रहेका अस्पतालमा �मा सेन्टर स्थापना गनर् र 
मलुकुभर एउटै फोन नम्बरमा सम्पकर्  गर� �बरामीले सहज र सलुभरूपमा एम्बलेुन्स सेवा 
�ा� गनर् सक्ने व्यवस्था ग�रनेछ।   

47. स्वास्थ्य के्ष�का आयोग, ��त�ान, काउिन्सल, अनसुन्धान केन्� र अस्पताल सञ् चालनमा 
एकरूपता ल्याई व्यविस्थत गनर् के्ष�गत एक�कृत छाता ऐन तजुर्मा ग�रनेछ। स्वास्थ्य 
सेवाको �व�मान दरबन्द�लाई पनुरावलोकन गर� स्वास्थ्यकम�को संख्या थप गनर्, सेन्टर 
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फर �डिजज कन्�ोल, फुड एण्ड �ग एड�म�नस्�ेशन र रािष् �य स्वास्थ्य �त्यायन �ा�धकरण 
स्थापनाको ला�ग �ारिम्भक कायर् शरुु गनर् बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

48. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयको बजेट वृ�� गर� रु. ९० अबर् ६९ करोड परु् याएको 
छु। 

४.३  कायर्�म तथा आयोजनाहरू 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय अन्तगर्त आगामी आ.व. २०७७।७८ मा देहाय अनसुार ४२ 
वटा आयोजनाहरू स�ालनमा रहने छन।् ब.उ.िश.नं. ३७०६१०११ केिन्�य अस्पताल तथा 
��त�ान अन्तगर्त ११ वटा उप आयोजनाहरु रहेका छन।् यसका अ�त�र� �देश तथा स्थानीय 
तहमा स�ालन हनुे कायर्�मको ला�ग सशतर् बजेट �व�नयोजन भएको छ।  

संघ अन्तगर्तका आयोजनाहरूको कायर्�म र बजेट 

३७००००११ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय 

३७००००१३ पशपु�त हो�मयो िच�कत्सालय र यनुानी औषधालय 

३७०००१०१ कािन्त बाल अस्पताल 

३७०००१०२ श�ुराज ��पकल अस्पताल 

३७०००१०३ परोपकार �सतुी अस्पताल 

३७०००१०४ नेपाल आखाँ अस्पताल 

३७०००१०५ बी.पी. कोईराला मेमो�रयल क्यान्सर अस्पताल 

३७०००१०६ मनमोहन का�डर्योथेरा�सक भस्कुलर तथा �ान्स्प्लान्ट केन्� 

३७०००१०७ श�हद गंगालाल �दय केन्� 

३७०००१०८ ��. �व.िशक्षण अस्पताल (सरेुश वाग्ले स्म�ृत क्यान्सर केन्द समेत) 

३७०००१०९ स्वास्थ्य कर कोषबाट संचा�लत कायर्�महरु 

३७०००११० आयवु�द िच�कत्सालय, नरदेवी 

३७०००१११ �सहंदरबार वै�खाना 

३७०००११२ बी.पी. कोईराला लायन्स न�े अध्ययन केन्� 

३७०००११३ नेपाल न�े ज्यो�त संघ 
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३७०००११४ स्वास्थ्य के्ष� सधुार कायर्�म 

३७०००११५ मानव अंग �त्यारोपण केन्� 

३७०००११६ ए�ककृत स्वास्थ्य पूवार्धार �वकास कायर्�म 

३७०००११८ को�भड-१९ रोकथाम तथा �नयन्�ण कायर्�म 

३७००१०११ स्वास्थ्य सेवा �वभाग 

३७००११०१ क्षयरोग �नयन्�ण 

३७००११०२ एड्स तथा यौन रोग �नयन्�ण 

३७००११०३ प�रवार कल्याण कायर्�म 

३७००११०५ महमार� रोग �नयन्�ण कायर्�म 

३७००११०७ स्वास्थ्य व्यवस्थापन कायर्�म 

३७००११०९ रा��य स्वास्थ्य िशक्षा, सूचना तथा संचार केन्� 

३७००१११० रा��य स्वास्थ्य ता�लम कायर्�म 

३७००११११ �कटजन्य रोग �नयन्�ण अनसुन्धान तथा ता�लम केन्� 

३७००१११२ रा��य जनस्वास्थ्य �योगशाला 

३७००१११५ उपचारात्मक सेवा कायर्�म 

३७००१११६ न�सर्� तथा सामािजक सरुक्षा सेवा कायर्�म 

३७००२०११ औष�ध व्यवस्था �वभाग 

३७००३०११ आयवु�द सेवा कायर्�म 

३७०३११०१ स्वास्थ्य वीमा बोडर् 

३७०४१०११ स्वास्थ्य अनसुन्धान प�रषद् 

३७०६१०११ केिन्�य अस्पताल तथा ��त�ान 

१ कोशी अस्पताल 

२ गजेन्� नारायण �संह अस्पताल 

३ िज�प कोइराला रा��य स्वास ��ास केन्� 
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४ डडेल्धरुा अस्पताल 

५ नारायणी अस्पताल 

६ भरतपरु अस्पताल 

७ भेर� अस्पताल 

८ मान�सक अस्पताल 

९ रा��य आयवु�द अनसुन्धान तथा ताल�म केन्� 

१० रा��य �मा सेन्टर 

११ सिुशल कोईराला �खर क्यान्सर अस्पताल  

३७०६१०१२ िच�कत्सा �वज्ञान रा��य ��त�ान (वीर अस्पताल समेत) 

३७०६१०१३ बी.पी कोईराला स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ान 

३७०६१०१४ कणार्ल� स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ान 

३७०६१०१५ पाटन स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ान 

३७०६१०१६ रा�ी स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ान 

३७०६१०१७ पोखरा स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ान 

४.४ स्वास्थ्य सेवाका �मखु उपलिब्धहरु 

आ�थर्क वषर् २०७६/७७ को बजेट व�व्यमा उिल्लिखत नी�त र कायर्�मका बुदँाहरू �ग�त 
�ववरणः 

बुदँा नं. बजेट ब�ब्यको बुदँा �ग�त 

४७ �वकासको साध्य र साधन दबैु नाग�रक नै 
भएकोले सबै नाग�रकलाई स्वस्थ बनाई 
उत्पादकत्व अ�भव�ृ� गनर् र सबल मानव 
पुजँी �नमार्ण गनर् स्वास्थ्य क्षे�लाई �वशेष 
�ाथ�मकता �दइनेछ। आधारभतू स्वास्थ्य 
सेवालाई �नःशलु्क गद� आकिस्मक स्वास्थ्य 
सेवा स�ुनि�त ग�रनेछ। स्वास्थ्य सेवालाई 
सवर्सलुभ र गणुस्तर�य बनाइनेछ। स्थानीय 
तहका स्वास्थ्य सेवा �दायक संस्थाबाट 

• सबै अस्पतालहरूमा न्यूनतम सेवा 
मापदण्ड (Minimun Service Standard) 
कायार्न्वयन गनर्को ला�ग सबै �देशका 
सामािजक �वकास मन्�ीहरूलाई 
अ�भमखुीकरण ग�रएको, �देशका 
पदा�धकार�लाई �िशक्षक �िशक्षण ताल�म 
सञ् चालन ग�रएको।  

• स�ीय अस्पतालहरूका िच�कत्सक र अन्य 
स्वास्थ्यकम�हरूको ला�ग अ�भमखुीकरण 
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बुदँा नं. बजेट ब�ब्यको बुदँा �ग�त 

�दान ग�रने तो�कएका आधारभतू स्वास्थ्य 
सेवा भरपद� बनाइनेछ। 

ताल�म सञ् चालन ग�रएको र संघीय 
अस्पतालहरूमा न्यूनतम सेवा मापदण्डको 
Gap Analysis ग�रएको। 

४८ सबै नेपाल�लाई स्वास्थ्य �बमाको दायरामा 
ल्याउने गर� कायर्�म तय ग�रएको छ। 
स्वास्थ्य �बमाले समेट्ने आधारभतू उपचार 
सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्�हरूबाट 
उपलब्ध गराइनेछ। �ब�मतहरूलाई 
गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवा स�ुनि�त गनर्का 
ला�ग न्यूनतम गणुस्तर मानक �नधार्रण 
ग�रनेछ। 

हालसम्म ५६ िजल्लाका ५ सय ५1 
स्थानीय तहमा स्वास्थ्य �बमा कायर्�म लागू 
भएको र २७ लाख भन्दा बढ� जनसंख्या 
�ब�मत भएको।  

४९ म�हलाहरूमा बढ्दो सभार्ईकल र स्तन 
क्यान्सरजस्ता घातक रोग प�हचानको ला�ग 
�नःशलु्क स्वास्थ्य पर�क्षण र सभार्ईकल 
क्यान्सर �वरु� खोप कायर्�म सञ् चालन 
गनर् र सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य 
संस्थाबाट सरुिक्षत माततृ्व तथा �जनन ्
स्वास्थ्य सेवा �दान गन�। हरेक स्थानीय 
तहका वडास्तरदेिख नै पूणर्खोप स�ुनि�त 
गन� कायर्लाई अ�भयानको रूपमा सञ् चालन 
ग�रनेछ। 

• सभार्ईकल क्यान्सर �वरु� खोप �व� 
बजारमा उपलब्ध हनु अझै २ वषर् लाग्ने 
भएकोले यो कायर्�म प�रमाजर्न गर� 
खोप उपलब्धताको ला�ग तयार� र 
जनचेतना अ�भव�ृ�, िस्��नङ र शी� 
प�हचानका कायर्�महरू गन� तय 
भएको। 

• ६ सय ७१ स्थानीय तहका वडाहरूमा 
पूणर्खोप घोषणा भइसकेको र पूणर्खोप 
घोषणा हनु बाँक� ८२ स्थानीय तहको 
लगत तयार भइर् पूणर्खोप घोषणाको ला�ग 
आवश्यक कायर् योजना तयार भएको। 

५० �वप� नाग�रकलाई ८ �कारका ज�टल र 
असाध्य रोगको �नःशलु्क उपचारका ला�ग 
अनदुानमा व�ृ� ग�रनेछ। क्यान्सर, उच्च 
र�चाप र मधमेुह जस्ता बढ्दो �विृ�का 
रोग ��तरोध तथा �नदान कायर्�म 
सञ् चालन ग�रनेछ। 

�व�भ� ८ �कारका रोगहरूको �नःशलु्क 
उपचारको ला�ग हालसम्म ४० हजार ७ सय 
४३ जनाको उपचार गरेवापत सम्विन्धत 
अस्पतालमा सोधभनार् स्वरुप रकम �नकासा 
ग�रएको   

५१ आमा र बच्चाको पोषण स�ुनि�त गनर् 
गभार्वस्थादेिख नै �सू�त सरुक्षा सेवा 
परु् याइनेछ। यस अन्तगर्त गभर्वती जाँच 

�ोटोकल अनसुार ४ पटक गभर्वती सेवा 
�लएका ९८ हजार ८ सय ८ जना गभर्वती 
म�हलाहरूलाई �ोत्साहन भ�ा र २ लाख 
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बुदँा नं. बजेट ब�ब्यको बुदँा �ग�त 

सेवा �लने र स्वास्थ्य संस्थामा सतु्केर� 
हनुेको ला�ग �दान ग�रने यातायात खचर्को 
व्यवस्था ग�रएको छ।  

३५ हजार ५ सय ७९ जना स्वास्थ्य 
संस्थामा �सू�त सेवा �लएकाहरूलाइर् आमा 
सरुक्षा कायर्�मअनसुार यातायात खचर् �दान 
ग�रएको। 

५२ मलुकुभरका क�रब ५२ हजार म�हला 
स्वास्थ्य स्वयं से�वकाले स्वास्थ्य क्ष�ेमा 
परु् याउँदै आएको योगदानको उच्च कदर 
गद� उनीहरूको सेवालाई थप �ोत्साहन गनर् 
यातायात खचर् स्वरूप वा�षर्क रू. तीन 
हजार उपलब्ध गराइनेछ। पि�म तराईमा 
स्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको �सकलसेल 
ए�न�मया रोगको रोकथाम गनर् �वशेष 
कायर्�म स�ालन गन� ग�रनेछ। 

• म�हला स्वास्थ्य स्वयंसे�वकाहरूको 
सेवालाई थप �ोत्साहन गनर् यातायात खचर् 
स्वरूप वा�षर्क रू. तीन हजार उपलब्ध 
गराइएको। 

• पि�म तराईमा स्वास्थ्य समस्याको रूपमा 
रहेको �सकलसेल ए�न�मया रोगको 
रोकथामका ला�ग जेने�टक परामशर् सेवा 
सञ् चालन गनर् कायर्�व�ध तयार भएको। 

५३ स्थानीय तह, �देश र �व�भ� संघसंस्थासँग 
स्वास्थ्य सेवाका कायर्�महरू साझेदार�मा 
स�ालन गन�। 

स्थानीय तह, �देश र �व�भ� संघसंस्थासँग 
स्वास्थ्य सेवाका कायर्�महरू साझेदार�मा 
स�ालन गनर् "स्वास्थ्य क्षे�को साझेदार� 
�नद� िशका २०७6" तयार भएको। 

५४ स्वास्थ्य पूवार्धार नभएका स्थानीय तहहरूमा 
कम्तीमा एक �ाथ�मक अस्पताल स्थापना 
गर� सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम एक 
िच�कत्सकको व्यवस्था ग�रनेछ। आधारभतू 
स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहका सबै वडामा 
उपलब्ध गराउन स्थानीय तहको लागत 
सहभा�गतामा स्वास्थ्य संस्था �नमार्ण कायर् 
शरुू ग�रने। 
 

• हरेक स्थानीय तहमा १५ शैय्याको 
अस्पताल �नमार्णको ला�ग स्वास्थ्य संस्था 
छनौट ग�रएको र यस आ.व.मा २ सय 
७४ नयाँ थप गर� आवश्यक �नमार्ण 
कायर्को ला�ग भवन �वभागमा 
पठाइएको। 

• स्वास्थ्य संस्था नभएका वडाहरूमा 
आधारभतू स्वास्थ्य सेवा स्थापना र सेवा 
स�ालनको ला�ग गत आ.व.देिख सरुू 
ग�रएको १ हजार २ सय वडाहरूमा र 
यस आ.व.मा थप १ हजार ४ सय २६ 
गर� कुल २ हजार ६ सय २६ 
वडाहरूमा आधारभतू स्वास्थ्य केन्� भवन 
�नमार्ण र स्वास्थ्य सेवा सञ् चालनको 
ला�ग आवश्यक रकम लागत 
सहभा�गताको रूपमा सम्बिन्धत स्थानीय 
तहमा �व�ीय हस्तान्तरण ग�रएको। 
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बुदँा नं. बजेट ब�ब्यको बुदँा �ग�त 

५५ �नमार्णाधीन अस्पतालहरूको भवन �नमार्ण 
सम्प� गनर्, पन्� शैय्याको �ाथ�मक 
अस्पताल स्तरो��त गनर् बजेट �व�नयोजन 
गरेको। सबै �देशका कम्तीमा एक 
अस्पतालबाट �विश�ीकृत स्वास्थ्य सेवा 
�दान गन� नी�तअनरुूप कोशी अस्पताल, 
भरतपरु अस्पताल, नारायणी अस्पताल, भेर� 
अ�ल अस्पताल र डडेलधरुा उपक्षे�ीय 
अस्पतालको स्तरो��तग�रने। गण्डक� 
�देशमा पि�मा�ल स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ान 
पोखरा र कणार्ल� �देशमा क्षे�ीय अस्पताल 
सखु�तबाट यस्तो सेवा उपलब्ध हनुेछ। 

स्तरो��त ग�रएका ५ वटा (कोशी, नारायणी, 
भरतपरु, भेर� र डडेलधरुा) �विश�ीकृत 
अस्पतालहरूमा सेवा �वस्तारका कायर् शरुू 
ग�रएको। सखु�त अस्पताललाइर् यसबारे 
कायार्न्वयनको ला�ग सामािजक �वकास 
मन्�ालय, कणार्ल� �देशसँग समन्वयमा वजेट 
�नकासा गर� कायार्न्वन भइरहेको। 

५६ राज�वराजमा रामराजा �साद �संह स्वास्थ्य 
�वज्ञान ��त�ानको स्थापना ग�रनेछ। 
मनमोहन का�डर्योथोरा�सक भाष्कुलर एण्ड 
�ान्सप्लाण्ट केन्�को पूवार्धार �नमार्ण, 
बाँकेको सिुशल कोइराला �खर क्यान्सर 
अस्पताल स�ालनमा ल्याउन, �सराहामा 
क्यान्सर अस्पताल �नमार्ण गर� �व.�प. 
कोइराला क्यान्सर अस्पतालको �वस्ता�रत 
सेवा �दान गनर् र िज.पी. कोइराला रा��य 
�ास ��ास उपचार केन्�को सेवा स�ालन 
गन�। मानव अ� �त्यारोप केन्� भ�परुमा 
मानव अ�को म्यािचङ टे� स्थापना 
ग�रनेछ। 

सम्बिन्धत अस्पतालहरूमा सो �योजनको 
ला�ग आवश्यक रकम �व�नयोजन ग�र 
कायर्�म स�ालनमा ल्याइएको । 

५७ वीर अस्पताललाई अन्तरार्��यस्तरको 
�विश�ीकृत सेवास�हतको उत्कृ�ता केन्�को 
रूपमा �वकास ग�रनेछ। भ�परुको 
दवुाकोटमा वीर अस्पतालको सेवा 
�वस्तारको ला�ग आगामी आ�थर्क वषर्मा 
�वस्ततृ अध्ययन सम्प� गर� अत्याध�ुनक 
भवन �नमार्ण कायर् अिघ बढाउनेछ। 

• वीर अस्पतालमा आ.इ.�स.यू शैय्या 
संख्या २० थप गर� सघन उपचार सेवा 
�वस्तार गनर् कायर्योजना तयार भएको। 

• नव �न�मर्त भवनमा ग्यास्�ोइन्टेरोलोजी र 
ने�ोलोजी सेवा �वस्तार ग�रएको। 

• दवुाकोटमा वीर अस्पतालको सेवा 
�वस्तार गनर्को ला�ग २०७८ असार 
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बुदँा नं. बजेट ब�ब्यको बुदँा �ग�त 

मसान्तसम्ममा कायर् सम्प� हनुे गर� 
कायर्योजना तयार भएको, Pre-DPR र 
EIA को आधारप� तयार गन� कायर् 
भइरहेको।  

५८ केन्��य स्वास्थ्य �योगशालालाई 
अत्याध�ुनक ��व�धय�ु रा��य �नदान 
केन्�को रूपमा स्तरो��त ग�रनेछ। तीन 
वषर्�भ� सबै �देशमा अत्याध�ुनक �नदान 
केन्�हरू सञ् चालनमा ल्याइनेछ। सम्बिन्धत 
�देशको लागत सहभा�गतामा �देश 
जनस्वास्थ्य �योगशाला सेवा स�ालनको 
ला�ग आवश्यक पूवार्धार �नमार्ण तथा 
जनशि� व्यवस्थापन ग�रनेछ। 

• केन्��य स्वास्थ्य �योगशालालाई 
अत्याध�ुनक ��व�धय�ु रा��य �नदान 
केन्�को रूपमा �वकास गनर् आधारप� 
तयार भएको।  

• सातै �देशमा �ादेिशक �योगशाला 
स्थापना भई सेवा शरुू ग�रएको। 
कोरोना भाइरसको पर�क्षण रा��य 
जनस्वास्थ्य �योगशालाको साथै अन्य 
सातवटै �देशमा स�ालन भइसकेको। 

५९ आध�ुनक िच�कत्सा अलावा आयवु��दक, 
हो�मयोप्या�थक, यनुानी, अ�ुप�र, आम्ची र 
�ाकृ�तक िच�कत्सा जस्ता वैकिल्पक उपचार 
प��तको अनसुन्धान, �वकास र उपयोगमा 
जोड �दइनेछ। �ाथ�मक अस्पतालहरूमा 
टे�लमे�ड�सन िशक्षा प��तमाफर् त २४ सै 
घण्टा आधारभतू स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध 
गराइनेछ। 

• बढुा�नलकण्ठिस्थत रा��य आयवु�द, 
प�कमर्, यनुानी तथा योग सेवा केन्�को 
स्थापनाको ला�ग Master Plan अनसुार 
भवन �नमार्णको कायर् अगा�ड बढाउन 
आधारप� तयार भएको। 

• अस्पतालहरूमा टे�लमे�ड�सन सेवा �दान 
गनर्को ला�ग कायर्�व�ध तयार भएको र 
टे�लमे�ड�सन �वस्तार ग�रने 
अस्पतालहरूको प�हचान ग�रएको। 

 ६० स्वस्थ नाग�रक, स्वस्थ समाज, स्वस्थ 
जीवन र त्यसका ला�ग स्वस्थ उत्पादन र 
स्वस्थ उपभोग गन� बानी �वकास गनर् 
सामािजक जागरण ल्याइनेछ। सावर्ज�नक 
स्थल र सवार� साधनहरूमा ध�ुपान तथा 
मध्यपान पूणर्रूपमा �नषधे ग�रनेछ। टोल 
टोलमा नाग�रक आरोग्य कायर्�म स�ालन 
ग�रनेछ।  

�देश तथा स्थानीय तहको सहकायर्मा 
नाग�रक आरोग्य कायर्�म सञ् चालन 
�नद� िशका तयार गर� �देशस्तरमा �िशक्षक 
�िशक्षण कायर्�म सम्प� भएको र ७७ 
वटै िजल्लामा साम�ी �वतरणका ला�ग 
प्याकेज तयार भएको। 
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४.५ स्वास्थ्य सेवा र स�ुवधामा �वस्तार 

देशभर हाल जम्मा ७१४३ स्वास्थ्य संस्थाहरुवाट स्वास्थ्य सेवा �नरन्तर �वाह भइरहेको छ। 
जसमध्ये अस्पताल-१२५, �ाथ�मक स्वास्थ्य केन्�-२०३, स्वास्थ्य चौक� -३८०५, आयवु�द 

अस्पताल तथा औषधालय-३८४, आधारभतू स्वास्थ्य सेवा केन्�-२६२६ रहेका छन।्  

नेपाल सरकारले हरेक वडामा एक स्वास्थ्य संस्था र हरेक स्थानीय जनसंख्या र भगूोलको आधारमा 
१५ शैय्याका अस्पतालको रुपमा स्तरो�ती गन� उ�शे्य अनरुुप �ाथ�मक स्वास्थ्य केन्� र स्वास्थ्य 
चौक�हरु गर� ५२५ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु छनौट भई कायर् �ारम्भ भइसकेको छ। यसैगर� 
स्वास्थ्य संस्था नभएका २६२६ वडाहरुमा आधारभतू स्वास्थ्य सेवा केन्� स्थापना, संचालन तथा 
�नमार्णको कायर् भइरहेको छ।  

छा�बिृ�मा अध्ययन गरेका एम�ब�बएस उ�तणर् मे�डकल अ�धकृतहरूलाइ छा�बिृ� िच�कत्सक 

प�रचालन �नद� िशका बमोिजम िच�कत्सक नभएको स्थानीय तहमा खटाइएको जसमध्ये ७३२ जना 
छा�बिृ� अध्ययन गरेका िच�कत्सकहरूलाइ २२५ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा खटाइएको । 

�ाथ�मक अस्पतालहरूबाट टे�लमे�ड�सन तथा दूर िच�कत्सा प��त माफर् त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध 
गराउने आधारप� तयार भएको र सोह� अनसुार सेवा संचालन गन� ���यामा रहेको। 

केन्��य स्वास्थ्य �योगशालालाइ अत्याध�ुनक ��व�धय�ु रा��य �नदान केन्�को रूपमा स्तरो�ती 
गनर् गरुूयोजना तयार भएको र हरेक �देशमा �ादेिशक �योगशाला स्थापना भएको छ। सबै 
संघीय अस्पतालहरूमा अनगुमन गर� न्यूनतम सेवा मापदण्डको Gap Analysis सम्प� ग�रएको । 
Minimum Service Standard को Gap Analysis बाट प�हचान भए अनसुारको जनशि� र औजार 

उपकरणको ब्यबस्था ग�रएको । 

देशभरका सबै सामदुा�यक �व�ालयहरूमा अध्ययनरत छा�ाहरूलाई सेनेटर� प्याड �बतरण सम्बिन्ध 
�नद� िशका तयार ग�रएको । 

आ�थर्क वषर् २०७६/७७ को जे� सम्ममा कुल 3 करोड 2९ लाख जनालाइर् सबै सरकार�, �नजी 
र सामदुा�यक स्वास्थ्य संस्थाबाट ब�हर� सेवा �वाह भएको छ। साथै १० लाख �बरामीहरु 
अस्पातलमा भनार् भएका र १८ लाख ७७ हजारले आकिस्मक सेवा �लएका छन।्  

रा��य खोप कायर्�म अन्तरगत आ.ब. २०७६/७७ मा ६ लाख २० हजार जना बच्चाहरूलाइर् 
खोप �दने ल�य रहेकोमा आ�थर्क वषर्को जे� म�हना सम्ममा �व.�स.िज. ५,०२,०८३ जना, 
�ड.�प.�ट.-हेप बी-�हबको तीन मा�ा ४,४४,५४३ जना, पो�लयोको ३ मा�ा ४,४०,२४१ जना र 
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दादरुाको दइुर् मा�ा जनालाइर् �दान ग�रएको छ। ७५३ मध्ये ६७१ स्थानीय तहका वडाहरूमा 
पूणर्खोप घोषणा भएको। 

चाल ुआ�थर्क बषर्मा ९ म�हना देिख ५ बषर् सम्मका बालबा�लकाहरूलाइर् दादरुा रूवेला खोप 
अ�भयान प�हलो चरण ३४ िजल्लामा १३,८५,३६२ जना बालबा�लकाहरूलाइर् खोप �दान गन� 
ल�य रहेकोमा १५,८१,४४६ जना बालबा�लकाहरूलाइर् खोप �दान ग�रएको र दो�ो चरणमा 
बाक� ँ४३ िजल्लाका ११,६२,९७५ बालबा�लकाहरूलाइर् खोप �दान गन� ल�य अनरुुप कायर् 
भइरहेको साथै �नय�मत खोप सेवामा रोटा खोप थप गर� सेवा �वस्तार ग�रएको छ। 

स्वास्थ्य सेवाको महत्वपूणर् अ�को रूपमा रहेको प�रवार �नयोजन तथा सरुिक्षत माततृ्व कायर्�म 
अन्तरगत यस आ�थर्क वषर् २०७६/७७ को जे� म�हना सम्ममा प�रवार �नयोजनका अस्थायी 
साधनको नयाँ �योगकतार् ५६०२७६ र स्थायी नयाँ �योगकतार् १७२०४ जना रहेका छन।्  

आ�थर्क वषर् २०७६/७७ को जे�सम्म मलुकु भर� ४३८२ क्षयरोग उपचार केन्�, ६०४ 
�योगशाला, ७० जीन एक्सपटर् केन्� तथा २ रा��य �योगशाबाट क्षयरोग उपचार तथा �नदान 
सेवा संचालन भइर् रहेको छ भने औष�ध ��तरोधी क्षयरोगका २१ उपचार केन्�, ८१ उपचार 
उपकेन्� ६ �ड.आर होस्टेल, १ डी.आर. �षेण केन्�बाट औष�ध ��तरोधी क्षयरोगका �बरामीहरूलाइर् 
सेवा �दंइदै आएको छ। यस अव�धमा २१ हजार ८ सय ९० जना क्षयरोगका �वरामीहरू दतार् 
भइर् उपचार भएको छ। क्षयरोगको नेशलन ��भ्यालेन्स सभ� कायर् सम्प� भई ��तबेदन तयार भई 
सावर्ज�नकरण भइसकेको छ।  

यस आ�थर्क वषर्को जे� सम्ममा १ लाख ५७ हजार ८ सय ३२ मटुुका �बरामीहरुलाई ब�हर� 
माफर् त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको छ। त्यसैगर�, १,६०६ �बरामीको मटुुको �व�भ� खाले 
शल्य��या तथा ७,२९० �बरामीको क्याथल्याब माफर् त उपचार ग�रएको छ। साथै १,६२१ 
�बरामीको एन्जीयोप्ला�ी र २,४१७ �बरामीको क्याथल्याब माफर् त अन्य उपचार ग�रएको छ । 
त्यसै गर� १५ वषर् भन्दा म�ुनका ७०६ र ७५ वषर् भन्दा मा�थका ७३७ �बरामीहरुको मटुुको 
�व�भ� शल्य��या ग�रएको छ।  

यस आ�थर्क वषर्मा हा�ीपाईले रोग �भा�वत १५ िजल्लामा हा�ीपाइर्ले रोगको आम औष�ध �बतरण 
कायर्�म स�ालन गर� ५२ लाख २८ हजार २४७ लाई लाई उ� औष�ध खवुाइएको छ। 

आ�थर्क वषर् २०७६/७७ जे� म�हना सम्म १७७९५६ जनाको र� नमूना पर�क्षणबाट ९६५ 
लाइर् औलो रोगको लक्षण भएको पाइर्एको छ। 

लामख�ेु टोकाइबाट सन� रोगको �नयन्�ण तथा रोकथामका ला�ग �भा�वत िजल्लाहरूमा १ लाख 

१० हजार �बषाद� झलु �वतरण ग�रएको, हाि�पाईले रोग �नयन्�णका ला�ग आम औष�ध सेवन 

94 



अ�भयान १३ िजल्लामा सन्चालन भएको र ३४ िजल्लामा १३८६ �म �बषा�द �बतरण गर� 
�छड्काउ कायर्�म संचालन भएको। 

आ�थर्क वषर् २०७६/७७ को जे� म�हना सम्ममा PMTCT कायर्�ममा आव� १२३ गभर्वती म�हला 
स�हत १८८०७ जना एच.आई.भी सं��मतहरूलाइर्  ७८ वटा ART केन्�हरूबाट ARV औष�ध �बतरण 
सेवा �दइएको छ। अनमुा�नत सं��मत सङ्ख्या २९५०३ जना मध्ये २३१३६ ( ७८%) �नदान 
ग�रएको र �नदान ग�रएको २३१३६ मध्ये १८८०७ (८१%) जनाले सेवा पाइरहेको छ। सन ् 
२००५ मा एचआइभी ���भलेन्स ०.५५  ��तशत रहेकोमा हाल उ� ���भलेन्स घटेर ०.१३  ��तशत 
रहेको छ। 

शह�द धमर्भ� रा��य �त्यारोपण केन्� स्थापता भएदेिख २०७७ को जे� म�हना सम्ममा ६९२ 
जनाको मगृौला र ५ जनाको कलेजो �त्यारोपण ग�रएको छ। 

नेपालमा �व�भ� रोगको पर�क्षण तथा �नदानात्मक �विश�ीकृत सेवा �दान गनर्को ला�ग स्था�पत 
रा��य जनस्वास्थ्य �योगशालाबाट आ�थर्क वषर् २०७६/७६ को जे� म�हनामा ८९००० जनालाइ 
�योगशाला सेवाहरू �दान ग�रएको छ ।सातै �देशमा �ादेिशक �योगशाला स्थापना भई सेवा 
सरुू ग�रएको छ। कोरोना भाइरसको प�रक्षण रा��य जनस्वास्थ्य �योगशाला समेत २६ स्थानबाट 
प�रक्षण भइ रहेको छ। 

चाल ुआ�थर्क वषर् 207६/७७ को जे� सम्ममा पे�डय��क न�सर्� ताल�म ११, पाई�लय�टभ केयर 
ताल�म ३६, मे�डको�लगल ताल�म  ५९, सरुिक्षत गभर्पतन ताल�म १८६,  एम.एल.�प. ताल�म ९९, 

दक्ष �सतुी सेवा/सरुिक्षत माततृ्व ताल�म ४३७, प�रवार �नयोजन ताल�म ६६४ लगायतका अन्य 
ताल�महरु गर� ४२९३, स्वास्थ्यकम�हरुलाई �व�भ� ताल�म �दइएको छ। 

द�घर् रोग र नसन�  रोगको जोिखम तत्वहरुको सव�क्षण सम्प� भएको र जनसङ्ख्यामा आधा�रत 
क्यान्सर रिज�ीमा ३,००० भन्दा बढ� नमनुा संकलन भएको छ। �सकलसेल ए�न�मया सम्बन्धी 
स्थलगत २२ हजार नमनुा स�लन सम्प� गर� १२ हजारको पर�क्षण अनसुन्धान भएको छ। 

सामािजक स्वास्थ्य सरुक्षा 

रा��य स्वास्थ्य �बमा नी�त, २०७१ बमोिजम स्वास्थ्य �बमा कायर्�म यस आ.ब. २०७६/७७ को 
जे� सम्ममा ५६ िजल्लाका ५५१ स्था�नय तहमा �वस्तार भएको छ। यस कायर्�ममा २६ लाख 
८७ हजार ८१० जना �ब�मत भएका छन ्जसमध्ये २५.१ ��तशत अ�त गर�ब रहेका छन।्  

�बमा कायर्�म संचालन भएका िजल्लाका २८८ स्थानीय तहको ३२१ स्वास्थ्य संस्थामा �बमाको 
Entry Point को रूपमा आब� भएको । 

95 



रा��य �नःशलु्क स्वास्थ्य सेवा कायर्�म अन्तगर्त हाल २५ शैय्यासम्मका अस्पतालबाट ७०, 

�ाथ�मक स्वास्थ्य केन्�बाट ५८ तथा स्वास्थ्य चौक�बाट ३8 अत्यावश्यक औषधी �नःशलु्क 
�वतरण हुँदै आएको छ।  

�वप� नाग�रक औष�ध उपचार 

सामािजक स्वास्थ्य सरुक्षाको महत्वपूणर् अ�को रूपमा रहेको �वप� नाग�रक �वप� नाग�रकको 
�व�भ� रोगको उपचार ग�रएकोमा आ.व. २०७६/७७ को जे� सम्ममा ४० हजार ७ सय ४३ 
�वप� नाग�रकको तो�कएको रोगको उपचार ग�रएको छ।  

�वप� नाग�रक औष�ध उपचार 

�ववरण २०७२/७३ २०७३/७४ २०७४/७५ २०७५/७६ 
२०७६/७७ जेष्ठ 

सम्म 

क्यान्सर 2577 8643 10608 37121 33930 
मटुु 2780 3342 4276 6828 5638 
मगृौला हेमोडायला�सस 1939 2197 4110 4140 2275 

पे�रटो�नयल डायला�सस 157 142 249 221 175 
प्रत्यारोपण 85 88 188 252 79 
औष�ध उपचार 222 198 114 936 1581 

पा�कर् न्सन्स 8 17 77 377 348 
अल्जाइमर 11 9 24 121 112 
हेड इन्जरु� 0 67 521 761 ७९१ 
स्पाइनल इन्जरु� 9 182 539 1547 1795 
�सकलसेल ए�न�मया 331 500 1114 1026 3652 

जम्मा 8119 15385 21820 53330 50376 

 

नपेाल मे�डकल काउिन्सल दतार् भएका िच�कत्सकहरूको �ववरण 

जम्मा दतार्  दतार् भएका मध्ये �वशषेज्ञ िच�कत्सकहरु 
  Male Female Total    Male Female Total 

MBBS 15485 7661 23146  MD/MS 5213 1972 7185 
BDS 1118 2082 3200  MDS 317 256 573 
Total 16603 9743 26346  Total 5530 2228 7758 
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नपेाल न�सर्ङ काउिन्सल दतार् भएका नसर् तथा अ.न.मी.हरूको �ववरण  

NURSES 60795 
ANM 33724 
FOREIGN NURSES 844 
TOTAL 95363 

नपेाल स्वास्थ्य व्यवसायी प�रषद दतार् भएका स्वास्थ्यकम�हरूको �ववरण  

SN Subject Total 
1 Miscellaneous & Traditional Medicine 2379 
2 General Medicine 87843 
3 Laboratory Medical Sciences 37499 
4 Public Health 6706 
5 Dentistry 2374 
6 Optometry Science 2777 
7 Radiology / Imaging 3604 
8 Physical Therapy And C. B. R. 2442 

Grand Total 145624 

४.६ स्वास्थ्य के्ष�का  �मखु सूचकहरूको अबस्था 

सूचकहरू 
हालको 
अबस्था 

�ोत 

मात ृमतृ्य ुदर ��त एक लाख जी�वत जन्म २३९ NDHS 2016 

पांच वषर् म�ुनको बाल मतृ्य ुदर ��त हजार  ३२ UN Estimation 

िशश ुमतृ्य ुदर ��त हजार  २७ UN Estimation 

नवजात िशश ुमतृ्य ुदर ��त हजार  २० UN Estimation 

कूल �जनन ्दर ��त म�हला २ .३  NDHS 2016 

प�रवार �नयोजन साधन �योग दर (Modern 
methods)  

४० HMIS 

�ोटोकल अनसुार ४ पटक गभर्जाँच गरेको ��तशत ५३ .८  HMIS 

दक्ष �सू�तकम�बाट �सू�त गराउने म�हलाको ��तशत ५१ .२  HMIS 

स्वास्थ्य संस्थामा �सू�त गराउने गभर्वती म�हलाको 
��तशत 

५४ .६  HMIS 

१ बषर् म�ुनका बालबा�लकालाई दादरुा �वरु� �दईएको ७६ .८  HMIS 

97 



प�हलो खोप ��तशत 

पूणर् रूपमा सबै �कारका खोप लगाउने बालबा�लकाको 
��तशत 

६६ .२  HMIS 

नयाँ एच.आइ.भी. सं�मणका संख्या २५७४ HMIS 

क्षयरोगको नो�ट�फकेशन दर ��त एक लाख जनसंख्या ८३ .२  HMIS 

नयाँ ट�.बी. प�ा लागेका �वरामी मध्ये उपचार प�छ 
�नको भएको 

८८ .२  HMIS 

वा�षर्क औलो रोग प�ा लागेको जम्मा संख्या २६७ HMIS 

कु�रोगका �बरामीहरू (Case) २०५६ HMIS 

कालाजार (Leishmaniasis) का �बरामी (Case) २०२ HMIS 

हा�ीपाइले (Lymphatic Filariasis) का �बरामी १९९४ HMIS 

डे�ुका �बरामी (Case) २०३०२ HMIS 

स्वास्थ्य �वमा लागू भएको स्थानीय तहको संख्या ५५१ HMIS 

४.७ आ�थर्क बषर् २०७५।७६ को �व�नयोनजन र खचर्को खचर्को �ववरण 

बजेट 

उपशीषर्क 
कायर्�म/आयोजना शरुु बजेट खदु बजेट खचर् रकम 

खचर् 
��तशत 

370011 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या 
मन्�ालय 

80900 144432 122767 85.00 

370012 स्वास्थ्य सेवा �वभाग 139000 417315 276732 66.31 

370014 �ाथ�मक स्वास्थ्य सेवा 1103000 258478 255228 98.74 

370015 
केिन्�य अस्पताल तथा 
��त�ान 

226400 226400 220171 97.25 

370021 रा��य स्वास्थ्य ता�लम केन्� 145100 151002 89897 59.53 

370024 औष�ध व्यवस्था �वभाग 72500 72500 46815 64.57 

370025 
आयवु�द तथा वैकिल्पक 
िच�कत्सा �वभाग 

16900 16900 13697 81.05 

370030 
पशपु�त हो�मयो िच�कत्सालय र 
यनुानी औषधालय 

15600 15980 15284 95.64 

370102 
िच�कत्सा �वज्ञान रा��य 
��त�ान (वीर अस्पताल समेत) 

1473000 1910500 1910500 100.00 

370103 कािन्त बाल अस्पताल 192000 202000 199324 98.68 
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बजेट 

उपशीषर्क 
कायर्�म/आयोजना शरुु बजेट खदु बजेट खचर् रकम 

खचर् 
��तशत 

370104 श�ुराज ��पकल अस्पताल 114000 164000 153386 93.53 

370105 परोपकार �सतुी अस्पताल 296000 305000 305000 100.00 

370106 नेपाल आखाँ अस्पताल 28500 28500 28400 99.65 

370107 
बी.पी. कोईराला मेमो�रयल 
क्यान्सर अस्पताल 

316000 316000 316000 100.00 

370108 

मनमोहन का�डर्योथेरा�सक 
भस्कुलर तथा �ान्स्प्लान्ट 
केन्�, महाराजगंज 

374000 334000 334000 100.00 

370109 श�हद गंगालाल �दय केन्� 571000 606000 606000 100.00 

370110 
बी.पी कोईराला स्वास्थ्य 
�वज्ञान ��त�ान 

587000 587000 587000 100.00 

370112 

��. �व.िशक्षण अस्पताल 
(सरेुश वाग्ले स्म�ृत क्यान्सर 
केन्द समेत) 

261000 261000 261000 100.00 

370113 क्षयरोग �नयन्�ण 695200 656200 500010 76.20 

370114 एड्स तथा यौन रोग �नयन्�ण 550900 537100 424425 79.02 

370115 
एक�कृत म�हला स्वास्थ्य तथा 
�जनन स्वास्थ्य कायर्�म 

485000 485000 342800 70.68 

370116 
ए�ककृत बाल स्वास्थ्य एवं 
पोषण कायर्�म 

2155900 2155900 1700412 78.87 

370119 

इ�पडे�मयोलोजी, औलो , 

कालाज्वर �नयन्�ण तथा 
�ाकृ�तक �कोप व्यवस्थापन 

421200 421200 291882 69.30 

370120 
अपा�ता रोकथाम तथा 
कु�रोग �नयन्�ण कायर्�म 

28300 28300 16190 57.21 

370121 औष�ध र उपकरण आपू�तर् 314600 304600 233960 76.81 

370122 
अस्पताल �नमार्ण सधुार तथा 
व्यवस्थापन सूचना �णाल� 

1319000 2688000 2587082 96.25 

370123 
रा��य स्वास्थ्य िशक्षा, सूचना 
तथा संचार केन्� 

114100 118860 83981 70.66 

370124 रा��य ता�लम कायर्�म 103700 103700 94607 91.23 
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बजेट 

उपशीषर्क 
कायर्�म/आयोजना शरुु बजेट खदु बजेट खचर् रकम 

खचर् 
��तशत 

370125 
�कटजन्य रोग �नयन्�ण 
अनसुन्धान तथा ता�लम केन्� 

21900 23260 20460 87.96 

370126 रा��य जनस्वास्थ्य �योगशाला 198100 198100 193023 97.44 

370127 
स्वास्थ्य कर कोषबाट 
संचा�लत कायर्�महरु 

400000 400000 324947 81.24 

370128 आयवु�द िच�कत्सालय, नरदेवी 48300 61800 60897 98.54 

370129 
�व�वध कायर्�म (आयवु�द 
�वभाग) 

33900 33900 14313 42.22 

370130 �सहंदरबार वै�खाना 29400 29400 13909 47.31 

370131 
बी.पी. कोईराला लायन्स ने� 
अध्ययन केन्� 

22000 22000 21762 98.92 

370132 नेपाल ने� ज्यो�त संघ 58000 58000 58000 100.00 

370133 स्वास्थ्य अनसुन्धान प�रषद् 95000 114000 114000 100.00 

3701343 
अनगुमन,मूल्यांकन तथा योजना 
सदुृढ�करण 

6394700 2973911 2574638 86.57 

370136 
�ाथ�मक स्वास्थ्य पनुजागर्रण 
कायर्�म 

511600 486600 447779 92.02 

370139 
कणार्ल� स्वास्थ्य �वज्ञान 
��त�ान 

451300 451300 451300 100.00 

370140 पाटन स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ान 50000 50000 50000 100.00 

370141 मानव अंग �त्यारोपण केन्� 160500 194000 192815 99.39 

370143 
सामािजक स्वास्थ्य सरुक्षा 
(स्वास्थ्य वीमा) कायर्�म 

6000000 3372730 2770056 82.13 

370144 
ए�ककृत स्वास्थ्य पूवार्धार 
�वकास कायर्�म 

7292800 7132200 4992215 70.00 

370809 आयवु�द सेवा कायर्�म 115000 241600 168874 69.90 

जम्मा 34082300 29358668 24485538 3859.81 
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४.८ आ.व. २०७६।७७ को �व�नयोिजन र खचर् (जेठ सम्म) को �ववरण 

बजेट 

उपशीषर्क 
आयोजना/ कायर्�म 

शरुु 
�व�नयोजन 

थप घट खदु बजेट खचर् रकम खचर् % 

370000113 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय 2700400 90419 183025
1 960568 171136 17.82 

370000123 रा��य स्वास्थ्य ता�लम केन्� 22500 0 0 22500 20294 90.20 

370000133 
पशपु�त हो�मयो िच�कत्सालय र 
यनुानी औषधालय 

15100 0 0 15100 9935 65.79 

370000134 
पशपु�त हो�मयो िच�कत्सालय र 
यनुानी औषधालय 

2100 0 0 2100 2018 96.10 

370001013 कािन्त बाल अस्पताल 337900 44500 0 382400 258022 67.47 

370001023 श�ुराज ��पकल अस्पताल 123800 42917 91273 75444 233415 309.39 

370001033 परोपकार �सतुी अस्पताल 436500 21318 0 457818 456500 99.71 

370001043 नेपाल आखाँ अस्पताल 33000 0 0 33000 33000 100.00 

370001053 
बी.पी. कोईराला मेमो�रयल 
क्यान्सर अस्पताल 

363900 250000 0 613900 613900 100.00 

370001054 
बी.पी. कोईराला मेमो�रयल 
क्यान्सर अस्पताल 

0 100000 0 100000 87000 87.00 

370001063 
मनमोहन का�डर्योथेरा�सक 
भस्कुलर तथा �ान्स्प्लान्ट केन्�, 

महाराजगंज 

524000 7500 0 531500 501060 94.27 

370001073 श�हद गंगालाल �दय केन्� 571000 260000 0 831000 581000 69.92 

370001083 
��. �व.िशक्षण अस्पताल (सरेुश 
वाग्ले स्म�ृत क्यान्सर केन्द 

समेत) 

261000 240607 0 501607 501607 100.00 

370001093 
स्वास्थ्य कर कोषबाट संचा�लत 
कायर्�महरु 

400000 10000 335000 75000 24985 33.31 

370001103 आयवु�द िच�कत्सालय, नरदेवी 58300 30000 0 88300 66612 75.44 

370001113 �सहंदरबार वै�खाना 28900 0 0 28900 8900 30.80 

370001123 
बी.पी. कोईराला लायन्स ने� 
अध्ययन केन्� 

16000 0 0 16000 15500 96.88 

370001133 नेपाल ने� ज्यो�त संघ 58000 0 0 58000 58000 100.00 

370001143 
अनगुमन, मूल्यांकन तथा योजना 
सदुृढ�करण 

9181800 489969 782521
2 1846557 214452 11.61 

370001144 
अनगुमन, मूल्यांकन तथा योजना 
सदुृढ�करण 

133800 0 100000 33800 16964 50.19 

370001153 मानव अंग �त्यारोपण केन्� 175500 15000 0 190500 140038 73.51 
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बजेट 

उपशीषर्क 
आयोजना/ कायर्�म 

शरुु 
�व�नयोजन 

थप घट खदु बजेट खचर् रकम खचर् % 

370001164 
ए�ककृत स्वास्थ्य पूवार्धार �वकास 
कायर्�म 

7211000 2352880 381503
1 5748849 2923856 50.86 

370001183 
को�भड-१९ रोकथाम तथा 
�नयन्�ण कायर्�म 

100 3054550 0 3054650 1415988 46.36 

370001184 
को�भड-१९ रोकथाम तथा 
�नयन्�ण कायर्�म 

0 2465851 0 2465851 2368571 96.05 

370010113 स्वास्थ्य सेवा �वभाग 130100 0 0 130100 139122 106.93 

370011013 क्षयरोग �नयन्�ण 548600 15130 44930 518800 216042 41.64 

370011014 क्षयरोग �नयन्�ण 150000 0 2000 148000 66555 44.97 

370011023 एड्स तथा यौन रोग �नयन्�ण 518900 15988 15988 518900 398677 76.83 

370011024 एड्स तथा यौन रोग �नयन्�ण 28000 0 0 28000 0 0.00 

370011033 
एक�कृत म�हला स्वास्थ्य तथा 
�जनन स्वास्थ्य कायर्�म 

464500 0 115100 349400 186788 53.46 

370011034 
एक�कृत म�हला स्वास्थ्य तथा 
�जनन स्वास्थ्य कायर्�म 

9900 0 0 9900 0 0.00 

370011043 
ए�ककृत बाल स्वास्थ्य एवं पोषण 
कायर्�म 

2960200 0 96000 2864200 1840040 64.24 

370011044 
ए�ककृत बाल स्वास्थ्य एवं पोषण 
कायर्�म 

270300 0 0 270300 21050 7.79 

370011053 
महामार� तथा रोग �नयन्�ण 
कायर्�म 

433600 0 0 433600 175061 40.37 

370011054 
महामार� तथा रोग �नयन्�ण 
कायर्�म 

28900 0 0 28900 6710 23.22 

370011063 
अपा�ता रोकथाम तथा कु�रोग 
�नयन्�ण कायर्�म 

24300 0 0 24300 8683 35.73 

370011064 
अपा�ता रोकथाम तथा कु�रोग 
�नयन्�ण कायर्�म 

1200 0 0 1200 0 0.00 

370011073 औष�ध र उपकरण आपू�तर् 111400 1500 1500 111400 49380 44.33 

370011074 औष�ध र उपकरण आपू�तर् 134100 0 0 134100 87249 65.06 

370011083 
अस्पताल �नमार्ण सधुार तथा 
व्यवस्थापन सूचना �णाल� 

175900 0 0 175900 48022 27.30 

370011084 
अस्पताल �नमार्ण सधुार तथा 
व्यवस्थापन सूचना �णाल� 

5800 0 0 5800 2311 39.84 

370011093 
रा��य स्वास्थ्य िशक्षा, सूचना तथा 
संचार केन्� 

113100 10000 0 123100 78890 64.09 

370011094 
रा��य स्वास्थ्य िशक्षा, सूचना तथा 
संचार केन्� 

500 0 0 500 446 89.20 
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बजेट 

उपशीषर्क 
आयोजना/ कायर्�म 

शरुु 
�व�नयोजन 

थप घट खदु बजेट खचर् रकम खचर् % 

370011103 रा��य ता�लम कायर्�म 90300 0 0 90300 43645 48.33 

370011104 रा��य ता�लम कायर्�म 2200 0 0 2200 2198 99.91 

370011113 
�कटजन्य रोग �नयन्�ण 
अनसुन्धान तथा ता�लम केन्� 

22000 0 0 22000 16302 74.10 

370011123 रा��य जनस्वास्थ्य �योगशाला 174200 10000 2200 182000 158932 87.33 

370011124 रा��य जनस्वास्थ्य �योगशाला 34500 0 0 34500 15475 44.86 

370011153 उपचारात्मक सेवा कायर्�म 606500 0 0 606500 97162 16.02 

370011154 उपचारात्मक सेवा कायर्�म 7100 0 0 7100 940 13.24 

370011163 
न�सर्ङ तथा सामाज�क सरुक्षा 
सेवा कार्य�म 

2272700 40456 40456 2272700 1878736 82.67 

370011164 
न�सर्ङ तथा सामाज�क सरुक्षा 
सेवा कार्य�म 

3200 0 0 3200 540 16.88 

370020113 औष�ध व्यवस्था �वभाग 139200 4180  143380 77975 54.38 

370020114 औष�ध व्यवस्था �वभाग 51400 0 0 51400 4067 7.91 

370030113 
आयवु�द तथा वैकिल्पक िच�कत्सा 
�वभाग 

24500 0 0 24500 15517 63.33 

370031013 
�व�वध कायर्�म (आयवु�द 
�वभाग) 

25600 0 0 25600 7321 28.60 

370031014 
�व�वध कायर्�म (आयवु�द 
�वभाग) 

6300 0 0 6300 1249 19.83 

370031024 आयवु�द सेवा कायर्�म 99800 213778 61078 252500 180225 71.38 

370311013 स्वास्थ्य वीमा बोडर् 6000100 0 805000 5195100 4229146 81.41 

370410113 स्वास्थ्य अनसुन्धान प�रषद् 95000 15000 0 110000 110000 100.00 

370610113 केिन्�य अस्पताल तथा ��त�ान 1092500 857827 0 1950327 1254194 64.31 

370610123 
िच�कत्सा �वज्ञान रा��य ��त�ान (वीर 
अस्पताल समेत) 

1872300 441225 0 2313525 2329215 100.68 

370610133 
बी.पी कोईराला स्वास्थ्य �वज्ञान 
��त�ान 

437000 445050 0 882050 882050 100.00 

370610143 कणार्ल� स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ान 450600 1000 0 451600 451600 100.00 
370610153 पाटन स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ान 65000 147952 65000 147952 112760 76.21 
370610163 रा�ी स्वास्थ्य �वज्ञान �िष्तठान 124100 169398 0 293498 293498 100.00 
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अध्याय ५: संघ, �देश र स्थानीय तहमा स�ालन ग�रने  बा�षर्क 
�वकास कायर्�म  

५.१ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयको र अन्तगर्तको बजेट साराशँ 

�ववरण बजेट ��तशत कै�फयत 

रा��य बजेट १४७४६४५४     

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय र 
अन्तगर्तको कूल बजेट 

९०६९०१ ६.१५  

रा��य बजेटमा स्वास्थ्य 
तथा जनसंख्या 
मन्�ालयको ��तशत 

संघले स�ालन गन� 
कायर्�म/आयोजनाको बजेट 

६०६७८८ ६६.९१ 

�देश र स्थानीय तहमा 
�वि�य हस्तान्तरण भई 
जाने समेत  

��शले स�ालन गन� 
कायर्�म/आयोजनाको बजेट 

४६००२ ५.०७ �देशको बजेटको ��तशत 

स्थानीय तहले स�ालन गन� 
कायर्�म/आयोजनाको बजेट 

२५४१११ २८.०२ 
स्थानीयको बजेटको 
��तशत 

रा��य �ाथ�मकता �ा� स्वास्थ्य सम्वन्धी कायर्�महरू संघ, �देश र स्थानीय तहको समन्वय र 
सहकायर्मा गन� गर� तहगत �व�नयोजन र  िजम्मेवार� तोक� कायर् स�ालन गन� व्यवस्थालाइर् 
�णाल�गत रूपमा अगा�ड बढाइएको छ। आ.व. २०७७।७८ मा यस बा�षर्क �वकास कायर्�ममा 
उल्लेिखत मखु्य मखु्य कायर्�म र बजेट �व�नयोजन ग�र कायार्न्वयनका ला�ग कृयाकलाप तथा 
उपकृयाकलापहरूको आवश्यक कायर्�व�ध तथा मागर्दशर्क नमूना तयार गर� स�ालनका ला�ग 
यथाशक्य �छटो मन्�ालयको website मा उपलब्ध गराइन ेछ। साथै नी�त तथा कायर्�ममा परेको 
हकमा आवश्यकताका आधारमा वाँडफाँड गर� रकमान्तर र �वि�य हस्तान्तरण ग�रनेछ। 

को�भड-१९ सम्वन्धमा 

आ.व. २०७७।७८ मा को�भड-१९ ��तकायर्, रोकथाम, �नयन्�ण कायर् �देश र स्थानीय तहको 
समन्वयमा ग�रनछे। �व�नयोिजत बजेटलाई Hub Hospital, �देश र स्थानीय तहमा स�ा�लत 
अस्पतालहरुमा आवश्यकता र औिचत्यका आधारमा, को�भड-१९ संग सम्वन्धी नेपाल सरकार�ारा 
जार� भएका �व�भ� नी�तगत �नणर्य र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय�ारा जार� ग�रएका �नद� िशका 
र मापदण्ड बमोिजम खचर् गन� गर� �वि�य हस्तान्तरण गन� व्यवस्था ग�रनेछ । 
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५.२  संघले मा� स�ालन गन� कायर्�म/आयोजनागत बजेटको सिँक्ष� �बबरण 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना कुल जम्मा 
�ाथ�मकता 

�म 

३७००००११ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय २६८७३ P1 

३७००००१३ 
पशपु�त हो�मयो िच�कत्सालय र यनुानी 
औषधालय 

१८१ P2 

३७०००१०१ कािन्त बाल अस्पताल ४५८८ P2 

३७०००१०२ श�ुराज ��पकल अस्पताल १७७६ P2 

३७०००१०३ परोपकार �सतुी अस्पताल ४५५७ P2 

३७०००१०४ नेपाल आखाँ अस्पताल ३०० P2 

३७०००१०५ बी.पी. कोईराला मेमो�रयल क्यान्सर अस्पताल २४०७ P2 

३७०००१०६ 
मनमोहन का�डर्योथेरा�सक भस्कुलर तथा 
�ान्स्प्लान्ट केन्� 

२८६८ P2 

३७०००१०७ श�हद गंगालाल �दय केन्� ४६५१ P2 

३७०००१०८ 
��. �व.िशक्षण अस्पताल (सरेुश वाग्ले स्म�ृत 
क्यान्सर केन्द समेत) 

४४२३ P2 

३७०००१०९ स्वास्थ्य कर कोषबाट संचा�लत कायर्�महरु ४००० P2 

३७०००११० आयवु�द िच�कत्सालय, नरदेवी ७५३ P2 

३७०००१११ �सहंदरबार वै�खाना २५५ P2 

३७०००११२ बी.पी. कोईराला लायन्स ने� अध्ययन केन्� १०० P2 

३७०००११३ नेपाल ने� ज्यो�त संघ ४३० P2 

३७०००११४ स्वास्थ्य क्षे� सधुार कायर्�म ११४४६४ P1 

३७०००११५ मानव अंग �त्यारोपण केन्� ४१६५ P1 

३७०००११६ ए�ककृत स्वास्थ्य पूवार्धार �वकास कायर्�म १४३४९४ P1 

३७०००११८ को�भड-१९ रोकथाम तथा �नयन्�ण कायर्�म ६०००० P1 

३७००१०११ स्वास्थ्य सेवा �वभाग १२२८ P1 

३७००११०१ क्षयरोग �नयन्�ण ८०४५ P1 

३७००११०२ एड्स तथा यौन रोग �नयन्�ण ५६७२ P1 

३७००११०३ प�रवार कल्याण कायर्�म ३०६६१ P1 

३७००११०५ महमार� रोग �नयन्�ण कायर्�म ७१०४ P1 

३७००११०७ स्वास्थ्य व्यवस्थापन कायर्�म ३४३४ P1 

३७००११०९ रा��य स्वास्थ्य िशक्षा, सूचना तथा संचार केन्� १०८० P2 

३७००१११० रा��य स्वास्थ्य ता�लम कायर्�म ११२८ P2 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना कुल जम्मा 
�ाथ�मकता 

�म 

३७००११११ 
�कटजन्य रोग �नयन्�ण अनसुन्धान तथा 
ता�लम केन्� 

२१६ P2 

३७००१११२ रा��य जनस्वास्थ्य �योगशाला २७५४ P2 

३७००१११५ उपचारात्मक सेवा कायर्�म ९६९ P1 

३७००१११६ न�सर्� तथा सामािजक सरुक्षा सेवा कायर्�म २५५८३ P1 

३७००२०११ औष�ध व्यवस्था �वभाग १६५४ P1 

३७००३०११ आयवु�द सेवा कायर्�म १००० P2 

३७०३११०१ स्वास्थ्य वीमा बोडर् ७५००० P1 

३७०४१०११ स्वास्थ्य अनसुन्धान प�रषद् १९८६ P2 

३७०६१०११ केिन्�य अस्पताल तथा ��त�ान १९७६१ P1 

३७०६१०१२ 
िच�कत्सा �वज्ञान रा��य ��त�ान (वीर 
अस्पताल समेत) 

१९५३४ P2 

३७०६१०१३ बी.पी कोईराला स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ान ६८०० P2 

३७०६१०१४ कणार्ल� स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ान ४८११ P2 

३७०६१०१५ पाटन स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ान १७३३ P2 

३७०६१०१६ रा�ी स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ान १५७० P1 

३७०६१०१७ पोखरा स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ान ४७८० P1 

जम्मा ६०६७८८   

५.३ �देश स्तरमा स�ालन हनु ेसशतर् कायर्�म/आयोजनको �ववरण 

�देशको  नाम 
र कोड 

ब.उ.िश.नं. कायर्�म/आयोजना 
रकम  

(रु. 
हजार) 

�देश नं. १, 
70100011 

37001101 क्षयरोग �नयन्�ण 18000 

37001102 एड्स तथा यौन रोग �नयन्�ण 18100 

37001103 एक�कृत म�हला स्वास्थ्य तथा �जनन स्वास्थ्य कायर्�म 174200 

37001104 ए�ककृत बाल स्वास्थ्य एवं पोषण कायर्�म 186700 

37001105 महामार� तथा रोग �नयन्�ण कायर्�म 41800 

37001106 अपा�ता रोकथाम तथा कु�रोग �नयन्�ण कायर्�म 11300 

37001108 अस्पताल �नमार्ण सधुार तथा व्यवस्थापन सूचना �णाल� 31600 

37001109 रा��य स्वास्थ्य िशक्षा, सूचना तथा संचार केन्� 7500 

37001110 रा��य ता�लम कायर्�म 5800 
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�देशको  नाम 
र कोड 

ब.उ.िश.नं. कायर्�म/आयोजना 
रकम  

(रु. 
हजार) 

37001115 उपचारात्मक सेवा कायर्�म 51600 

37001116 न�सर्ङ तथा सामाज�क सरुक्षा सेवा कार्य�म 66600 

37003012 आयवु�द िच�कत्सालयहरु / औषधालयहरु 84600 

जम्मा 697800 

�देश नं. २, 
70100012 

37001101 क्षयरोग �नयन्�ण 17300 

37001102 एड्स तथा यौन रोग �नयन्�ण 15600 

37001103 एक�कृत म�हला स्वास्थ्य तथा �जनन स्वास्थ्य कायर्�म 221900 

37001104 ए�ककृत बाल स्वास्थ्य एवं पोषण कायर्�म 124400 

37001105 महामार� तथा रोग �नयन्�ण कायर्�म 43400 

37001106 अपा�ता रोकथाम तथा कु�रोग �नयन्�ण कायर्�म 12500 

37001108 अस्पताल �नमार्ण सधुार तथा व्यवस्थापन सूचना �णाल� 27200 

37001109 रा��य स्वास्थ्य िशक्षा, सूचना तथा संचार केन्� 7500 

37001110 रा��य ता�लम कायर्�म 5800 

37001115 उपचारात्मक सेवा कायर्�म 49200 

37001116 न�सर्ङ तथा सामाज�क सरुक्षा सेवा कार्य�म 48400 

37003012 आयवु�द िच�कत्सालयहरु / औषधालयहरु 46100 

जम्मा 619300 

बागमती 
�देश, 

70100013 

37001101 क्षयरोग �नयन्�ण 22600 

37001102 एड्स तथा यौन रोग �नयन्�ण 19900 

37001103 एक�कृत म�हला स्वास्थ्य तथा �जनन स्वास्थ्य कायर्�म 148800 

37001104 ए�ककृत बाल स्वास्थ्य एवं पोषण कायर्�म 149300 

37001105 महामार� तथा रोग �नयन्�ण कायर्�म 49600 

37001106 अपा�ता रोकथाम तथा कु�रोग �नयन्�ण कायर्�म 7400 

37001108 अस्पताल �नमार्ण सधुार तथा व्यवस्थापन सूचना �णाल� 49100 

37001109 रा��य स्वास्थ्य िशक्षा, सूचना तथा संचार केन्� 7500 

37001110 रा��य ता�लम कायर्�म 5800 

37001115 उपचारात्मक सेवा कायर्�म 51000 

37001116 न�सर्ङ तथा सामाज�क सरुक्षा सेवा कार्य�म 62400 

37003012 आयवु�द िच�कत्सालयहरु / औषधालयहरु 78800 

जम्मा 652200 

37001101 क्षयरोग �नयन्�ण 15200 
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�देशको  नाम 
र कोड 

ब.उ.िश.नं. कायर्�म/आयोजना 
रकम  

(रु. 
हजार) 

गण्डक� �देश, 
70100014 

37001102 एड्स तथा यौन रोग �नयन्�ण 15100 

37001103 एक�कृत म�हला स्वास्थ्य तथा �जनन स्वास्थ्य कायर्�म 106200 

37001104 ए�ककृत बाल स्वास्थ्य एवं पोषण कायर्�म 125400 

37001105 महामार� तथा रोग �नयन्�ण कायर्�म 40500 

37001106 अपा�ता रोकथाम तथा कु�रोग �नयन्�ण कायर्�म 8400 

37001108 अस्पताल �नमार्ण सधुार तथा व्यवस्थापन सूचना �णाल� 62600 

37001109 रा��य स्वास्थ्य िशक्षा, सूचना तथा संचार केन्� 7500 

37001110 रा��य ता�लम कायर्�म 5800 

37001115 उपचारात्मक सेवा कायर्�म 44500 

37001116 न�सर्ङ तथा सामाज�क सरुक्षा सेवा कार्य�म 48400 

37003012 आयवु�द िच�कत्सालयहरु / औषधालयहरु 69700 

जम्मा 549300 

�देश नं. ५, 
70100015 

37001101 क्षयरोग �नयन्�ण 32100 

37001102 एड्स तथा यौन रोग �नयन्�ण 29200 

37001103 एक�कृत म�हला स्वास्थ्य तथा �जनन स्वास्थ्य कायर्�म 220400 

37001104 ए�ककृत बाल स्वास्थ्य एवं पोषण कायर्�म 171500 

37001105 महामार� तथा रोग �नयन्�ण कायर्�म 48800 

37001106 अपा�ता रोकथाम तथा कु�रोग �नयन्�ण कायर्�म 10200 

37001108 अस्पताल �नमार्ण सधुार तथा व्यवस्थापन सूचना �णाल� 25600 

37001109 रा��य स्वास्थ्य िशक्षा, सूचना तथा संचार केन्� 7500 

37001110 रा��य ता�लम कायर्�म 5800 

37001115 उपचारात्मक सेवा कायर्�म 51700 

37001116 न�सर्ङ तथा सामाज�क सरुक्षा सेवा कार्य�म 62900 

37003012 आयवु�द िच�कत्सालयहरु / औषधालयहरु 89200 

जम्मा 754900 
 

कणार्ल� �देश, 
70100016 

37001101 क्षयरोग �नयन्�ण 14000 

37001102 एड्स तथा यौन रोग �नयन्�ण 13100 

37001103 एक�कृत म�हला स्वास्थ्य तथा �जनन स्वास्थ्य कायर्�म 138100 

37001104 ए�ककृत बाल स्वास्थ्य एवं पोषण कायर्�म 221700 

37001105 महामार� तथा रोग �नयन्�ण कायर्�म 37500 

37001106 अपा�ता रोकथाम तथा कु�रोग �नयन्�ण कायर्�म 6700 
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�देशको  नाम 
र कोड 

ब.उ.िश.नं. कायर्�म/आयोजना 
रकम  

(रु. 
हजार) 

37001108 अस्पताल �नमार्ण सधुार तथा व्यवस्थापन सूचना �णाल� 50000 

37001109 रा��य स्वास्थ्य िशक्षा, सूचना तथा संचार केन्� 7500 

37001110 रा��य ता�लम कायर्�म 5800 

37001115 उपचारात्मक सेवा कायर्�म 39200 

37001116 न�सर्ङ तथा सामाज�क सरुक्षा सेवा कार्य�म 44300 

37003012 आयवु�द िच�कत्सालयहरु / औषधालयहरु 64800 

जम्मा 642700 

सदुरुपि�म 
�देश, 

70100017 

37001101 क्षयरोग �नयन्�ण 15700 

37001102 एड्स तथा यौन रोग �नयन्�ण 22100 

37001103 एक�कृत म�हला स्वास्थ्य तथा �जनन स्वास्थ्य कायर्�म 177500 

37001104 ए�ककृत बाल स्वास्थ्य एवं पोषण कायर्�म 117300 

37001105 महामार� तथा रोग �नयन्�ण कायर्�म 40300 

37001106 अपा�ता रोकथाम तथा कु�रोग �नयन्�ण कायर्�म 8300 

37001108 अस्पताल �नमार्ण सधुार तथा व्यवस्थापन सूचना �णाल� 142700 

37001109 रा��य स्वास्थ्य िशक्षा, सूचना तथा संचार केन्� 7500 

37001110 रा��य ता�लम कायर्�म 5800 

37001115 उपचारात्मक सेवा कायर्�म 42800 

37001116 न�सर्ङ तथा सामाज�क सरुक्षा सेवा कार्य�म 49100 

37003012 आयवु�द िच�कत्सालयहरु / औषधालयहरु 54900 

जम्मा 684000 

कूल जम्मा 4600200 

५.४ �देशमा स�ालन हनु ेमखु्य मखु्य ��याकलापहरु 

कायर्�म/ 
आयोजना 

कृयाकलाप 

क्षयरोग �नयन्�ण 
कायर्�म 

�देश कल्चरका ल्याबका संचालन खचर् एबंिजल्लाहरु बाट खकार ल्याई 
प�रक्षण, �ड.आर. उपचार, ई-�ट.�ब. रिजस्टर एबम डी.एच.आइ.एस.-२ 
सम्बिन्ध स्थानीय तहलाईता�लम, ए�ककृत स्वास्थ्य व्यवस्थापन, इ.�ट.�ब 
रिज�र सम्विन्ध ता�लम, डी.एच.आइ.एस.-२ सम्बिन्ध ता�लम, एम डी आर 
सेन्टर सव सेन्टर व्यवस्थापन एव �वस्तार, �देश आपू�तर् केन्�बाट िजल्ला 
सम्म औष�ध ढुवानी, औषधी ��तरोधी क्षयरोगका �बरामीहरूका ला�ग 
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कायर्�म/ 
आयोजना 

कृयाकलाप 

पोषण, यातायात तथाआधारभतू पर�क्षण तथा ज�टलता व्यवस्थापन खचर् 
तथा ज�टलता व्यवस्थापन, क्षयरोग म�ु स्थानीय तह (घमु्ती िश�वर, 

कन्टयाक्ट �े�सङ, स्वयमसेवक प�रचालन आ�द) अ�भयान स�ालन, �नजी 
मे�डकल कलेज, संघीय, �ादेिशक तथा अन्य अस्पतालमा औषधी��तरोधी 
क्षयरोग सम्बन्धी मेन्ट�रङ, आकिस्मक व्यवस्थापन खचर् (एिन्सल�र औष�ध, 

ल्याव क�ुमेवल तथाअन्य आवश्यक साम�ी खर�द, माइ�ोस्को�पक ममर्त, 

ढुवानी, �वप� तथा पी वीसी �वरामी यातायात खचर्, क्षयरोग आधारभतू तथा 
पनुतार्जगी ता�लम, औषधी ��तरोधी क्षयरोगका �बरामीहरूका लागी सीप 
�वकास तथा आयआजर्न कायर्�म, कारागारमा क्षयरोग िस्��नङ तथा 
स��य खोजपडताल कायर्�म, संघीय तथा �देश अस्पतालमा क्षयरोग 
�नदान तथा उपचार व्यवस्थापन सदुृ�ढकरण। 

एड्स तथा यौन 
रोग �नयन्�ण 

एआर�टमा रहेका व्यि�को ल्याव जाच सोधभनार्, एआर�टमा रहेका 
व्यि�को ल्याव जाच सोधभनार्, अस्पतालका ला�ग �देश बाट औषधी तथा 
स्वास्थय साम�ीको प्याकेिजगँ, �वतरण र ढुवानी, �देशबाट औषधी तथा 
स्वास्थय साम�ीको प्याकेिज�, �वतरण र ढुवानी।  

एक�कृत म�हला 
स्वास्थ्य तथा 
�जनन 
स्वास्थ्यकायर्�म 

प�रवार �नयोजन, �कशोर �कशोर� तथा �जनन स्वास्थ्य सेवासदुढु�करण 
तथा �बस्तार, मात ृतथा नविशश ुकायर्�म। 

�सू�त चाप वढ� भएका अस्पतालहरुमा एनसे्थे�सयोलोिज�/ 
गाइनाकोलोिज�/ पे�डया�ट�सयन/एनेस्थे�सया सहायक करारमा आमा 
सरुक्षा कायर्�म सेवा �दान शोधभनार्, यातायात खचर्, गभर्वती तथा सतु्केर� 
उत्�रेणा सेवा (4th ANC), आमा सरुक्षा कायर्�मको ला�ग र�संचार 
सेवा, �नशलु्क गभर्पतन सेवा तथा िजल्ला अस्पताल र सो भन्दा तलका 
सरकार� स्वास्थ्य सस्थाहरुमा �सू�त हनुे सतु्केर� तथा नवजात िशशलुाई 
न्यानो झोला।  

ए�ककृत बाल 
स्वास्थ्य एवं पोषण 
कायर्�म 

आईएमएन�सआई र नवजात िशश ु कायर्�म सम्बिन्ध व्यवहार 
प�रबतर्नसंचार कायर्�म, SNCU/NICUको म�टोर�� कायर्�म, �नशलु्क 
नवजात िशश ु कायर्�मको स�मक्षा र योजना तजुर्मा 
तथाSNCU/NICUसम्बिन्ध रेक�डर्� तथा �रपो�ट�ग ता�लम, 

SNCU/NICUमा कायर्रत न�स�ग स्टाफको ला�ग नवजात िशश ुस्याहार, 
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कायर्�म/ 
आयोजना 

कृयाकलाप 

आईएमएन�सआई कायर्�म, खोप कोल्डचेन व्यवस्थापन, िजल्लाबाट 
पा�लका तथा स्वास्थ्य संस्था स्तरमा र �देश स्वास्थ्य आपतु� व्यवस्थापन 
केन्�बाट िजल्लास्तरमा भ्यािक्सन, खोप कोल्डचेन सामा�� र रे��िजरेटर 
भ्यान समेत ममर्त तथा आकिष्मक व्यवस्थापन, खोप तथा कोल्डचेन 
व्यवस्थापनमा िजल्लास्तरमा अनसाईड कोिचङ्, ए.ई.एफ.आई.को 
अनगुमन, अनसुन्धानमा �टम प�रचालन, रोगहरुको महामार� �नयन्�ण, 

पोषण �वषेश कायर्�मका ला�गआर.य.ु�ट.एफ., बाल�भटा, पौ��क आहार, 

स्था�नयतहकास्वास्थ्य �मखुहरुलाई बहृतपोषण प्याकेज सम्बिन्ध 
�िशकक्षक �िशक्षण ता�लम, सतु्केर� तथा गभर्वती आमा र �कशोर�हरुलाइ 
सा�ा�हक �वतरणको ला�ग आइरन फो�लक ए�सड ख�रद, गणुस्तर�य खोप 
सेवा संचालन तथा सरसफाई �व�धनमा संलग्न स्वास्थ्यकम�को दक्षता 
ब�ृ� गनर् नयाँ तथा खोप ता�लम न�लएका स्वास्थ्यकम�हरुलाई खोप, 

कोल्डचेन व्यवस्थापन, ए.ई.एफ.आई., स�भर्लेन्स, �स�बआईएमएन�सआई 
कायर्�म, िजल्लाबाट पा�लका तथा स्वास्थ्य संस्था स्तरमा र �देश स्वास्थ्य 
आपतु� व्यवस्थापन केन्�बाट िजल्ला स्तरमा भ्यािक्सन तथा खोप 
साम�ीको ब्यवस्थापन, खोप तथा पूणर् खोपको बारेमा जनचेतना बढाई 
खोप उपयोग ब�ृ�को ला�ग स्था�नय भाषामा शैिक्षक सामा�� उत्पादन, 

स्था�नय रे�डयो, एफ.एम बाट सचुना �शारण लगायत अन्य संचारका 
कृयाकलाप संचालन, पूणर् खोप तथा सरसफाई �ब�धन कायर्�मको 
स�मक्षा र स्वास्थ्य संस्था एवं पा�लका स्तरको स�ुम योजना, न.पा., गा.पा 
�मखु र उप�मखु, स्वास्थ्य संयोजक र �शास�कय �मखु र सामािजक 
�वकास अ�धकृतहरुको पूणर्खोप �दगोपना र सरसफाई �ब�र्न कायर्�मको 
अ�भमिुखकरण  

महामार� तथा रोग 
�नयन्�ण कायर्�म 

मान�सक स्वास्थ्य �वशेषज्ञ सेवा, कैद�बन्द�हरुका ला�ग अस�, असहाय तथा 
बेवा�रसे मान�सक वा मनोसमािजक समस्या भएकाको उपचार तथा 
पनुस्थार्पना, आत्महत्या रोकथाम तथा �ब�ालय मान�सक स्वास्थ्य सम्बन्धी 
कायर्�म, अ�भमखुीकरण, मानसीक रोग सम्विन्ध कायर्�मको िक्ल�नकल 
सपुर�भजन, समीक्षा, रा��य औलो उपचार �नद� िशकाको बारेमा सरकार� तथा 
गैर सरकार� अस्पताल तथा स्वास्थ्य �दायक संस्थाहरुलाई जानकार� �दन,े 
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कायर्�म/ 
आयोजना 

कृयाकलाप 

औलो �नयन्�ण कायर्, कालाजार �बरामीको उपचारका ला�ग �ादेिशक 
तथा िजल्ला अस्पतालहरूमा आउने �बरामीहरूको यातायात र �नदान खचर् 
बापत सोधभनार्, क�टजन्य रोगहरू औलो, कालाजार, ड�ग,ु हा�ीपाईले, जे.इ, 

जीका, स्�ब टाईफस सान� भेक्टरहरूको ए�ककृत स�भर्लेन्स, औलो तथा 
कालाजार रोग �भा�वत के्ष�हरूमा रोग �नयन्�ण गनर् �बषाद� �छड्काउ, 

को�भड १९ लगाएत �व�भ� सं�ामक रोगहरुको स�भर्लेन्स कायर्�म 

(सेिन्टनल साइट �वस्तार, नयाँ तथा संघीय अस्पतालहरूमा इवासर् 
अ�भमखुीकरण, EWARS बाट �ा� तथ्यांक भे�र�फकसन, खा� गणुस्तर 
�नगरानी, खानेपानी गणुस्तर �नगरानी, WSP म्या�पंग, खानेपानी नमूना 
प�रक्षण, �व�भ� सं�ामक रोगहरु मले�रया, ड�ग,ु कालाजार, हैजा, 
झाडापखाला, मौसमी रूघाखोक� आ�दको �तु सूचना �वाहका ला�ग 
सेिन्टनल साइटहरुसँग Early Warning and Reporting System (EWARS) 
कायर्�म, �व�भ� महामार�जन्य रोगहरुको रोकथाम, �नयन्�ण तथा 
�नगरानीकाला�ग सरोकारवाला सँगको अन्तर��या तथा स्वास्थ्यकम� 
प�रचालन, खा� सरुक्षा, पानी, हवाई सरुक्षा, सडक सरुक्षा, जनुो�सस, 

सरुवारोग, महामार�, रोग �नगरानी, रसाय�नक सरुक्षा, �व�करण सरुक्षा 
सम्बिन्ध ता�लम संचालन, महामार� ��तकायर् र व्यवस्थापन कायर्मा सचुना 
सन्देश �वाहलाइ चसु्त दरुूस्त बनाउनका ला�ग स्वास्थ्यकम�हरुलाइ Risk 
Communication सम्बिन्धता�लम कायर्�म, सपर्दंश एवम रे�वज रोग 
उपचारका ला�ग आवश्यक भ्यािक्सन एवंम औषधी �के्षपण सम्बन्धी 
स�मक्षा, एक स्वास्थ्य अवधारणा अनसुार आवश्यक संरचना तयार�, सपर्दंश 
उपचार प��त अनसुारको उपचारमा ख�टएका स्वास्थ्यकम�लाई ता�लम, 

महामार� र �वपद व्यवस्थापनका ला�ग आबश्यक पन� औष�ध तथा 
उपकरण र औजार लगायतका साम�ी ख�रद ग�र सम्बिन्धत ठाउँमा 
पठाउन,े अस्पतालहरूमा Early Warning and Reporting System 
(EWARS) अ�भमिुखकरण, सेिन्टनल साईटहरुको संचालन खचर्, रा��य 
औलो उपचार �नद� िशकाको बारेमा सरकार� तथा गैर सरकार� अस्पताल 
तथा स्वास्थ्य �दायक संस्थाहरुलाई जानकार� �दन,े औलो �नयन्�ण 
कायर्को लागी आवश्यक �व�भ� सामान, �व� औलो �दवस मनाउन,े  
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कायर्�म/ 
आयोजना 

कृयाकलाप 

�कटजन्य रोगहरूको प�रमािजर्त �नद� िशका बमोिजम �ा�ब�धकहरूबाट 
अनगुमन तथा अनसाइर्ट कोिचङ, हा�ीपाइले रोग �बरु�को औष�ध 
खवुाउने अ�भयान। 

अपा�ता रोकथाम 
तथा कु�रोग 
�नयन्�ण कायर्�म 

कु�रोग ज�टलता ब्यबस्थापनका लागी औषधी उपकरण र �रफामपेसीन 
ख�रद तथा कु�रोगको कारणले अशमथर्ता भएका र अपांगता भएका 
ब्य�ीहरूका ला�ग सहयोगी सामा�ी, कु�रोग रेफरल सेन्टर संचालन, 
कु�रोग ब�ढ �भा�वत के्ष�, समदुाय, �वधालय, लिक्षत समहुमा स��य 
�ब�धबाट कु�रोगका �बरामी खोजपडताल, Leprosy Post Exposure 
Prophylaxis (एलपेप) कायर्�मको �बस्तार, �ादेिशक अस्पतालबाट कृ�तम 
हात ख�ुा तथा अथ��टक सेवा �वतरण, कु�रोगको ज�टलता तथा अश� 
अबस्थाका �बरामीहरू �षेण केन्�मा उपचारका ला�ग आउदा जादाको 
यातायात खचर्, �व� कु�रोग �दवस तथा अपांगता �दवसको उपलक्षयमा 
कायर्�म, कु�रोग सम्बिन्ध आधारभतु ता�लम (�ब.एल.�ट.), स्वयं हेरचाह 
तथा ��त��या (Reaction) व्यवस्थापन सम्विन्ध ता�लम, अपांगताको �स� 
प�हचान, परामसर् तथा रेफरल सेवा सम्विन्ध अ�भमिुखकरण, अस्पतालमा 
कायर्रत िच�कत्सक तथा स्वास्थ्यकम�हरुलाइर् अपांगता व्यवस्थापन तथा 
पनुस्थार्पना सम्विन्ध अ�भमिुखकरण। 

अस्पताल �नमार्ण 
सधुार तथा 
व्यवस्थापन 
सूचना�णाल� 

इर्.एल.एम.आई.एस./�ड.एच.आइ.एस २ सम्बन्धी ए�ककृत स�मक्षा, औष�ध, 

भ्यािक्सन तथा भ्यािक्सन जन्य साम�ी, साधन, सामा�ी �रप्या�कङ तथा 
ढुवानी र पूनः �वतरण, स्थानीय तहका स्वास्थ्यक�मर्हरुलाइर् �देश स्वास्थ्य 
�नद�शनालय माफर् त �डएचआईएस २ र एलएमआइएस सम्बन्धी ता�लम 
अ�भमिुखकरण, आधारभतू आपू�तर् ब्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य साम�ी ख�रद 
�णाल� सम्बन्धी ता�लम, स्वास्थ्य कायार्लय माफर् त स्थानीय तहहरूको 
मा�सक सूचना संकलन, भे�र�फकेशन एवं गणुस्तर सधुार, स�मक्षा। 

रा��य स्वास्थ्य 
िशक्षा, सूचना तथा 
संचारकेन्� 

स्थानीय आम संचार माध्यमहरुबाट सन्देश �सारण, प�कार अन्तर��या, 
�व�ालय स्वास्थ्य िशक्षा कायर्�म, �नरोगी नेपाल अ�भयान अन्तगर्त 
जनस्वास्थ्य सचेतनामूलक कायर्�म। 

रा��य ता�लम 
कायर्�म 

किम्��हिन्सभ प�रवार �नयोजन तथा परामसर् ता�लम, आधारभतू 
आइ.य.ुसी.डी. ता�लम, स्वास्थ्यकम�लाई इम्प्लाट ता�लम। 

113 



कायर्�म/ 
आयोजना 

कृयाकलाप 

�कशोर�कशोर�हरुको यौन तथा �जनन ्स्वास्थ्य सम्बिन्धता�लम, सरुिक्षत 
गभर्पतन ता�लम CAC,दक्ष �सतुी सेवा ता�लम। 

उपचारात्मक सेवा 
कायर्�म 

आधारभतू तथा आकिस्मक सेवाको ला�ग औष�ध तथा स्वास्थ्य 
सरुक्षासाम�ी ख�रद, आधारभतू स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य चौक�को न्यनुतम 
सेवा मापदण्ड अनगुमन तथा स�मक्षा, आधारभतू तथा आकिस्मक सेवाको 
स�ुन�ततका ला�ग औष�धको आपू�तर् रउपयोग, अनगुमन तथा मूल्याङकन, 

PPP मोडेल मानाक कान घाँट� र दांत सम्बिन्ध �बशषेज्ञ उपचार सेवा 
सन्चालन, �ादेिशक अस्पतालहरुमा िक्ल�नक अ�डट कायर्�म संचालन, 

स्वास्थ्यकम�हरुका ला�ग आधारभतू तथा आकिस्मक सेवा सम्विन्ध 
�ाथ�मक उपचार, �ादेिशक अस्पतालमा EHR�णाल� स्थापना गन�, 
आधारभतू तथा आकिस्मक सेवा र सघन उपचार सम्बिन्ध ता�लम संचालन 
गनर् SKILL LAB को स्थापना तथा संचालन, दरु िच�कत्सा 
(Telemedicine) �ादेिशक हब संचालन, औष�ध लगायतका सामा�ीको 
ढुवानी तथा �रप्या�कङ र �वतरण। 

न�सर्ङ तथा 
सामाज�क सरुक्षा 
सेवा कार्य�म 

�ादेिशक अस्पतालहरुमा कायर्रत न�सर्� कमर्चर�हरुलाई किन्टन्यू 
�ोफेसनल डेभलपमेन्ट एजकेुशनल मो�लुको कायर्न्वयन, न�सर्� नतेतृ्व 
�वकास तथा क्षमता अ�भवृ��, �ादेिशक अस्पतालहरुमा िक्ल�नकल अ�डट 
कायर्�म, जे�रया��क, एस.एस.यू. तथा ल���क �हंसा व्यवस्थापन सेवा 
संचालन भएका अस्पतालहरुलाई सहजीकरण र स�मक्षा, रा��य म�हला 
सामदुा�यक स्वास्थ्य स्वयमसे�वका कायर्�म संचालन, िजल्ला अस्पतालमा 
सामािजक सेवा एकाई कायर्�म, िजल्ला अस्पतालमा जे�रया��क वाडर् 
स्थापना तथा संचालन, िजल्ला अस्पतालमा आधा�रत एक�ार संकट 
व्यवस्थापन केन्� संचालन कायर्�म 

आयवु�द 
िच�कत्सालयहरु/ 

औषधालयहरु 

िजल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्� तथा अ�ल आ.औ.हरुमा आयवु�द सेवा 
स�ालन कायर्�म 
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५.५ स्थानीय तहमा स�ालन हनु ेमखु्य मखु्य कृयाकलापहरु 

कायर्�म/आयोजना मखु्य मखु्य ��याकलापहरु 

स्वास्थ्य के्ष� 
सधुारकायर्�म 

स्वास्थ्य संस्था नभएका वडाहरूमा आधारभतू स्वास्थ्य सेवा 
केन्�हरुको संचालन खचर् लगायत, बजेट व�व्य र नी�त तथा 
कायर्�ममा परेका कायर्�महरु �वि�य हस्तान्तरण हनु े

�ाथ�मक स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौक�, �ा.स्वा.के. र अस्पतालहरुमा कायर्रत 
कमर्चार�हरुको तलव, महगी भ�ा, स्थानीय भ�ा, पोषाक लगायत 
�शास�नक खचर् समेत 

क्षयरोग �नयन्�ण �योगशालामा क्षयरोग सं�मण �नयन्�ण (भेिन्टलेसन, 
एक्जहस्टफ्यान, फ�नर्चर,अटोक्लेभ, ममर्त-सम्भार तथा प�रवतर्न) 
सम्बन्धी ��याकलाप, �ब�ालय स्वास्थ्य िशक्षा तथा �व�ालय नसर् 
प�रचालन, आ�थर्क िस्थ�त कमजोर रहेका पनुःउपचारमा रहेका 
पी.�ब.सी.�बरामीहरुलाई उपचार अव�धभर पोषण खचर् तथा सम्पकर्  
पर�क्षण, उपचार केन्�हरुमा आकिस्मक अवस्थामा औस�ध एवं 
ल्याब सामा�ी ढुवानी, कायर्�मका ला�ग आवश्यक स्टेशनर�, �ाल� 
सीट लगायतका फमर् फरमेट फोटोकपी,  कायर्�मको �नय�मत 
अनगुमन तथा मलु्यांकन, स्थलगत अनिुशक्षण, क्षयरोगका �बरामीको 
चौमा�सक कोहटर् �व�षेण रई-�ट.�ब रिजस्टर अध्याव�धक, �व� 
क्षयरोग �दवस, क्षयरोगका जोिखमय�ु जनसंख्यामा (दूगर्म वस्ती, 
�पछ�डएको वगर् बसोवास स्थल, कायर्�म स्वास्थ्य संस्थाबाट टाढा 
रहेका बस्ती तथा स्वास्थ्य सेवामा पहूच कम भएका, कारागार, गमु्बा, 
स्कुल, ब�ृा�म, औ�ो�गक के्ष�) सकृय क्षयरोग खोजपडताल 
कायर्�म 

एक�कृत म�हला स्वास्थ्य 
तथा�जनन स्वास्थ्य 
कायर्�म 

मात ृतथा नविशश ुकायर्�म अन्तगर्त आमा सरुक्षा, गभर्वतीउत्�रेणा 
सेवा, न्यानो झोला र �नशलु्क गभर्पतन कायर्�म, मात ृतथा 
नविशश ुकायर्�म 

ए�ककृत बाल स्वास्थ्य 
एवं पोषणकायर्�म 

पा�लकास्तरमा खोप र सरसफाई �व�धन कायर्�मको स�मक्षा, 
सू�मयोजना अध्याव�धक र पा�लका खोप समन्वय स�म�तको 
अ�भमिुखकरण, वडा खोप समन्वय स�म�तको स्वास्थ्य संस्था, 
वडास्तरमा अ�भमिुखकरण, पूणर् खोप स�ुन�तताको लागी घरधरु� 
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सव�क्षण, भे�र�फकेशन कायर् समेत, बा� खोप केन्� बाट गणुस्त�रय 
खोप सेवा �दान गनर् खोपकेन्�मा ब्यवस्थापन, सम्बिन्धत वडा खोप 
समन्वय स�म�त माफर् त तयार� एवं पोषण कायर्�म, समदुायमा 
आधा�रत नवजात िशश ुतथा बाल रोगको एक�कृत व्यवस्थापन 
(IMNCI)कायर्�म  

महामार� तथा रोग 
�नयन्�णकायर्�म 

को�भड १९ लगायत �व�भ� महामार�जन्य रोगहरुको रोकथाम, 

�नयन्�ण तथा �नगरानीका ला�ग सरोकारवाला सँगको अन्तर��या 
तथा RRT, स्वास्थ्यकम� प�रचालन, औलो तथा कालाजार 
माहामार� हनुे के्ष�को छनौट गर� �बषा�द छकर् न े(रेस्पोन्सीभ स्�इेङ 
समेत),  �कटजन्य रोग �नयन्�ण कायर्�मको अनगुमन एवम ्
मूल्या�न तथा �कटजन्य रोग �नयन्�णका ला�ग बह�ुनकाय 
अन्तर��या गन�, पशपंुक्षी आद�बाट हनुे ईन्फुएन्जा, बडर् फ्लआु�द 
�व�भ� सरुवारोग सम्बिन्ध रोकथाम तथा �नयन्�णका ला�ग 
सचेतना कायर्�म, �व�भ� सरुवारोग, नसन� रोग, जनुो�टक, मान�सक 
स्वास्थ्य सम्बिन्ध अन्तर��या कायर्�म तथा �दवसहरु, ड�ग ु
लगायतका �कटजन्य रोगहरूको �नयन्�णका ला�ग लामख�ेुको 
वासस्थान खोजी गर� लाभार् न� गन� अ�भयान संचालन गन� तथा 
सरोकारवालाहरूसंग अ�भमिुखकरण गन�, मले�रया, ड�ग,ु कालाजार, 

स्�ब टाइफस आ�द �कटजन्य रोगको डाटा भे�र�फकेशन 

अपा�ता रोकथाम तथा 
कु�रोग�नयन्�ण 
कायर्�म 

उच्च जोिखममा रहेका समदुायमा �वरामी खोजपड्ताल कायर्�म, 

कु�रोगको �वरामी, प�रवार तथा �छमेक�को सम्पकर्  प�रक्षण तथा 
सेवाको �नरन्तरता, �व� कु�रोग �दवस तथा अपांगता �दवसको 
उपल�यमा कायर्�म, �वधालयमा कु�रोग बारे जनचेतना तथा 
प�रक्षण कायर्�म 

अस्पताल �नमार्ण सधुार 
तथाव्यवस्थापन सूचना 
�णाल� 

पा�लकास्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको मा�सक सूचना संकलन, 

भे�र�फकेशन एवं गणुस्तर सधुार एवं स�मक्षा 

रा��य स्वास्थ्य िशक्षा, 
सूचना तथा संचार केन्� 

�ब�ालय स्वास्थ्य िशक्षा, आमा समूह तथा स्थानीय तहमा 
स्वास्थ्यका ला�ग सामािजक व्यवहार प�रवतर्न �व�र्न एवं �नरोगी 
नेपाल अ�भयान सम्वन्धी स्वास्थ्य सचेतनामूलक कायर्�म 
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उपचारात्मक सेवा 
कायर्�म 

स्वास्थ्य चौक�को न्यनुतम सेवा मापदण्ड कायर्न्वयन, स�ु�ढ�करण 
तथा स�मक्षा । 

आधारभतू तथा आकिस्मक सेवाको स�ुन�ततका ला�ग औषधीको 
आपू�तर् र उपयोग, सम्विन्ध कायर्�महरुको अनगुमन तथा 
मूल्याङकन, आधारभतू तथा आकिस्मक सेवाको ला�ग औष�ध र 
स्वास्थ्य सरुक्षा साम�ी (PPE बाहेक) ख�रद तथा औष�ध 
लगायतका साम�ीको ढुवानी तथा �रप्या�कंग र�वतरण समेत। 

स्थानीय तह �भ�का स्वास्थ्यकम�हरु, म�हला स्वास्थ्य 
स्वयंसे�वकाका ला�ग आधारभतू तथा आकिस्मक सेवा ।  

न�सर्ङ तथा सामाज�क 
सरुक्षासेवा कार्य�म 

रा��य म�हला स्वास्थ्य स्वयंसे�वका कायर्�म (पोशाक �ोत्साहन, 

यातायात खचर्, वा�षर्क स�मक्षा गो�ी र �दवस मनाउन।े  

आयवु�द 
िच�कत्सालयहरु/ 
औषधालयहरु 

आयवु�द तथा वैकिल्पक िच�कत्सा सम्वन्धी कायर्�म 

 

५.६ स्थानीय तहगत �व�नयोिजत रकमको �ववरण 

�.सं. 
स्थानीय तह 

कोड 
स्थानीय तहको नाम रकम (रु. हजार) 

१ 80101011 �वराटनगर महानगरपा�लका 94600 

२ 80101031 इटहर� उप-महानगरपा�लका 45300 

३ 80101032 धरान उप-महानगरपा�लका 43800 

४ 80101101 फुङ�लङ नगरपा�लका 25400 

५ 80101102 �फ�दम नगरपा�लका 47800 

६ 80101103 ईलाम नगरपा�लका 45800 

७ 80101104 देउमाई नगरपा�लका 33400 

८ 80101105 माई नगरपा�लका 26700 

९ 80101106 सूय�दय नगरपा�लका 43700 

१० 80101107 अजुर्नधारा  नगरपा�लका 28400 

११ 80101108 कन्काई  नगरपा�लका 19300 
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स्थानीय तह 

कोड 
स्थानीय तहको नाम रकम (रु. हजार) 

१२ 80101109 गौरादह नगरपा�लका 33700 

१३ 80101110 दमक नगरपा�लका 96500 

१४ 80101111 �वतार्मोड नगरपा�लका 56400 

१५ 80101112 भ�परु नगरपा�लका 26400 

१६ 80101113 मेचीनगर  नगरपा�लका 44400 

१७ 80101114 िशवसताक्षी नगरपा�लका 33700 

१८ 80101115 खाँदवार� नगरपा�लका 28800 

१९ 80101116 चैनपरु नगरपा�लका 38700 

२० 80101117 धमर्देवी नगरपा�लका 24400 

२१ 80101118 पाँचखपन नगरपा�लका 24900 

२२ 80101119 माद� नगरपा�लका 20100 

२३ 80101120 म्याङलङु नगरपा�लका 29700 

२४ 80101121 लाल�गरुाँस नगरपा�लका 32600 

२५ 80101122 भोजपरु नगरपा�लका 39200 

२६ 80101123 षडानन्द नगरपा�लका 52800 

२७ 80101124 धनकुटा नगरपा�लका 19700 

२८ 80101125 पाि�वास नगरपा�लका 32300 

२९ 80101126 महाल�मी  नगरपा�लका 33700 

३० 80101127 इनरुवा नगरपा�लका 32500 

३१ 80101128 दहुवी नगरपा�लका 37400 

३२ 80101129 बराह  के्ष� नगरपा�लका 37600 

३३ 80101130 रामधनुी नगरपा�लका 26400 

३४ 80101131 उलार्बार� नगरपा�लका 38900 

३५ 80101132 पथर� श�न�रे नगरपा�लका 23700 

३६ 80101133 बेलवार� नगरपा�लका 32600 

३७ 80101134 रंगेल� नगरपा�लका 46500 

३८ 80101135 रतवुामाई नगरपा�लका 35400 

३९ 80101136 लेटाङ नगरपा�लका 27800 

४० 80101137 सनुवष� नगरपा�लका 27100 
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�.सं. 
स्थानीय तह 

कोड 
स्थानीय तहको नाम रकम (रु. हजार) 

४१ 80101138 सनु्दरहरैचा नगरपा�लका 33000 

४२ 80101139 सोलदुधुकुण्ड  नगरपा�लका 40600 

४३ 80101140 �द�ेल रुपाकोट मझवुागढ�  नगरपा�लका 57700 

४४ 80101141 हलेसी तवुाचङु नगरपा�लका 61200 

४५ 80101142 कटार� नगरपा�लका 64100 

४६ 80101143 चौदण्डीगढ� नगरपा�लका 33500 

४७ 80101144 ��यगुा नगरपा�लका 38900 

४८ 80101145 बेलका नगरपा�लका 27200 

४९ 80101146 �स��चरण नगरपा�लका 54300 

५० 80101301 आठराई ��वेणी गाउँपा�लका 21900 

५१ 80101302 फ�ाङलङु गाउँपा�लका 32900 

५२ 80101303 �मक्वाखोला गाउँपा�लका 20100 

५३ 80101304 मे�रङदेन गाउँपा�लका 34100 

५४ 80101305 मैवाखोला गाउँपा�लका 23800 

५५ 80101306 पा�थभरा याङ्वरक गाउँपा�लका 28700 

५६ 80101307 �स�दङ्वा गाउँपा�लका 33300 

५७ 80101308 �सर�ज�ा गाउँपा�लका 40400 

५८ 80101309 कुम्मायक गाउँपा�लका 21300 

५९ 80101310 तमु्वेवा गाउँपा�लका 24500 

६० 80101311 फालेलङु गाउँपा�लका 22500 

६१ 80101312 फाल्गनुन्द गाउँपा�लका 36100 

६२ 80101313 �मक्लाजङु गाउँपा�लका 26200 

६३ 80101314 याङवरक गाउँपा�लका 25900 

६४ 80101315 �ह�लहाङ गाउँपा�लका 26300 

६५ 80101316 चलुाचलु� गाउँपा�लका 17400 

६६ 80101317 फाकफोकथमु गाउँपा�लका 37600 

६७ 80101318 माईजोगमाई गाउँपा�लका 29100 

६८ 80101319 माङसेबङु गाउँपा�लका 19400 

६९ 80101320 रोङ गाउँपा�लका 23100 
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�.सं. 
स्थानीय तह 

कोड 
स्थानीय तहको नाम रकम (रु. हजार) 

७० 80101321 सन्दकपरु गाउँपा�लका 29800 

७१ 80101322 कचनकवल गाउँपा�लका 35800 

७२ 80101323 कमल गाउँपा�लका 17600 

७३ 80101324 गौ�रगंज गाउँपा�लका 25100 

७४ 80101325 झापा गाउँपा�लका 23700 

७५ 80101326 बा�दशी गाउँपा�लका 24600 

७६ 80101327 ब�ुशािन्त गाउँपा�लका 20000 

७७ 80101328 हिल्दबार� गाउँपा�लका 19100 

७८ 80101329 िचिचला गाउँपा�लका 13800 

७९ 80101330 भोटखोला गाउँपा�लका 17900 

८० 80101331 मकाल ुगाउँपा�लका 29000 

८१ 80101332 सभापोखर� गाउँपा�लका 18900 

८२ 80101333 �सल�चोङ गाउँपा�लका 26500 

८३ 80101334 आठराई गाउँपा�लका 39200 

८४ 80101335 छथर गाउँपा�लका 30100 

८५ 80101336 फेदाप गाउँपा�लका 26100 

८६ 80101337 मेन्छयायेम गाउँपा�लका 18700 

८७ 80101338 अरुण गाउँपा�लका 32300 

८८ 80101339 आमचोक गाउँपा�लका 38100 

८९ 80101340 टयाम्केमैयङु गाउँपा�लका 38400 

९० 80101341 पौवाद�ुा गाउँपा�लका 28500 

९१ 80101342 राम�साद राई गाउँपा�लका 37400 

९२ 80101343 साल्पा�स�लछो गाउँपा�लका 21100 

९३ 80101344 हतवुागढ� गाउँपा�लका 31200 

९४ 80101345 श�हदभ�ूम गाउँपा�लका 26900 

९५ 80101346 चौ�बसे गाउँपा�लका 34800 

९६ 80101347 छथर जोरपाट� गाउँपा�लका 21900 

९७ 80101348 साँगरु�गढ� गाउँपा�लका 39700 

९८ 80101349 कोशी गाउँपा�लका 24400 
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स्थानीय तह 

कोड 
स्थानीय तहको नाम रकम (रु. हजार) 

९९ 80101350 गढ� गाउँपा�लका 24700 

१०० 80101351 देवानग� गाउँपा�लका 30200 

१०१ 80101352 बजुर् गाउँपा�लका 24700 

१०२ 80101353 भो�ाहा नर�संह गाउँपा�लका 20600 

१०३ 80101354 ह�रनगर गाउँपा�लका 32300 

१०४ 80101355 कटहर� गाउँपा�लका 20800 

१०५ 80101356 कानेपोखर� गाउँपा�लका 20500 

१०६ 80101357 केराबार� गाउँपा�लका 23700 

१०७ 80101358 �ामथान गाउँपा�लका 32800 

१०८ 80101359 जहदा गाउँपा�लका 27600 

१०९ 80101360 धनपालथान गाउँपा�लका 30700 

११० 80101361 बढु�गंगा गाउँपा�लका 57400 

१११ 80101362 �मक्लाजङु गाउँपा�लका 24800 

११२ 80101363 खमु्व ुपासाङल्हाम ुगाउँपा�लका 17900 

११३ 80101364 माप्य दधुकोशी गाउँपा�लका 22600 

११४ 80101365 थलुङु दधुकोशी गाउँपा�लका 25900 

११५ 80101366 नेचासल्यान गाउँपा�लका 26600 

११६ 80101367 महाकुलङु गाउँपा�लका 18900 

११७ 80101368 �लख�ुपके गाउँपा�लका 17600 

११८ 80101369 सोताङ गाउँपा�लका 19500 

११९ 80101370 ऐसेलखुकर्  गाउँपा�लका 39300 

१२० 80101371 के�पलासगढ� गाउँपा�लका 32700 

१२१ 80101372 खोटेहाङ गाउँपा�लका 44600 

१२२ 80101373 जन्तेढंुगा गाउँपा�लका 33900 

१२३ 80101374 �द�ङु चइुचमु्मा गाउँपा�लका 33100 

१२४ 80101375 रावा वेसी गाउँपा�लका 21900 

१२५ 80101376 वराहपोखर� गाउँपा�लका 25700 

१२६ 80101377 साकेला गाउँपा�लका 24800 

१२७ 80101378 उदयपरुगढ� गाउँपा�लका 25600 
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�.सं. 
स्थानीय तह 

कोड 
स्थानीय तहको नाम रकम (रु. हजार) 

१२८ 80101379 ताप्ल� गाउँपा�लका 25600 

१२९ 80101380 रौतामाई गाउँपा�लका 34400 

१३० 80101381 �लम्चङुबङु गाउँपा�लका 28000 

१३१ 80101382 िखजीदेम्वा गाउँपा�लका 31100 

१३२ 80101383 चम्पादेवी गाउँपा�लका 37100 

१३३ 80101384 िचशंखगुढ� गाउँपा�लका 40300 

१३४ 80101385 मानेभञ्याङ गाउँपा�लका 39200 

१३५ 80101386 मोलङु गाउँपा�लका 37600 

१३६ 80101387 �लख ुगाउँपा�लका 33600 

१३७ 80101388 सनुकोशी गाउँपा�लका 27800 

१३८ 80102011 वीरग� महानगरपा�लका 119100 

१३९ 80102031 जनकपरुधाम उपमहानगरपा�लका 63200 

१४० 80102032 कलैया उपमहानगरपा�लका 57200 

१४१ 80102033 िजतपरु-�समरा उपमहानगरपा�लका 52300 

१४२ 80102101 क�नरुप  नगरपा�लका 59100 

१४३ 80102102 खडक नगरपा�लका 47400 

१४४ 80102103 डाक्ने�र� नगरपा�लका 44700 

१४५ 80102104 राज�वराज नगरपा�लका 49400 

१४६ 80102105 बोदेबरसाईन नगरपा�लका 44000 

१४७ 80102106 शम्भनुाथ  नगरपा�लका 39100 

१४८ 80102107 सरुुगां नगरपा�लका 48900 

१४९ 80102108 हनमुाननगर कंका�लनी नगरपा�लका 63900 

१५० 80102109 स�कोशी  नगरपा�लका 23100 

१५१ 80102110 कल्याणपरु नगरपा�लका 52000 

१५२ 80102111 गोलबजार नगरपा�लका 48700 

१५३ 80102112 धनगढ�माई नगरपा�लका 36200 

१५४ 80102113 �मच�या नगरपा�लका 56700 

१५५ 80102114 लहान नगरपा�लका 74600 

१५६ 80102115 �सरहा नगरपा�लका 60600 
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१५७ 80102116 सखुीपरु नगरपा�लका 37600 

१५८ 80102117 कजर्न्हा नगरपा�लका 29900 

१५९ 80102118 िक्षरे�रनाथ नगरपा�लका 27100 

१६० 80102119 गणेशमान–चारनाथ नगरपा�लका 36800 

१६१ 80102120 धनषुाधाम नगरपा�लका 25900 

१६२ 80102121 नगराइन नगरपा�लका 28900 

१६३ 80102122 �म�थला नगरपा�लका 39900 

१६४ 80102123 �वदेह नगरपा�लका 32100 

१६५ 80102124 सबैला नगरपा�लका 48900 

१६६ 80102125 श�हदनगर नगरपा�लका 43300 

१६७ 80102126 कमला नगरपा�लका 31800 

१६८ 80102127 �म�थला �वहार� नगरपा�लका 28500 

१६९ 80102128 हंसपरु नगरपा�लका 42900 

१७० 80102129 गौशाला नगरपा�लका 40400 

१७१ 80102130 जले�र नगरपा�लका 34100 

१७२ 80102131 ब�दर्बास नगरपा�लका 56300 

१७३ 80102132 औरह� नगरपा�लका 25500 

१७४ 80102133 बलवा नगरपा�लका 32200 

१७५ 80102134 भगँाहा नगरपा�लका 31400 

१७६ 80102135 म�टहानी नगरपा�लका 27200 

१७७ 80102136 मनरा �ससवा नगरपा�लका 38200 

१७८ 80102137 रामगोपालपरु नगरपा�लका 27600 

१७९ 80102138 लोहरप�ी नगरपा�लका 29800 

१८० 80102139 ई�रपरु नगरपा�लका 37700 

१८१ 80102140 गोडैटा नगरपा�लका 47700 

१८२ 80102141 मलंगवा  नगरपा�लका 29400 

१८३ 80102142 लालबन्द� नगरपा�लका 41500 

१८४ 80102143 बरहथवा नगरपा�लका 48800 

१८५ 80102144 बलरा नगरपा�लका 42000 
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१८६ 80102145 बागमती नगरपा�लका 22200 

१८७ 80102146 ह�रपरु नगरपा�लका 35700 

१८८ 80102147 ह�रवन नगरपा�लका 36300 

१८९ 80102148 ह�रपवुार् नगरपा�लका 25700 

१९० 80102149 क�बलासी नगरपा�लका 29900 

१९१ 80102150 गरुडा नगरपा�लका 46100 

१९२ 80102151 गौर नगरपा�लका 17300 

१९३ 80102152 चन्�परु नगरपा�लका 53900 

१९४ 80102153 ईशनाथ नगरपा�लका 31700 

१९५ 80102154 कटहर�या नगरपा�लका 33700 

१९६ 80102155 गढ�माई नगरपा�लका 39100 

१९७ 80102156 गजरुा नगरपा�लका 27600 

१९८ 80102157 देवाह� गोनाह� नगरपा�लका 27600 

१९९ 80102158 परोहा नगरपा�लका 31500 

२०० 80102159 फतवुा �वजयपरु नगरपा�लका 29300 

२०१ 80102160 बौधीमाई नगरपा�लका 28100 

२०२ 80102161 माधवनारायण नगरपा�लका 37800 

२०३ 80102162 मौलापरु नगरपा�लका 26800 

२०४ 80102163 राजपरु नगरपा�लका 31100 

२०५ 80102164 वृन्दावन नगरपा�लका 28000 

२०६ 80102165 कोल्हवी नगरपा�लका 37500 

२०७ 80102166 �नजगढ नगरपा�लका 28500 

२०८ 80102167 महागढ�माई नगरपा�लका 38200 

२०९ 80102168 �स�ौनगढ नगरपा�लका 56300 

२१० 80102169 पचरौता नगरपा�लका 36000 

२११ 80102170 पोख�रया नगरपा�लका 55100 

२१२ 80102171 राजदेवी नगरपा�लका 41500 

२१३ 80102172 पसार्गढ� नगरपा�लका 24600 

२१४ 80102173 बहदुरमाई नगरपा�लका 34800 
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२१५ 80102301 अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपा�लका 30200 

२१६ 80102302 �छ�मस्ता गाउँपा�लका 27200 

२१७ 80102303 �तरहतु गाउंपा�लका 25800 

२१८ 80102304 �तलाठ�कोईलाडी गाउंपा�लका 33000 

२१९ 80102305 �बष्णपुरु गाउँपा�लका 15700 

२२० 80102306 राजगढ गाउँपा�लका 32100 

२२१ 80102307 महादेवा गाउँपा�लका 30600 

२२२ 80102308 रुपनी गाउँपा�लका 32900 

२२३ 80102309 अनर्मा गाउँपा�लका 22900 

२२४ 80102310 औरह� गाउँपा�लका 31700 

२२५ 80102311 नरहा गाउँपा�लका 22200 

२२६ 80102312 नवराजपरु गाउँपा�लका 24200 

२२७ 80102313 ब�रयारप�ी गाउँपा�लका 25800 

२२८ 80102314 भगवानपरु गाउँपा�लका 24000 

२२९ 80102315 ल�मीपरु पतार� गाउँपा�लका 32500 

२३० 80102316 �वष्णपुरु गाउँपा�लका 22200 

२३१ 80102317 सखवुानान्करक�ी गाउँपा�लका 25600 

२३२ 80102318 औरह� गाउँपा�लका 24000 

२३३ 80102319 जनकनिन्दनी गाउँपा�लका 29200 

२३४ 80102320 बटे�र गाउँपा�लका 25400 

२३५ 80102321 मिुखयाप�� मसुहर�मया गाउँपा�लका 22400 

२३६ 80102322 ल�मी�नया गाउँपा�लका 22900 

२३७ 80102323 एकडारा गाउँपा�लका 22300 

२३८ 80102324 �पपरा गाउँपा�लका 33200 

२३९ 80102325 महो�र� गाउँपा�लका 17700 

२४० 80102326 सम्सी गाउँपा�लका 31400 

२४१ 80102327 सोनमा गाउँपा�लका 26300 

२४२ 80102328 च�घ�ा गाउँपा�लका 29200 

२४३ 80102329 चन्�नगर गाउँपा�लका 24100 

125 



�.सं. 
स्थानीय तह 

कोड 
स्थानीय तहको नाम रकम (रु. हजार) 

२४४ 80102330 धनकौल गाउँपा�लका 26600 

२४५ 80102331 ��परु� गाउँपा�लका 26100 

२४६ 80102332 रामनगर गाउँपा�लका 25200 

२४७ 80102333 �वष्ण ुगाउँपा�लका 24400 

२४८ 80102334 दगुार्भगवती गाउँपा�लका 29100 

२४९ 80102335 आदशर् कोटावल गाउँपा�लका 30300 

२५० 80102336 करैयामाई गाउँपा�लका 32000 

२५१ 80102337 देवताल गाउँपा�लका 33800 

२५२ 80102338 परवानीपरु गाउँपा�लका 21600 

२५३ 80102339 �सौनी गाउँपा�लका 33400 

२५४ 80102340 फेटा गाउँपा�लका 33700 

२५५ 80102341 बारागढ� गाउँपा�लका 25900 

२५६ 80102342 सवुणर् गाँउपा�लका 29700 

२५७ 80102343 �छपहरमाई गाउँपा�लका 24100 

२५८ 80102344 जगरनाथपरु गाउँपा�लका 32300 

२५९ 80102345 धोबीनी गाउँपा�लका 27600 

२६० 80102346 पकाहा मैनपरु गाउँपा�लका 25000 

२६१ 80102347 पटेवार् सगुौल� गाउँपा�लका 22900 

२६२ 80102348 �बन्दबा�सनी गाउँपा�लका 25300 

२६३ 80102349 सखवुा �सौनी गाउँपा�लका 30700 

२६४ 80102350 ठोर� गाउँपा�लका 22100 

२६५ 80102351 बलान-�वहलु गाउँपा�लका 29000 

२६६ 80102352 धनौजी गाउँपा�लका 24600 

२६७ 80102353 बसबर�या गाउँपा�लका 25800 

२६८ 80102354 कौडेना गाउँपा�लका 29700 

२६९ 80102355 पसार् गाउँपा�लका 25100 

२७० 80102356 यमनुामाई गाउँपा�लका 25100 

२७१ 80102357 �व�ामपरु गाउँपा�लका 25400 

२७२ 80102358 का�लकामाई गाउँपा�लका 25200 
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२७३ 80102359 िजराभवानी गाउँपा�लका 25400 

२७४ 80103011 काठमाण्ड� महानगरपा�लका 41000 

२७५ 80103012 ल�लतपरु महानगरपा�लका 48600 

२७६ 80103013 भरतपरु महानगरपा�लका 130400 

२७७ 80103031 हेट�डा उप-महानगरपा�लका 44200 

२७८ 80103101 कमलामाई नगरपा�लका 40500 

२७९ 80103102 दधुौल� नगरपा�लका 49700 

२८० 80103103 मन्थल� नगरपा�लका 62100 

२८१ 80103104 रामेछाप नगरपा�लका 36900 

२८२ 80103105 िजर� नगरपा�लका 45400 

२८३ 80103106 �भमे�र  नगरपा�लका 45600 

२८४ 80103107 चौतारा सागाचोकगढ� नगरपा�लका 50100 

२८५ 80103108 मेलम्ची नगरपा�लका 60400 

२८६ 80103109 वा��वसे नगरपा�लका 34300 

२८७ 80103110 धनुीब�सी नगरपा�लका 22100 

२८८ 80103111 नीलकण्ठ नगरपा�लका 44800 

२८९ 80103112 �वदरु नगरपा�लका 33600 

२९० 80103113 बेलकोटगढ� नगरपा�लका 40000 

२९१ 80103114 कागे�र�–मनोहरा नगरपा�लका 36700 

२९२ 80103115 क��तर्परु  नगरपा�लका 67400 

२९३ 80103116 गोकण��र नगरपा�लका 50400 

२९४ 80103117 चन्�ा�गर� नगरपा�लका 53500 

२९५ 80103118 टोखा नगरपा�लका 25700 

२९६ 80103119 तारके�र नगरपा�लका 28100 

२९७ 80103120 दिक्षणकाल� नगरपा�लका 39900 

२९८ 80103121 नागाजुर्न नगरपा�लका  40700 

२९९ 80103122 बढुा�नलकण्ठ नगरपा�लका  101100 

३०० 80103123 शंखरापरु नगरपा�लका  37700 
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३०१ 80103124 गोदावर� नगरपा�लका  82100 

३०२ 80103125 महाल�मी नगरपा�लका  40200 

३०३ 80103126 चाँगनुारायण नगरपा�लका  44600 

३०४ 80103127 भ�परु नगरपा�लका  13900 

३०५ 80103128 मध्यपरु �थमी नगरपा�लका  34800 

३०६ 80103129 सूयर्�वनायक नगरपा�लका  42200 

३०७ 80103130 ध�ुलखेल नगरपा�लका  72700 

३०८ 80103131 नमोब�ु नगरपा�लका  56700 

३०९ 80103132 पनौती नगरपा�लका  50700 

३१० 80103133 पांचखाल नगरपा�लका  43000 

३११ 80103134 बनेपा नगरपा�लका  44300 

३१२ 80103135 मण्डनदेउपरु नगरपा�लका  31800 

३१३ 80103136 थाहा नगरपा�लका  35200 

३१४ 80103137 का�लका नगरपा�लका  27100 

३१५ 80103138 खैरहनी नगरपा�लका  27800 

३१६ 80103139 माडी नगरपा�लका  45200 

३१७ 80103140 र�नगर नगरपा�लका  46000 

३१८ 80103141 रा�ी नगरपा�लका  37100 

३१९ 80103301 गोलन्जोर गाउँपा�लका 32700 

३२० 80103302 घ्याङलेख गाउँपा�लका 24800 

३२१ 80103303 तीनपाटन गाउँपा�लका 48500 

३२२ 80103304 �फ�ल गाउँपा�लका 28700 

३२३ 80103305 म�रण गाउँपा�लका 24000 

३२४ 80103306 सनुकोशी गाउँपा�लका 29100 

३२५ 80103307 ह�रहरपरुगढ� गाउँपा�लका 22800 

३२६ 80103308 उमाकुण्ड गाउँपा�लका 30000 

३२७ 80103309 खाँडादेवी गाउँपा�लका 38500 

३२८ 80103310 गोकुलग�ा गाउँपा�लका 30700 
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३२९ 80103311 दोरम्बा गाउँपा�लका 39600 

३३० 80103312 �लख ुतामाकोशी गाउँपा�लका 35100 

३३१ 80103313 सनुाप�त गाउँपा�लका 29200 

३३२ 80103314 का�लन्चोक गाउँपा�लका 41000 

३३३ 80103315 गौर�श�र गाउँपा�लका 37700 

३३४ 80103316 तामाकोशी गाउँपा�लका 36100 

३३५ 80103317 वैते�र गाउँपा�लका 27700 

३३६ 80103318 मेल�ु गाउँपा�लका 31200 

३३७ 80103319 �वग ुगाउँपा�लका 38600 

३३८ 80103320 शैल�ु गाउँपा�लका 31900 

३३९ 80103321 ईन्�ावती गाउँपा�लका 37300 

३४० 80103322 जगुल गाउँपा�लका 29000 

३४१ 80103323 ��परुासनु्दर� गाउँपा�लका 33200 

३४२ 80103324 पाँचपोखर� थाङपाल गाउँपा�लका 38800 

३४३ 80103325 बलेफ� गाउँपा�लका 23900 

३४४ 80103326 भोटेकोशी गाउँपा�लका 22900 

३४५ 80103327 �लसंखपुाखर गाउँपा�लका 29600 

३४६ 80103328 सनुकोशी गाउँपा�लका 32100 

३४७ 80103329 हेलम्ब ुगाउँपा�लका 27300 

३४८ 80103330 उ�रगया गाउँपा�लका 20600 

३४९ 80103331 का�लका गाउँपा�लका 19000 

३५० 80103332 गोसा�कुण्ड गाउँपा�लका 29300 

३५१ 80103333 नौकुण्ड गाउँपा�लका 18400 

३५२ 80103334 आमाछो�दङमो गाउँपा�लका 21100 

३५३ 80103335 ख�नयाबास गाउँपा�लका 19400 

३५४ 80103336 ग�ाजमनुा गाउँपा�लका 28000 

३५५ 80103337 गजरु� गाउँपा�लका 25700 

३५६ 80103338 गल्छ� गाउँपा�लका 22600 

३५७ 80103339 ज्वालामूखी गाउँपा�लका 22800 
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३५८ 80103340 ��परुासनु्दर� गाउँपा�लका 27900 

३५९ 80103341 था�े गाउँपा�लका 27800 

३६० 80103342 ने�ावती डबजो� गाउँपा�लका 18600 

३६१ 80103343 बेनीघाट रोरा� गाउँपा�लका 24100 

३६२ 80103344 रुवी भ्याल� गाउँपा�लका 21500 

३६३ 80103345 �स�लेक गाउँपा�लका 18800 

३६४ 80103346 ककनी गाउँपा�लका 31700 

३६५ 80103347 �कस्पाङ गाउँपा�लका 28500 

३६६ 80103348 ताद�गाउँ गाउँपा�लका 37300 

३६७ 80103349 तारके�र गाउँपा�लका 28900 

३६८ 80103350 दपु्चे�र गाउँपा�लका 32500 

३६९ 80103351 प�कन्या गाउँपा�लका 21300 

३७० 80103352 म्यागङ गाउँपा�लका 30500 

३७१ 80103353 �लख ुगाउँपा�लका 24400 

३७२ 80103354 िशवपरु� गाउँपा�लका 36500 

३७३ 80103355 सयुर्गढ� गाउँपा�लका 21700 

३७४ 80103356 कोन्ज्योसोम गाउँपा�लका 24700 

३७५ 80103357 बाग्मती गाउँपा�लका 31900 

३७६ 80103358 महा�ाल गाउँपा�लका 28200 

३७७ 80103359 खानीखोला गाउँपा�लका 27500 

३७८ 80103360 च�र�देउराल� गाउँपा�लका 38000 

३७९ 80103361 तेमाल गाउँपा�लका 35500 

३८० 80103362 बेथानचोक गाउँपा�लका 23300 

३८१ 80103363 भमु्ल ुगाउँपा�लका 43100 

३८२ 80103364 महाभारत गाउँपा�लका 29600 

३८३ 80103365 रोशी गाउँपा�लका 49700 

३८४ 80103366 ईन्�सरोवर गाउँपा�लका 21400 

३८५ 80103367 कैलाश गाउँपा�लका 27500 

३८६ 80103368 बकैया गाउँपा�लका 32700 
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३८७ 80103369 बाग्मती गाउँपा�लका 20500 

३८८ 80103370 �भमफेद� गाउँपा�लका 29000 

३८९ 80103371 मकवानपरुगढ� गाउँपा�लका 23100 

३९० 80103372 मनहर� गाउँपा�लका 20200 

३९१ 80103373 रािक्सरा� गाउँपा�लका 26400 

३९२ 80103374 इच्छाकामना गाउँपा�लका 27400 

३९३ 80104011 पोखरा महानगरपा�लका 193400 

३९४ 80104101 कावासोती नगरपा�लका  36000 

३९५ 80104102 ग�डाकोट नगरपा�लका  36700 

३९६ 80104103 देवचलु� नगरपा�लका  34600 

३९७ 80104104 मध्य�वन्द ुनगरपा�लका  37600 

३९८ 80104105 गल्याङ नगरपा�लका  55100 

३९९ 80104106 चापाकोट नगरपा�लका  55800 

४०० 80104107 पतुल�बजार नगरपा�लका  48600 

४०१ 80104108 भीरकोट नगरपा�लका  36100 

४०२ 80104109 वा�लङ नगरपा�लका  58800 

४०३ 80104110 भान ुनगरपा�लका  49900 

४०४ 80104111 �भमाद नगरपा�लका  35300 

४०५ 80104112 व्यास नगरपा�लका  60600 

४०६ 80104113 शकु्लागण्डक� नगरपा�लका  37700 

४०७ 80104114 गोरखा नगरपा�लका  41400 

४०८ 80104115 पालङुटार नगरपा�लका  46500 

४०९ 80104116 बेसीशहर नगरपा�लका  47800 

४१० 80104117 मध्यनेपाल नगरपा�लका  52800 

४११ 80104118 राईनास नगरपा�लका  86200 

४१२ 80104119 सनु्दरबजार नगरपा�लका  73100 

४१३ 80104120 कुश्मा नगरपा�लका  54000 

४१४ 80104121 फलेवास नगरपा�लका  51000 
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४१५ 80104122 गल्कोट नगरपा�लका  44500 

४१६ 80104123 जै�मनी नगरपा�लका 52600 

४१७ 80104124 ढोरपाटन नगरपा�लका  36800 

४१८ 80104125 बाग्लङु नगरपा�लका  57600 

४१९ 80104126 बेनी नगरपा�लका  39700 

४२० 80104301 बौद�काल� गाउँपा�लका 33000 

४२१ 80104302 ब�ुलङटार गाउँपा�लका 31500 

४२२ 80104303 �बनयी ��वेणी गाउँपा�लका 25700 

४२३ 80104304 हपु्सेकोट गाउँपा�लका 18900 

४२४ 80104305 अजुर्नचौपार� गाउँपा�लका  29200 

४२५ 80104306 आ�ँधखोला गाउँपा�लका  31200 

४२६ 80104307 काल�गण्डक� गाउँपा�लका  21500 

४२७ 80104308 फेद�खोला गाउँपा�लका  22300 

४२८ 80104309 �वरुवा गाउँपा�लका  30200 

४२९ 80104310 ह�रनाश गाउँपा�लका  18100 

४३० 80104311 आबँखैुरेनी गाउँपा�लका 18000 

४३१ 80104312 ऋ�ष� गाउँपा�लका 29300 

४३२ 80104313 िघ�रङ गाउँपा�लका 19100 

४३३ 80104314 देवघाट गाउँपा�लका 24500 

४३४ 80104315 म्याग्दे गाउँपा�लका 22000 

४३५ 80104316 बिन्दपरु गाउँपा�लका 36400 

४३६ 80104317 अिजरकोट गाउँपा�लका 25800 

४३७ 80104318 आरूघाट गाउँपा�लका 30100 

४३८ 80104319 गण्डक� गाउँपा�लका 39000 

४३९ 80104320 चमुन�ुी गाउँपा�लका 32300 

४४० 80104321 धाच� गाउँपा�लका 32900 

४४१ 80104322 �भमसेनथापा गाउँपा�लका 31200 

४४२ 80104323 श�हद लखन गाउँपा�लका 33900 
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४४३ 80104324 �सरानचोक गाउँपा�लका 38600 

४४४ 80104325 बारपाक स�ुलकोट गाउँपा�लका 38500 

४४५ 80104326 चामे गाउँपा�लका 9600 

४४६ 80104327 नापार् भ�ुम गाउँपा�लका 13900 

४४७ 80104328 नास� गाउँपा�लका 23700 

४४८ 80104329 मनाङ �दछ् याङ गाउँपा�लका 32500 

४४९ 80104330 कव्लासोथार गाउँपा�लका 35100 

४५० 80104331 दधुपोखर� गाउँपा�लका 27300 

४५१ 80104332 दोद� गाउँपा�लका 45400 

४५२ 80104333 मस्यार्ङद� गाउँपा�लका 38200 

४५३ 80104334 अ�पूणर् गाउँपा�लका 29800 

४५४ 80104335 माछाप�ेु गाउँपा�लका 40500 

४५५ 80104336 माद� गाउँपा�लका 42000 

४५६ 80104337 रूपा गाउँपा�लका 32400 

४५७ 80104338 जलजला गाउँपा�लका 35400 

४५८ 80104339 पैयंू गाउँपा�लका 33100 

४५९ 80104340 महािशला गाउँपा�लका 35300 

४६० 80104341 मोद� गाउँपा�लका 42100 

४६१ 80104342 �वहाद� गाउँपा�लका 32700 

४६२ 80104343 काठेखोला गाउँपा�लका 38300 

४६३ 80104344 तमानखोला गाउँपा�लका 19600 

४६४ 80104345 ताराखोला गाउँपा�लका 22500 

४६५ 80104346 �नसीखोला गाउँपा�लका 24700 

४६६ 80104347 व�ढगाड गाउँपा�लका 36700 

४६७ 80104348 बरेङ गाउँपा�लका 25900 

४६८ 80104349 अ�पूणर् गाउँपा�लका 40600 

४६९ 80104350 धवला�गर� गाउँपा�लका 32700 

४७० 80104351 मंगला गाउँपा�लका 27700 
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४७१ 80104352 मा�लका गाउँपा�लका 30200 

४७२ 80104353 रघगंुगा गाउँपा�लका 40800 

४७३ 80104354 घरपझोङ गाउँपा�लका 14700 

४७४ 80104355 थासाङ गाउँपा�लका 19600 

४७५ 80104356 लो-घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपा�लका 17500 

४७६ 80104357 लोमन्थाङ गाउँपा�लका 21600 

४७७ 80104358 वा�गाउँ मिु�के्ष� गाउँपा�लका 24700 

४७८ 80105031 बटुवल उपमहानगरपा�लका 34900 

४७९ 80105032 घोराह� उपमहानगरपा�लका 50200 

४८० 80105033 तलु्सीपरु उपमहानगरपा�लका 50500 

४८१ 80105034 नेपालग� उपमहानगरपा�लका 89300 

४८२ 80105101 बदर्घाट नगरपा�लका  46500 

४८३ 80105102 राम�ाम नगरपा�लका  44500 

४८४ 80105103 सनुवल नगरपा�लका  23000 

४८५ 80105104 �तलो�मा नगरपा�लका  55100 

४८६ 80105105 देवदह नगरपा�लका  35100 

४८७ 80105106 लिुम्वनी सांस्कृ�तक नगरपा�लका  47500 

४८८ 80105107 �स�ाथर्नगर नगरपा�लका  50900 

४८९ 80105108 सैनामैना नगरपा�लका  25500 

४९० 80105109 क�पलवस्त ुनगरपा�लका  42500 

४९१ 80105110 कृष्णनगर नगरपा�लका  69200 

४९२ 80105111 बाणगंगा नगरपा�लका  57200 

४९३ 80105112 ब�ुभमुी नगरपा�लका  51500 

४९४ 80105113 महाराजग� नगरपा�लका  49600 

४९५ 80105114 िशवराज नगरपा�लका  45900 

४९६ 80105115 भ�ुमकास्थान नगरपा�लका  42200 

४९७ 80105116 िशतगंगा नगरपा�लका  41300 

४९८ 80105117 सिन्धखकर्  नगरपा�लका  40700 
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४९९ 80105118 तानसेन नगरपा�लका  60700 

५०० 80105119 रामपरु नगरपा�लका  31200 

५०१ 80105120 म�ुसकोट नगरपा�लका  38000 

५०२ 80105121 रेसुंगा नगरपा�लका  29900 

५०३ 80105122 रोल्पा नगरपा�लका  37300 

५०४ 80105123 प्यूठान नगरपा�लका  34000 

५०५ 80105124 स्वगर्�ार� नगरपा�लका  45200 

५०६ 80105125 लमह� नगरपा�लका  39400 

५०७ 80105126 कोहलपरु नगरपा�लका  61100 

५०८ 80105127 गलु�रया नगरपा�लका  32000 

५०९ 80105128 ठाकुरबाबा नगरपा�लका  30100 

५१० 80105129 बाँसगढ� नगरपा�लका 26400 

५११ 80105130 मधवुन नगरपा�लका  30900 

५१२ 80105131 राजापरु नगरपा�लका  42800 

५१३ 80105132 बारब�दर्या नगरपा�लका  36700 

५१४ 80105301 ससु्ता गाउँपा�लका 22300 

५१५ 80105302 पाल्ह�नन्दन गाउँपा�लका 37000 

५१६ 80105303 �तापपरु गाउँपा�लका 41000 

५१७ 80105304 सरावल गाउँपा�लका 32900 

५१८ 80105305 ओमस�तया गाउँपा�लका 28300 

५१९ 80105306 कन्चन गाउँपा�लका 19600 

५२० 80105307 कोटह�माई गाउँपा�लका 35200 

५२१ 80105308 गैडहवा गाउँपा�लका 30800 

५२२ 80105309 मचर्वार� गाउँपा�लका 30200 

५२३ 80105310 मायादेवी गाउँपा�लका 28200 

५२४ 80105311 रो�हणी गाउँपा�लका 33700 

५२५ 80105312 श�ुोधन गाउँपा�लका 29500 

५२६ 80105313 सम्मर�माई गाउँपा�लका 33800 
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५२७ 80105314 �सयार� गाउँपा�लका 23200 

५२८ 80105315 मायादेवी गाउँपा�लका 45800 

५२९ 80105316 यसोधरा गाउँपा�लका 39300 

५३० 80105317 �वजयनगर गाउँपा�लका 27600 

५३१ 80105318 श�ुोधन गाउँपा�लका 35800 

५३२ 80105319 छ�देव गाउँपा�लका 41500 

५३३ 80105320 पािणनी गाउँपा�लका 41400 

५३४ 80105321 मालारानी गाउँपा�लका 29200 

५३५ 80105322 �तनाउ गाउँपा�लका 22000 

५३६ 80105323 �नस्द� गाउँपा�लका 32800 

५३७ 80105324 पूवर्खोला गाउँपा�लका 32300 

५३८ 80105325 बगनासकाल� गाउँपा�लका 39400 

५३९ 80105326 माथागढ� गाउँपा�लका 35900 

५४० 80105327 रम्भा गाउँपा�लका 27400 

५४१ 80105328 �रब्द�कोट गाउँपा�लका 41500 

५४२ 80105329 रैनादेवी छहरा गाउँपा�लका 40200 

५४३ 80105330 इस्मा गाउँपा�लका 26700 

५४४ 80105331 काल�गण्डक� गाउँपा�लका 37300 

५४५ 80105332 गलु्मीदरबार गाउँपा�लका 34700 

५४६ 80105333 चन्�कोट गाउँपा�लका 38600 

५४७ 80105334 छ�कोट गाउँपा�लका 33400 

५४८ 80105335 धकु�ट गाउँपा�लका 43100 

५४९ 80105336 मदान ेगाउँपा�लका 32900 

५५० 80105337 मा�लका गाउँपा�लका 40200 

५५१ 80105338 रुरु गाउँपा�लका 41100 

५५२ 80105339 सत्यवती गाउँपा�लका 35300 

५५३ 80105340 पथुा उ�रगंगा गाउँपा�लका 36600 

५५४ 80105341 भमेू गाउँपा�लका 28900 
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५५५ 80105342 �सस्न ेगाउँपा�लका 31500 

५५६ 80105343 ��वेणी गाउँपा�लका 32600 

५५७ 80105344 थवाङ गाउँपा�लका 18900 

५५८ 80105345 प�रवतर्न गाउँपा�लका 32900 

५५९ 80105346 माडी गाउँपा�लका 27300 

५६० 80105347 रुन्ट�गढ� गाउँपा�लका 35800 

५६१ 80105348 लङु�ी गाउँपा�लका 27900 

५६२ 80105349 गंगादेव गाउँपा�लका 27800 

५६३ 80105350 सनुछहर� गाउँपा�लका 30300 

५६४ 80105351 स�ुनल स्म�ृत गाउँपा�लका 28100 

५६५ 80105352 ऐरावती गाउँपा�लका 30000 

५६६ 80105353 गौमखुी गाउँपा�लका 31300 

५६७ 80105354 िझमरुक गाउँपा�लका 28000 

५६८ 80105355 नौब�हनी गाउँपा�लका 34900 

५६९ 80105356 मल्लरानी गाउँपा�लका 23600 

५७० 80105357 माण्डवी गाउँपा�लका 25500 

५७१ 80105358 सरुमारानी गाउँपा�लका 20100 

५७२ 80105359 गढवा गाउँपा�लका 29300 

५७३ 80105360 दंगीशरण गाउँपा�लका 22300 

५७४ 80105361 बंगलाचलु� गाउँपा�लका 49200 

५७५ 80105362 बबई गाउँपा�लका 17900 

५७६ 80105363 राजपरु गाउँपा�लका 24000 

५७७ 80105364 रा�ी गाउँपा�लका 21800 

५७८ 80105365 शािन्तनगर गाउँपा�लका 20800 

५७९ 80105366 खजरुा गाउँपा�लका 37700 

५८० 80105367 जानक� गाउँपा�लका 33100 

५८१ 80105368 डुडवुा गाउँपा�लका 31800 

५८२ 80105369 नरैनापरु गाउँपा�लका 39100 
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�.सं. 
स्थानीय तह 

कोड 
स्थानीय तहको नाम रकम (रु. हजार) 

५८३ 80105370 बैजनाथ गाउँपा�लका 39200 

५८४ 80105371 रा�ीसोनार� गाउँपा�लका 41500 

५८५ 80105372 गेरुवा गाउँपा�लका 28200 

५८६ 80105373 बढैयाताल गाउँपा�लका 33100 

५८७ 80106101 छायाँनाथ रारा नगरपा�लका  39600 

५८८ 80106102 ठूल�भेर�नगरपा�लका  27000 

५८९ 80106103 ��परुासनु्दर� नगरपा�लका  31800 

५९० 80106104 चन्दननाथ नगरपा�लका 25800 

५९१ 80106105 खाँडाच� नगरपा�लका  23600 

५९२ 80106106 �तलागफुा नगरपा�लका  30700 

५९३ 80106107 रास्कोट नगरपा�लका  25900 

५९४ 80106108 आठ�बसकोट नगरपा�लका  34000 

५९५ 80106109 चौरजहार� नगरपा�लका  44800 

५९६ 80106110 म�ुसकोट नगरपा�लका  40200 

५९७ 80106111 बागचौर नगरपा�लका  38300 

५९८ 80106112 बनगाँड कु�पण्डे नगरपा�लका  42000 

५९९ 80106113 शारदा नगरपा�लका  44800 

६०० 80106114 गभुार्कोट नगरपा�लका  46200 

६०१ 80106115 प�परु� नगरपा�लका  38800 

६०२ 80106116 भेर�गंगा नगरपा�लका  38700 

६०३ 80106117 लेकबेसी नगरपा�लका  36800 

६०४ 80106118 बीरेन्�नगर नगरपा�लका  54100 

६०५ 80106119 छेडागाड नगरपा�लका  44100 

६०६ 80106120 नलगाड नगरपा�लका 41200 

६०७ 80106121 भेर�मा�लका नगरपा�लका 31700 

६०८ 80106122 आठबीस नगरपा�लका  34600 

६०९ 80106123 चामणु्डा �बन्�ासैनी नगरपा�लका  24800 

६१० 80106124 दलु्ल ुनगरपा�लका  72300 
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�.सं. 
स्थानीय तह 

कोड 
स्थानीय तहको नाम रकम (रु. हजार) 

६११ 80106125 नारायण नगरपा�लका  42800 

६१२ 80106301 खत्याड गाउँपा�लका 44000 

६१३ 80106302 मगुमुकामार्र�ग गाउँपा�लका 27500 

६१४ 80106303 सोरु गाउँपा�लका 35600 

६१५ 80106304 काईके गाउँपा�लका 18800 

६१६ 80106305 छाकार् ताङसोङ गाउँपा�लका 14000 

६१७ 80106306 जगदलु्ला गाउँपा�लका 18100 

६१८ 80106307 डोल्पो ब�ु गाउँपा�लका 15200 

६१९ 80106308 मडु्केचलुा गाउँपा�लका 21200 

६२० 80106309 शे फोक्सनु्डो गाउँपा�लका 20500 

६२१ 80106310 अदानचलु� गाउँपा�लका 14800 

६२२ 80106311 खापुर्नाथ गाउँपा�लका 21700 

६२३ 80106312 चंखेल� गाउँपा�लका 22800 

६२४ 80106313 ताँजाकोट गाउँपा�लका 14500 

६२५ 80106314 नाम्खा गाउँपा�लका 21500 

६२६ 80106315 सक� गाड गाउँपा�लका 35300 

६२७ 80106316 �समकोट गाउँपा�लका 22800 

६२८ 80106317 कनकासनु्दर� गाउँपा�लका 31700 

६२९ 80106318 ग�ुठचौर गाउँपा�लका 17600 

६३० 80106319 तातोपानी गाउँपा�लका 23300 

६३१ 80106320 �तला गाउँपा�लका 28800 

६३२ 80106321 पातारासी गाउँपा�लका 23600 

६३३ 80106322 �संजा गाउँपा�लका 19800 

६३४ 80106323 �हमा गाउँपा�लका 20900 

६३५ 80106324 शभु का�लका गाउँपा�लका 20900 

६३६ 80106325 नरह�रनाथ गाउँपा�लका 31000 

६३७ 80106326 पचालझरना गाउँप�लका 20900 

६३८ 80106327 पलाता गाउँपा�लका 19900 
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�.सं. 
स्थानीय तह 

कोड 
स्थानीय तहको नाम रकम (रु. हजार) 

६३९ 80106328 महावै गाउँपा�लका 15600 

६४० 80106329 सा�ी ��वेणी गाउँपा�लका 20400 

६४१ 80106330 ��वेणी गाउँपा�लका 25900 

६४२ 80106331 बाँ�फकोट गाउँपा�लका 26100 

६४३ 80106332 सानीभेर� गाउँपा�लका 25400 

६४४ 80106333 कपरुकोट गाउँपा�लका 26700 

६४५ 80106334 का�लमाट� गाउँपा�लका 23300 

६४६ 80106335 कुमाख गाउँपा�लका 26900 

६४७ 80106336 छ�े�र� गाउँपा�लका 28800 

६४८ 80106337 �स� कुमाख गाउँपा�लका 16800 

६४९ 80106338 ��वेणी गाउँपा�लका 23200 

६५० 80106339 दामार् गाउँपा�लका 20600 

६५१ 80106340 िच�ाड गाउँपा�लका 29000 

६५२ 80106341 चौकुन ेगाउँपा�लका 30300 

६५३ 80106342 बराहताल गाउँपा�लका 29200 

६५४ 80106343 �सम्ता गाउँपा�लका 43200 

६५५ 80106344 कुसे गाउँपा�लका 28200 

६५६ 80106345 जनुीचाँदे गाउँपा�लका 27000 

६५७ 80106346 बारेकोट गाउँपा�लका 26900 

६५८ 80106347 िशवालय गाउँपा�लका 25200 

६५९ 80106348 गरुाँस गाउँपा�लका 33700 

६६० 80106349 ठाँट�काँध गाउँपा�लका 23800 

६६१ 80106350 डुंगे�र गाउँपा�लका 23500 

६६२ 80106351 नौमलेु गाउँपा�लका 41300 

६६३ 80106352 भगवतीमाई गाउँपा�लका 34300 

६६४ 80106353 भैरवी गाउँपा�लका 21600 

६६५ 80106354 महाब ुगाउँपा�लका 27600 

६६६ 80107031 धनगढ� उपमहानगरपा�लका 46500 

६६७ 80107101 गोदावर� नगरपा�लका 51500 
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�.सं. 
स्थानीय तह 

कोड 
स्थानीय तहको नाम रकम (रु. हजार) 

६६८ 80107102 गौर�गंगा नगरपा�लका 26300 

६६९ 80107103 घोडाघोडी नगरपा�लका 33600 

६७० 80107104 �टकापरु नगरपा�लका 29000 

६७१ 80107105 भजनी नगरपा�लका 36200 

६७२ 80107106 लिम्कचहुा नगरपा�लका 30700 

६७३ 80107107 �दपायल �सलगढ� नगरपा�लका 28900 

६७४ 80107108 िशखर नगरपा�लका 54300 

६७५ 80107109 कमलबजार नगरपा�लका 47800 

६७६ 80107110 पंचदेवल �वनायक नगरपा�लका 45300 

६७७ 80107111 मंगलसेन नगरपा�लका 45400 

६७८ 80107112 साँफेवगर नगरपा�लका 71100 

६७९ 80107113 ��वेणी नगरपा�लका 24400 

६८० 80107114 ब�डमा�लका नगरपा�लका 23900 

६८१ 80107115 बढु�गंगा नगरपा�लका 26100 

६८२ 80107116 बढु�नन्दा नगरपा�लका 37300 

६८३ 80107117 जयपथृ्वी नगरपा�लका 33000 

६८४ 80107118 बुंगल नगरपा�लका 36600 

६८५ 80107119 महाकाल� नगरपा�लका 31500 

६८६ 80107120 शैल्यिशखर नगरपा�लका 55000 

६८७ 80107121 दशरथचन्द नगरपा�लका 58000 

६८८ 80107122 पाटन नगरपा�लका 53500 

६८९ 80107123 पचु�डी नगरपा�लका 53300 

६९० 80107124 मेलौल� नगरपा�लका 36400 

६९१ 80107125 अमरगढ� नगरपा�लका 33400 

६९२ 80107126 परशरुाम नगरपा�लका 45400 

६९३ 80107127 कृष्णपरु नगरपा�लका 23200 

६९४ 80107128 पनुवार्स नगरपा�लका 28800 

६९५ 80107129 बेदकोट नगरपा�लका 22800 

६९६ 80107130 बेलौर� नगरपा�लका 33000 
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�.सं. 
स्थानीय तह 

कोड 
स्थानीय तहको नाम रकम (रु. हजार) 

६९७ 80107131 �भमद� नगरपा�लका 25900 

६९८ 80107132 माहाकाल� नगरपा�लका 30000 

६९९ 80107133 शकु्लाफाँट नगरपा�लका 26800 

७०० 80107301 कैलार� गाउँपा�लका 40300 

७०१ 80107302 चरेु गाउँपा�लका 21700 

७०२ 80107303 जानक� गाउँपा�लका 27700 

७०३ 80107304 जोशीपरु गाउँपा�लका 22200 

७०४ 80107305 बदर्गो�रया गाउँपा�लका 19400 

७०५ 80107306 मोहन्याल गाउँपा�लका 22700 

७०६ 80107307 आदशर् गाउँपा�लका 33100 

७०७ 80107308 के.आई.�सं. गाउँपा�लका 28700 

७०८ 80107309 जोरायल गाउँपा�लका 36700 

७०९ 80107310 पूव�चौक� गाउँपा�लका 38700 

७१० 80107311 बडीकेदार गाउँपा�लका 26700 

७११ 80107312 बोगटान फु�डसल गाउँपा�लका 39700 

७१२ 80107313 सायल गाउँपा�लका 24200 

७१३ 80107314 चौरपाट� गाउँपा�लका 35300 

७१४ 80107315 ढकार� गाउँपा�लका 25800 

७१५ 80107316 तमुार्खाँद गाउँपा�लका 37000 

७१६ 80107317 बा�ीगढ� जयगढ गाउँपा�लका 31500 

७१७ 80107318 मेल्लेख गाउँपा�लका 37700 

७१८ 80107319 रामारोशन गाउँपा�लका 37000 

७१९ 80107320 गौमलु गाउँपा�लका 16600 

७२० 80107321 ख�ड छेडेदह गाउँपा�लका 28000 

७२१ 80107322 जग�ाथ गाउँपा�लका 17100 

७२२ 80107323 स्वामीका�तर्क खापर गाउँपा�लका 19700 

७२३ 80107324 �हमाल� गाउँपा�लका 21900 

७२४ 80107325 साईपाल गाउँपा�लका 14000 

७२५ 80107326 केदारस्यु ँगाँउपा�लका 35100 
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�.सं. 
स्थानीय तह 

कोड 
स्थानीय तहको नाम रकम (रु. हजार) 

७२६ 80107327 ख�डछा�ा गाँउपा�लका 31800 

७२७ 80107328 छ�बसपा�थभरा गाँउपा�लका 31400 

७२८ 80107329 तालकोट गाँउपा�लका 25300 

७२९ 80107330 थलारा गाँउपा�लका 32500 

७३० 80107331 दगुार्थल� गाँउपा�लका 21300 

७३१ 80107332 म�ा गाउँपा�लका 25000 

७३२ 80107333 �वत्थडिचर गाँउपा�लका 28400 

७३३ 80107334 सूमार् गाउँपा�लका 17100 

७३४ 80107335 अ�प�हमाल गाउँपा�लका 19700 

७३५ 80107336 दहुु ँगाउँपा�लका 26300 

७३६ 80107337 नौगाड गाउँपा�लका 24200 

७३७ 80107338 व्याँस गाउँपा�लका 26600 

७३८ 80107339 मामार् गाउँपा�लका 27600 

७३९ 80107340 मा�लकाजुर्न गाउँपा�लका 35500 

७४० 80107341 लेकम गाउँपा�लका 23300 

७४१ 80107342 डीलासैनी गाउँपा�लका 28900 

७४२ 80107343 दोगडाकेदार गाउँपा�लका 33100 

७४३ 80107344 पंचे�र गाउँपा�लका 24800 

७४४ 80107345 िशवनाथ गाउँपा�लका 31600 

७४५ 80107346 �सगास गाउँपा�लका 38300 

७४६ 80107347 सनुर्या गाउँपा�लका 28500 

७४७ 80107348 अजयमेरु गाउँपा�लका 27700 

७४८ 80107349 आ�लताल गाउँपा�लका 21500 

७४९ 80107350 गन्यापधरुा गाउँपा�लका 23200 

७५० 80107351 नवदगुार् गाउँपा�लका 26800 

७५१ 80107352 भागे�र गाउँपा�लका 23100 

७५२ 80107353 बेलडाँडी गाउँपा�लका 15600 

७५३ 80107354 लालझाडी गाउँपा�लका 25600 
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अध्याय ६: को�भड-१९ रोकथाम, ��तकायर्,  

�नयन्�ण र उपचार  

 

�व� महामार�को रुपमा फै�लएको को�भड-१९ रोगको उपचार, �नयन्�ण, रोकथाम र ब्यवस्थापनमा 

देशको सम्पूणर् ध्यान केिन्�त भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय, स्वास्थ्य आपत्का�लन 

कायर्स�ालन केन्� र मातहत एवम ् सरोकारवाला �नकाय सिम्म�लrत �व�भ� संयन्�हरुको 

सहकायर्मा जनशि� प�रचालन, औष�ध तथा स्वास्थ्य सामा�ी आपू�तर्, �योगशाला तथा अस्पतालहरु 

सदुृढ�करण तथा �व�मान अवस्थाको बारे ससूुिचत गराउने जस्ता कायर्हरुमा नेततृ्वदायी भ�ूमका 

खेल्दै आएको छ।  

चीनको उहान सहरमा �ब.स. २०७६ पसुको प�हलो ह�ामा कोरानाको नयाँ सङ्�मण देखा परे 

प�ात चीन सरकारले पसु १५ मा �व� स्वास्थ्य संगठनलाई जानकार� गरायो। यो सङ्�मण 

चीन लगायत थ�ु ैदेशहरुमा फै�लएप�छ �व� स्वास्थ्य संगठनले माघ १६ मा अन्तरार्��य स्तरको 

जनस्वास्थ्य �वपत ्घोषणा गय�। नयाँ कोरोनाको नामले िच�नने यो रोगलाई �व� स्वास्थ्य संगठनले 

२८ माघमा को�भड-१९ नामकरण गय�। यसको फैलावट �व�व्यापी हनु थालेप�छ एक म�हना 

प�छ २८ फागनुमा संगठनले �व�व्यापी महामार� घोषणा गय�।  

को�भड-१९ को सङ्�मण भएप�छ ज्वरो आउन,े शर�र �स�थल हनुे र सखु्खा खोक� लाग्ने सामान्य 

लक्षणहरु देिखने तर ६ जनामा १ जनालाई सास फेनर् गा�ो हनुे हनु्छ। वासना/गन्ध थाहा 

नपाउन,े स्वाद थाहा नपाउन े र वान्ता हनुे जस्ता लक्षणहरु प�न देिखन्छ। कोरोना भाइरस 

सङ्��मत व्यि�ले खोक्दा, हाच्�ँू गदार् मखु र नाकबाट �निस्कएको थकु वा �संगानका स-साना 

थोपा/�छटा स्वस्थ व्यि�को नाक, मखु र आखँा माफर् त शर�र�भ� �वेश गरेप�छ सं�मण हनु्छ। 

सङ्��मत व्यि�बाट कम्तीमा एक �मटर टाढा रहने र साबनु-पानीले हात धनु,े हातले नाक, आखँा 

र मखु नछुन ेगरेमा यो रोगबाट बच्न स�कन्छ। खोक्दा, हाच्�ू गदार् मखु छोपेर गन� र भीडभाडमा 

नजाने गरेमा आपूm र अरुलाई प�न रोगबाट बचाउन स�कन्छ। तर को�भड १९ को 

शंकास्पद÷�बरामी जाँच गन� स्वास्थ्यकम� वा उनीहरुको संसगर्मा आउने अन्य व्यि�हरुले जोिखम 

हेर�कन उपयुर्� स्वास्थ्य सरुक्षा साम�ीको �योग गनुर्पन� हनु्छ। 
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नपेालमा को�भड-१९ र रोकथाम �नयन्�णका �यासहरु 

सम्वत ्२०७६ को माघ प�हलो सातामा चीनको उहान शहरबाट घर फक� का ३१ वष�य परुुषलाई 

को�भड-१९ सङ्�मण भएको पाइयो। त्य�तबेलासम्म नेपालमा �योगशाला पर�क्षणको व्यवस्था 

नै नभएकोले �व� स्वास्थ्य संगठनको हङकङिस्थत �योगशालामा नमनुा पर�क्षणका ला�ग पठाइयो। 

माघ ९ गते ती व्यि�मा को�भड-१९ सङ्�मण भएको प�ु� भयो। त्यसप�छ क�रब २ म�हनाको 

अन्तरालमा �ान्सबाट नेपाल फक� क� १९ वषर्क� �कशोर�मा सङ्�मण देिखयो। चै� १२ गते 

प�ु� भएको यो सङ्�मणले ते�ो मलुकुबाट नेपालमा सङ्�मण बढ्न ेजोिखम देखाएको �थयो तर 

यह� समयमा �छमेक� मलुकु भारतमा प�न सङ्�मण बढ्दै गएको र मा�नसहरुको आवतजावत 

खलु्लै हनु ेगरेबाट भारतबाट फ�कर् ने नेपाल�हरु र केह� भारतीय नाग�रकहरुमा प�न सङ्�मण 

देिखयो।  

को�भड-१९ रोकथाम र �नयन्�ण उच्चस्तर�य समन्वय स�म�त 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्�ालयले ग�ररहेको को�भड-१९को रोकथाम र �नयन्�णको कायर्लाई 

थप सश� र फरा�कलो बनाउन �म�त २०७६ फागनु १८ गतेको नेपाल सरकार मिन्�प�रषद्को 

�नणर्यानसुार माननीय उप�धानमन्�ी तथा रक्षामन्�ीज्यूको संयोजकत्वमा देहाय बमोिजमका 

सदस्यहरु रहने गर� तपसील बमोिजम को�भड १९ रोकथाम तथा �नयन्�ण उच्चस्तर�य समन्वय 

स�म�त गठन भई ��याशील रहेको छ।  

माननीय उप�धानमन्�ी एवं रक्षामन्�ी ई�र पोखरेल - संयोजक 

माननीय गहृमन्�ी रामबहादरु थापा - सदस्य 

माननीय पररा�मन्�ी �द�पकुमार ज्ञवाल�  - सदस्य 

माननीय िशक्षा, �वज्ञान तथा ��व�ध मन्�ी �ग�रराजमिण पोखरेल  - सदस्य 

माननीय कृ�ष तथा पशपुन्छ� �वकास मन्�ी घनश्याम भसुाल  - सदस्य 

माननीय स्वास्थ्य तथा जनस�ा मन्�ी भानभु� ढकाल  - सदस्य 

माननीय उ�ोग, वािणज्य तथा आपू�तर् मन्�ी लेखराज भ�  - सदस्य 

माननीय संस्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक उ�यन मन्�ी योगेशकुमार भ�राई  - सदस्य 

माननीय अथर् र स�ार तथा सूचना ��व�ध मन्�ी यवुराज ख�तवडा  - सदस्य 

माननीय उपाध्यक्ष, रा��य योजना आयोग - सदस्य 
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मखु्यसिचव, लोकदशर्न रेग्मी, नेपाल सरकार  - सदस्य 

सिचव, नारायण�साद �बडार�, �धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषदको कायार्लय  - सदस्य सिचव 

को�भड स�ट व्यवस्थापन केन्� 

को�भड-१९ रोकथाम, �नयन्�ण र उपचारलगायतका कायर्हरु �भावकार� ढ�ले �छटो, व्यविस्थत 

र समन्वयात्मक रुपमा गनर्का ला�ग �म�त २०७६ चै� १६ गतेको नेपाल सरकार मिन्�प�रषद्को 

�नणर्यानसुार को�भड स�ट व्यवस्थापन केन्�को स्थापना ग�रएको छ। यस्तै संरचना �देश र 

स्थानीय तहमा समेत स्थापना भई ��याशील रहेका छन।् यसले स्वास्थ्य स�टलाई रोकथाम 

तथा �नयन्�ण गनर् बहकेु्ष�ीय समन्वय र सहकायर्लाई थप बल पगेुको  छ। यस अन्तगर्त 

�नम्नानसुारका स�म�तहरु रहेका छनः् 

१) �नद�शक स�म�तः उप�धानमन्�ी एवं रक्षामन्�ीको संयोजकत्वमा स�म�तमा �नम्नानसुार 

सदस्यहरु रहेका छनः 

– उप�धानमन्�ी एवं रक्षामन्�ी 

– गहृमन्�ी 

– संघीय मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्�ी 

– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्�ी 

– उ�ोग, वािणज्य तथा आपू�तर् मन्�ी 

– अथर्मन्�ी 

२) सहजीकरण स�म�तः नेपाल सरकारका मखु्य सिचवको संयोजकत्वमा रहको यो स�म�तमा �नम्न 

सदस्यहरु छनः 

– मखु्यसिचव, नेपाल सरकार 

– �धानसेनाप�त 

– सिचब, गहृमन्�ालय 

– �हर� महा�नर�क्षक 

– सश� �हर� महा�नर�क्षक 

– मखु्य अनसुन्धान �नद�शक 

३) सी.सी.एम.सी. अपरेशनः �धानमन्�ी तथा मन्�ीप�रषद्को कायार्लयका सिचवको संयोजकत्वमा 

रहको यो स�म�तमा �नम्न सदस्यहरु छन-् 
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– सिचब, �धानमन्�ी तथा मन्�ीप�रषद्को कायार्लय 

– उपरथी, नेपाल� सेना 

– ११÷१२ औ ंतह, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्�ालय 

अपरेशन स�म�तको मातहतमा स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार कायर् समूह, औषधी उपकरण तथा 

स्वास्थ्य सामा�ीलगायत आपू�तर् सेवा समूह, शािन्त सरुक्षाको अनगुमन तथा �नयन्�ण कायर् समूह 

र सूचना तथा ��व�ध कायर् समूह रहेका छन।् यसअन्तगर्त िच�कत्सा, आपू�तर्, सूचना तथा ��व�ध 

कायर् समूहको नेततृ्व स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्�ालयले ग�ररेको छ भने सरुक्षाको अनगुमन 

तथा �नयन्�ण कायर् समूहको नेततृ्व गहृ मन्�ालयवाट हुँदै आएको छ। 

उच्चस्तर�य समन्वय स�म�त र CCMC को समन्वयमा मन्�ालयले गरेका कायर्हरुः 

१. चीनको उहानबाट फक� का एकजना परुुषमा सङ्�मण देखा परेप�छ नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या 

मन्�ालय उ� सङ्�मण समाजमा नफै�लयोस ् भनेर ��भवुन अन्तरार्��य �वमानस्थलमा 

या�हुरुको ज्वरो नाप्न ेर शंकास्पद देिखएका व्यि�हरुलाई सरुिक्षत रुपमा अस्पताल प¥ुयाउन 

�वशेष एम्बलेुन्स स�हतको स्वास्थ्यकम�हरुको ट�मको व्यवस्था समेत �मलाइएको �थयो।  

२. �वमानस्थलमा २४ सै घण्टा हेल्थ डेस्क स�ालन गर� या�हुरुको स्वास्थ्य पर�क्षण गन�, 

नेपाल�, अङ्�जेी र िच�नयाँ भाषाहरुमा को�भड-१९ सम्बन्धी चेतनामूलक सन्देशहरु रािखएको 

र सङ्�मण मान� औषधीको झोल छन� व्यवस्था तत्काल �मलाइएको �थयो। 

३. चीनको उहान सहरमा सङ्�मण महामार�को रुपमा फैलन थालेप�छ त्यहाँ अध्ययनरत 

�व�ाथ�हरु नेपाल आउन चाहेकोले छु�ै क्वारेिन्टनको व्यवस्था गनुर्पन� �थयो। यो नपेालका 

ला�ग प�हलो काम �थयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्�ालय, संस्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक 

उ�यन मन्�ालय लगायत अन्य �नकायको सहकायर्मा क्वारेिन्टनका ला�ग सम्भा�वत 

ठाउँहरुको खोजी गन� र यसका ला�ग स�ालन तथा व्यवस्थापन गनर् मापदण्ड तयार गन� 

काम सँगसँगै गय�। अत्यन्त छोटो समयमा मापदण्ड तयार गर� सो मापदण्ड अनसुारको 

सम्पूणर् स�ुवधाको व्यवस्था गर� नेपाल �व�तु ्�ा�धकरणको खर�पाट�िस्थत ता�लम केन्�मा 

क्वारेिन्टन स्थल तयार ग�रयो। उहानमा अध्ययनरत १७५ जना �व�ाथ�लाई नेपाल वायसेुवा 

�नगमको �वमान चाटडर् गर� फागनु ४ गते नेपाल ल्याइयो। अन्य धेरै �वक�सत मलुकुहरुले 

आफ्ना नाग�रकहरु �फतार् गन� योजना बनाउँदै गदार् नेपाल सरकारले आफ्नो देशका 
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नाग�रकलाई स्वदेश �फतार् ल्यायो। त्यसर� उहान सहरबाट उ�ार गर� ल्याइएका सबै 

नाग�रकहरुलाई को�भड-१९ को सङ्�मण नभएकाले आ-आफ्नो घरमा पठाउने काम भयो। 

४. को�भड-१९ को महामार� रोकथाम तथा �नयन्�णका ला�ग आवश्यक साम�ीहरु, �नद� िशका 

तथा तीनै तहका सरकारको समन्वयलाई �वशषे ध्यान �दई स्थानीय तथा �देश सरकार र 

स्वास्थ्य के्ष�का सरोकार रा� े सम्पूणर् संघसंस्थाहरुको व्यापक प�रचालन ग�रयो। यो 

कायर्लाई थप व्यविस्थत गनर् फागनु १६ गते मन्�ालयमा बसेको बहकेु्ष�ीय उच्चस्तर�य 

बैठकले माननीय मन्�ीज्यूको अध्यक्षतामा उच्चस्तर�य अनगुमन स�म�त, सिचवज्यूको 

अध्यक्षतामा �नद�शक स�म�त र गणुस्तर मापन तथा �नयमन महाशाखा �मखुको अध्यक्षतामा 

�ा�व�धक स�म�त गठन ग�रयो। जसले, को�भड-१९ को सङ्�मण प�हचान तथा व्यवस्थापन 

सम्बन्धी �नद� िशका÷मापदण्ड÷कायर्�व�ध र आदेश �नमार्ण गय�। 

५. ��त�न�धसभामा को�भड-१९ रोकथाम तथा �नयन्�ण सम्बन्धी जरुर� सावर्ज�नक महत्वको 

�स्ताव दतार् भयो। फागनु २३ गते ��त�न�धसभामा माननीय मन्�ीज्यूले सो �स्ताव सम्बन्धी 

उठेका ��हरुको जवाफ �दनभुयो। को�भड-१९ को महामार� रोकथाम तथा �नयन्�णमा 

सबैको सहभा�गता र सहकायर्लाई थप बल पगु्ने गर� सवर्सम्म�तबाट उ� �स्ताव पा�रत 

भयो। 

६. को�भड-१९ सम्बन्धी देशव्यापी रुपमा जागरण, सचेतना तथा सबैको सहभा�गता बढाउन 

व्यापक �चार�सार, छलफल, भेला, गो�ी र पूवर् तयार�का कायर्हरुलाई ती� बनाइयो। नेपाल 

सरकारबाट अन्तरार्��य �मणसम्बन्धी सावर्ज�नक सूचना जार� गर� कोरोना सङ्��मत 

मलुकुहरुमा या�ा नगनर,् कोरोना महामार� भएका मलुकुहरुबाट आउनेलाई १४ �दनसम्म 

होम क्वारेिन्टन र �वदेशीलाई सेल्फ क्वारेिन्टनमा बस्न अनरुोध ग�रयो। त्यसै गर�, सम्पूणर् 

अन्तरार्��य सभा सम्मेलनहरु स्थ�गत गर� अनअराइभल �भसासमेत स्थ�गत ग�रयो। 

बन्दाबन्द� (लकडाउन) को घोषणा  

नेपाल सरकारले चै� ९ गतेको �नणर्यबाट को�भड-१९ �नयन्�णका ला�ग सङ्�ामक रोग ऐनको 

दफा २ बमोिजम �म�त २०७६ चैत ११ गते �बहान ६ बजेदेिख २०७६ चैत १८ गते �बहान 

६ बजेसम्म नेपालभर लाग ुहनुे गर� प�हलो पटक देहायको व्यवस्था रहने गर� लकडाउन को 

�नणर्य गय�। 

148 



१. औषधी उपचार, खा�वस्त ुख�रद जस्ता अत्यावश्यक काममा बाहेक कुनै प�न व्यि� घरबाट 

बा�हर न�नस्कन,े 

२. अनमु�त �ा� सवार� साधन, स्वास्थ्यकम�, सरुक्षा �नकायले �योग गन� बाहेक सबै �कारका 

सावर्ज�नक वा �नजी या�वुाहक सवार� साधन स�ालनमा पूणर् रोक लगाउन,े 

३. सरुक्षा �नकायबाट �योग गन� वाययुान र तो�कएका अन्य उडानहरु बाहेक अन्य सबै आन्त�रक 

व्यावसा�यक उडानहरू बन्द गन�, 

४. स्वास्थ्य सरुक्षा, खा�वस्त,ु खानेपानी, दधु, �व�तु,् दूरस�ार, सूचना तथा स�ार, भन्सार, क्वारेिन्टन, 

फोहोरमैला व्यवस्थापन जस्ता अ�त आवश्यक सेवाबाहेक अन्य कायार्लय स�ालनका ला�ग 

आवश्यक पन� कमर्चार�हरूलाई आवश्यक परेका बखत तत्काल उपिस्थत हनुे गर� सम्बिन्धत 

कायार्लय �मखुले �बदा �दन,े 

५. औषधी तथा स्वास्थ्य उपकरण, खा�वस्त,ु खानेपानी, दधु, इन्धन उत्पादन गन� उ�ोगहरु बाहेक 

सावर्ज�नक तथा �नजी के्ष�बाट स�ा�लत अन्य उ�ोग, कलकारखानाहरुमा काम गन� ��मक, 

कमर्चार�हरुलाई सम्बिन्धत उ�ोगले �बदा �दने व्यवस्था �मलाउन,े 

६. व्यवसायीहरुले औषधी र औषधीजन्य साम�ीहरुको �नय�मत आपू�तर्को व्यवस्था गन�,अभाव 

देखाई मूल्य व�ृ� गन� वा कालोबजार�, जम्माखोर� गन� वा लकुाउने वा आपू�तर्मा अवरोध गन� 

व्यि�लाई �च�लत कानूनबमोिजम �नयन्�णमा �लन,े साम�ी जफत गर� रोगको रोकथाम र 

उपचारको कायर्मा उपयोग गन�, 

७. सङ्�ामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ को उपदफा (२) बमोिजम जार� यस आदेशको 

कायार्न्वयन गनर्को ला�ग आवश्यक व्यवस्था �मलाउन नेपाल राज्यका सबै �मखु िजल्ला 

अ�धकार�लाई मकुरर गन� र सोका ला�ग स्थानीय �शासन ऐन, २०२८ को समेत आवश्यकता 

अनसुार �योग गन�, 

८. सं�ामक रोग ऐन, २०२० अन्तगर्त जार� आदेशको अपहेलना गन� वा काममा बाधा प¥ुयाउन े

व्यि�लाई सोह� ऐनबमोिजम सजाय हनुे। 
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�योगशाला सेवा �वस्तार 

नेपालमा देिखएको प�हलो कोरोना सङ्�मणको नमनुा जाँच गन� स�ुवधा नेपालको �योगशालामा 

�थएन। सङ्��मतको नमनुा हङकङ पठाइएको �थयो। यस्तो प�रिस्थ�तमा मन्�ालयले तत्काल 

पहल गरेर रा��य जनस्वास्थ्य �योगशालामा नमनुा पर�क्षण गन� व्यवस्था �मलायो। �योगशाला 

�वस्तार पूवर् �व�भ� िजल्लामा स��लत स्वाव हवाईमागर् र स्थलमागर्बाट काठमाड� ल्याएर पर�क्षण 

ग�रएको �थयो। पर�क्षणका ला�ग आवश्यक �रएजेण्ट तथा क�टहरूको �व�मा नै चरम अभाव 

भइरहेको अवस्थामा �योगशालामा पर�क्षणको व्यवस्था सिजलो �थएन र छैन। देश�भ� र बा�हर 

रहेका सहयोगी �नकायहरुसगँको समन्वय र पहलमा �योगशाला पर�क्षण व्यापक बनाइयो। 

ए�ाइस� शताब्द�को सबैभन्दा आध�ुनक ��व�ध (�प�सआर �व�ध) बाट पर�क्षण ग�रन े�योगशाला 

�वस्तार ग�रएको छ।  

�योगशाला सम्बन्धी ब्यवस्थापनः 

यो रोग �नतान्त नयाँ रोग भएको हुँदा हा�ो देशका कुनै प�न �योगशालामा यस रोगको प�रक्षण 

गन� ब्यवस्था तथा त्यसमा �योग गन� �रएजेन्ट �कटको ब्यवस्था �थएन। देशमा समानहरु आयात 

गनुर् भन्दा प�हला संकास्पद �वरामीहरुको नमूना �वदेश पठाउन ेग�रएकोमा के�ह �दन प�छ RDT 

बाट प�रक्षणको ब्यवस्था, PCR मेिशन ख�रद, एवम ्प�रक्षण सामा�ीको ब्यवस्थापन ग�रएको �थयो। 

यस सम्बन्धी ग�रएका मूख्य मूख्य ��याकलापहरु देहाय बमोिजम रहेका छन।्   

१)  हाल २५ वटा को�भड-१९ प�रक्षण गन� �योगशालाहरु बाट प�रक्षण भइरहेको, 

आवश्यकताको आधारमा थप गद� ३३ स्थानमा लैजाने तयार�मा रहेको।  

२)  सबै �वरामीको Cross Verification स्वदेश मै गन� ग�रएको,  

३)  हाल २५ वटा �योगशालाबाट को�भड-१९ प�रक्षण भइ रहेको, 

४)  �योगशालामा काम गन� जनशि� ब्यवस्थापन ग�रएको, 

५)  �योगशालाको अनगुमन, रेखदेख गनर्का ला�ग उच्च स्त�रय �योगशाला ब्यवस्थापन स�म�त 

गठन ग�र �नय�मत अनगुमन गन� ग�र आवश्यक राय, सझुाव संकलन ग�रएको,  

६)  सबै �देशबाट �प.�स.आर प�रक्षण तथा आर.�ड.ट� प�रक्षणको ब्यवस्था ग�र न�तजा दै�नक 

केन्�मा आउने बनाइएको ।   

७)  स्वाव संकलनका लागी Viral Transport Media (VTM) �वतरण 
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�योगशाला सम्बन्धी �नम्न �लिखत दस्तावेजहरु तयार ग�रएको छ । 

१) क्वारेन्ट�नमा रहेका व्यि�हरुको को�भड-१९ नमनुा संकलन सम्बन्धी �नद� िशका  

२) Wondfo SARS-CoV-2 Antibody Procedure 

३) �नजी तथा सामदुायीक अस्पताललाई को�भड-१९ प�रक्षण गनर्का ला�ग च्म्त ्प�रक्षण गनर् 

अनमु�त �दने सम्बन्धी अन्त�रम मागर्दशर्न 

४)  National Testing Guidelines for COVID-19 

५) को�भड १९ को सन्दभर्मा वातावरिणय सरसफाई र �नःसं��मकरण बारे अन्त�रम 

मागर्दशर्न,२०७७ 

�योगशाला प�रक्षण सम्बन्धी �ववरण 

�.सं.  �योगशाला 

1. रा��य जनस्वास्थ्य �योगशाला, टेकु 

2. बी.पी.कोइराला स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ान, धरान 

3. कोशी अस्पताल, �वराटनगर 

4. �ादेिशक जनस्वास्थ्य �योगशाला/ पशपुन्छ� रोग अन्वेषण �योगशाला 

5. गजेन्�नारायण �संह अस्पताल, राज�वराज, स�र� 

6. �ादेिशक जनस्वास्थ्य �योगशाला, जनकपरु 

7. नारायणी अस्पताल, बीरगंज 

8. श�ुराज ��पकल तथा सरुवारोग अस्पताल, टेकु 

9. भरतपरु अस्पताल/को�भड-१९ रा��य पन्छ� रोग अन्वेषण �योगशाला 

10. �कटजन्य रोग अनसुन्धान तथा ता�लम केन्�, हेटौडा 

11. ध�ुलखेल अस्पताल, ध�ुलखेल 

12. पाटन अस्पताल, ल�लतपरु 

13. िच�कत्सा �वज्ञान रा��य ��त�ान, वीर अस्पताल, काठमाड� 

14. ��भवुन �व��व�ालय िशक्षण अस्पताल, महाराजग�, काठमाड� 

15. पोखरा स्वास्थ्य �बज्ञान ��त�ान, पोखरा  

16. �ादेिशक क्षयरोग केन्� �योगशाला, पोखरा/�ादेिशक जनस्वास्थ्य �योगशाला 

17. �ादेिशक जनस्वास्थ्य �योगशाला, रुपन्देह� 

18. भेर� अस्पताल, नेपालगंज 

19. रा�ी स्वास्थ्य �बज्ञान ��त�ान, दाङ 
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20. सखु�त �ादेिशक अस्पताल/ पशपुन्छ� रोग अन्वेषण �योगशाला, सखु�त 

21. कणार्ल� स्वास्थ्य �बज्ञान ��त�ान, जमु्ला 

22. को�भड -१९ प�रक्षण  �योगशाला, दैलेख 

२३. चौरजहार� नगरपा�लका PCR �योगशाला, रुकुम )पि�म(  

२४. डडेलधरुा अस्पताल �योगशाला, डडेलधरुा  

2५. सेती �ादेिशक अस्पताल/ पशपुन्छ� रोग अन्वेषण �योगशाला, धनगढ� 

आपू�तर् व्यवस्थापन 

कोरोना माहामार� रोकथाम तथा �नयन्�णको अक� महत्वपूणर् पाटो भनेको आपू�तर् व्यवस्थापन 

हो। यसमा �योगशाला पर�क्षणका ला�ग आवश्यक मेशीन तथा �रएजेण्ट, िच�कत्सक, नसर् तथा 

स्वास्थ्यकम�को सरुक्षाको ला�ग आवश्यक सरुक्षा साम�ी, �बरामीहरूको स्वास्थ्य उपचारका ला�ग 

आवश्यक औष�धहरूको व्यवस्थापन पदर्छन।् मन्�ालय को�भड-१९ सँग सम्बिन्धत कुनै प�न 

साम�ीको अभाव हनु न�दनका ला�ग हर �यास जार� राखेको छ। �व�भर�मा कोरोना सम्बिन्धत 

साम�ीको चरम अभाव हुदँा प�न नेपालमा कुनै प�न अस्पतालमा सरुक्षा साम�ीको अभाव हनु 

�दइएको छैन।  

कोरोना महामार� सरुु हनुे �बि�कैदेिख बजारमा उपलब्ध यससँग सम्बिन्धत साम�ी ख�रद गर� 

�वतरण ग�रएको छ । नेपालको बजारमा नै उपलब्ध नभएका साम�ी ख�रदका ला�ग सावर्ज�नक 

ख�रद ऐन �नयमको प�र�ध�भ� रह� ख�रद ग�रएको छ र यो ���या �नरन्तर छ। यसबीचमा 

�व�भ� मलुकुका सरकार तथा शभुिचन्तक संस्था साझेदार संस्था र स्वयंसेवकहरूबाट थ�ु ै

साम�ीहरू �ा� गरेका छ�। �ा� साम�ीहरूलाई संघ तथा �देशका �व�भ� अस्पताल र स्वास्थ्य 

संस्थामा आवश्यकताका आधारमा �वतरण ग�रएको छ।  

नेपालका संघ, �देश र स्था�नय ३ वटै सरकार संयन्�हरु यस महामार� रोग लाई रोकथाम, 

�नयन्�ण एवम ्उपचार ब्यवस्थापनका ला�ग आवश्यक उपकरण एवम ् स्वास्थ्य सामा�ीहरुको 

ख�रद ग�र आपूत� ब्यवस्थालाई सहज, सरल एवम पारदश� बनाएको अवस्था हो। आर.�ड.ट� 

ख�रद तथा �वतरण, �प.�स.आर मेिशन तथा त्यसलाई चा�हने �रएजेन्ट �कट ख�रद एवम ्स�ालन, 

मास्क, �प.�प.ई ख�रद तथा स्था�नय तहका स्वास्थ्य संस्था सम्म पगु्ने गर� मास्क, प�ा, से�नटाइजर, 

�प.�प.ई, बेड, �भ.ट�.एम. �वतरण आ�द गर� आपूत� ब्यवस्थापनमा गद� आएको छ। 
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अस्पताल र �वरामी व्यवस्थापन 

को�भड १९ को �बरामी  व्यवस्थापनका ला�ग अस्पतालको तयार�मा मन्�ालयले सरुुका �दनदेिख 

नै कायर् ग�ररहेको छ। टेकुिस्थत स�हद श�ुराज ��पकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई 

कोरोनाको प�हलो सम्पकर्  अस्पतालको रुपमा रािखएको छ। काठमाड� उपत्यकामा कोरोनाको 

सङ्�मण देिखन े�बि�कै टेकु अस्पतालमा भनार् गन� र सो  अस्पतालको क्षमताभन्दा बढ� सङ्ख्यामा 

�बरामी आउन थालेप�छ पाटन अस्पतालमा र बलम्ब ुिस्थत सश� �हर� वलको अस्पतालमा भनार् 

गर� उपचार गन� गर� कायर् भइरहेको छ। त्यसैगर�, देशभर� २५ वटा ठुला अस्पताल र ६४ वटा 

मझौला अस्पतालहरूलाई को�भड अस्पतालको रुपमा �नधार्रण ग�रएको छ। त्यसैगर� २३ वटा 

मे�डकल कलेजहरू र १५ वटा �नजी अस्पतालहरूलाई समेत को�भड अस्पतालको रुपमा तयार� 

अवस्थामा रािखएको छ। सङ्��मत �बरामी फेला पन� �बि�कै �यनै छु�ाइएका अस्पतालहरु 

मध्ये क्षमता र भौगो�लक सगुमताको दृ��ले पायक पन� ठाउँमा  �बरामी भनार् गर� उपचार गन� 

�बन्ध �मलाइएको छ। यी सबै अस्पतालहरूमा गरेर ३०७६ बेड, १५९५ आइसीय ुबेड र ८४० 

वटा भेिन्टलेटरहरूको व्यवस्था ग�रएको छ।  

अस्पतालको तयार�सँगै अस्पतालमा कायर्रत िच�कत्सक, नसर् तथा अन्य स्वास्थ्यकम�हरूलाई 

कोरोनाका �बरामीको उपचारका ला�ग आवश्यक ज्ञान र सीपसम्बन्धी अ�भमखुीकरणको व्यवस्था 

प�न ग�रएको छ\। उपरो� कायर्को ला�ग संघ, �देश र स्थानीय तहको समन्वयमा को�भड १९ 

को रोकथाम, �नयन्�ण र उपचार कायर् �नरन्तर भइरहेको छ । 

आपतकाल�न कायर् व्यवस्थापन 

नेपाल सरकारले बन्दाबन्द�को घोषणा गरेप�छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्�ालयले कामलाई थप 

�भावकार� बनाउन स्वास्थ्य आपतकाल�न व्यवस्थापन केन्�माफर् त स्वास्थ्य सिचवको नेततृ्वमा 

इिन्सडेन्ट कमाण्ड �सस्टम (घटनागत �नद�शन �णाल�) लाई स��य बनाएको छ । यस स�म�तले 

उच्चस्तर�य समन्वय स�म�त र संगको समन्वयमा �ग�तको स�मक्षा गर� सो को आधारमा कायर् 

योजना बनाइ �नरन्तर कायर् गद� आएको छ। योजना तथा रणनी�तहरू तयार गन�, आपू�तर् तथा 

बजेट व्यवस्थापन, आपतकाल�न व्यवस्थापनका ला�ग अत्यन्तै आवश्यक सूचना, तथ्य-तथ्या� र 

स�ार साम�ीको उत्पादन र सम्�षेण सम्बन्धी कायर् गन� र हरेक �दनको सूचना स�लन तथा 

सम्�षेण ग�ररहेको हनु्छ। स्वास्थ्य आपत्काल�न व्यवस्थापन केन्�को वेभसाइट 

www.heoc.mohp.gov.np मा हरेक �दन सूचना रा� ेर �त्येक �दन मन्�ालयको �म�डया केन्�बाट 
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मन्�ालयका �व�ा माफर् त सवर्साधारणलाई को�भड १९ सम्बन्धी सूचना सम्�षेण ग�ररहेको छ। 

यी तीनै समूहको कामको तालमेल र नेततृ्व गन� अक� समूह हनु्छ, यसले इिन्सडेन्ट कमाण्ड 

�सस्टममा भएका �नणर्यहरूको कायार्न्वयन र तत्काल आइपन� आपत्काल�न अवस्थाको व्यवस्थापन 

गन� गछर्। यसर� इिन्सडेन्ट कमाण्ड �सस्टममाफर् त सबै शि� र �ोतलाई एक�ार �णाल�माफर् त 

स�ालन ग�रएको छ । 

सूचना िशक्षा र स�ारको व्यवस्थापन 

कोरोनाको महामार�को सरुुको चरणदेिख नै यससम्बन्धी सूचना, िशक्षा र स�ारसम्बन्धी �व�भ� 

साम�ीहरु तयार गर� व्यापक रुपमा �वतरण ग�रएको छ। कारोनासम्बन्धी जानकार�मूलक 

पिुस्तका, पम्प्लेट, फ्लेक्स ��न्ट, लगायत रे�डयो तथा टे�ल�भजन कायर्�महरु स�ालन ग�रएका छन ्

। 

मन्�ालयको �वशेष पहलमा नेपाल दूरस�ार र एनसेलको मोबाइलमा कोरोनासम्बन्धी �व�वध 

चेतनामलुक सूचना सम्�षेण गनर् कलर टोन रािखएको छ। त्यसैगर�, कोरोनासम्बन्धी नेपालमा 

भैरहेका ग�त�व�धहरुको जानकार� तथा चेतना अ�भवृ�� गन� �व�वध साम�ी तत्काल आम 

जनसमदुायमा सम्�षेण गन� हेतलेु छु�ै वेवसाइट www.covid19.mohp.gov.np �नमार्ण गर� 

सावर्ज�नक ग�रएको छ। आम जनसमदुायको िजज्ञासा तथा समस्या स�ेु र समाधान गन� उ�ेश्यले 

मन्�ालयमा टोल �� नम्बर १११५ र ११३३ राखी कलसेन्टर स�ालन ग�रएको छ।  

देश तथा �वदेशमा रहेका नेपाल�हरुलाई कोरोना महामार�सम्बन्धी चेतना जगाउन, उनीहरुलाई 

कोरोना सङ्�मणको जोिखम भए नभएको सूचना �लन हा�ो स्वास्थ्य नामको मोबाइल एप्स तयार� 

गर� स�ालन ग�रएको छ।  

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्�ालयले कोरोना महामार� र यससँग सम्बिन्धत सूचनाहरु �दान गर� 

हरेक �दन आम जनसमदुायलाई ससूुिचत गनर्का ला�ग �म�डया सेन्टर (स�ार केन्�)को स्थापना 

ग�रएको छ। सो केन्�माफर् त �त्येक �दन �दउसो ४.१५ बजे नेपाल टे�ल�भजन, रे�डयो नेपाल 

लगायत स�ार माध्यमहरुबाट लाइभ अपडेट ग�रन्छ। यसर� �सारण हनुे लाइभ अपडेट 

मन्�ालयको पेज तथा फेसबकुमाफर् त प�न �सारण ग�रएको छ। 

�भ�डयो कल, जमु, वे�वनार, स्काइपलगायतका  ��व�धको �योग गर� कोरोना महामार� �नयन्�णमा 

अरु मलुकुले गरेका �य�हरु र त्यहाँका �सकाइहरुबाट हामीले प�न �सक्नेगर� साकर्  रा�हरु, 
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�म�रा� चीनलगायत थ�ु ैमलुकुहरु र �व� स्वास्थ्य स�ठन लगायत �देश सामाज�क �वकास 

मन्�ालय र अन्य सम्व� सरोकार पक्षहरुसंग �सकाइ आदान-�दान गन� र उहाँहरुले �दनभुएको 

राय सल्लाहलाई समेत ध्यानमा राखेर रणनी�त तयार गन� कायर्लाई �नरन्तर र �भावकार� बनाइएको 

छ।  

Incident Command System का पदा�धकार�हरु  

१) सिचव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय - संयोजक 

२) अध्यक्ष, नेपाल मे�डकल काउिन्सल - सदस्य 

३) अध्यक्ष, न�सर्ङ एशो�सयसन अफ नेपाल - सदस्य 

४) अध्यक्ष AFFIRMS    - सदस्य 

५) ��त�न�ध, मे�डकल कलेज तथा डेन्टल कलेज एशो�सयसन - सदस्य 

६) अध्यक्ष, नेपाल मे�डकल एशो�सयसन - सदस्य 

७) महाशाखा �मखु, नी�त, योजना तथा अनगुमन महाशाखा, स्वा.तथा ज.सं. मन्�ालय - सदस्य 

 १) अपरेसन अ�फसर (२) प्ला�नङ तथा बजे�टङ अ�फसर (३) लिज��क म्यानजेमेन्ट अ�फसर 

(४) एड�मन÷ फाइनान्स अ�फसर (५) कम्य�ुनकेसन र कोअ�डर्नसेन अ�फसर 

ICS लाई थप चसु्त दरुुस्त बनाउन देहायबमोिजम टोल�÷स�म�त गठन ग�रएको, 

1. Information Management 
2. Communication Management 
3. Clinical Monitoring 
4. General Monitoring and Compliance 
5. Medical Management Unit 

 

नी�तगत �नणर्यहरुः  

�व�भ� देशहरुको अभ्यासलाई र �व� स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डहरुलाई आत्म साथ गद� स्वदेश 

तथा �वदेशमा रहेका �वज्ञहरुको �वज्ञतालाई भरपरु उपयोग एवम ्अनसुरण गद� �नम्न नी�तगत 

स�ािन्तक दस्तावेजहरु नेपाल सरकार, मिन्�प�रषद् तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयबाट 

स्वीकृत ग�रएको छ। 
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qm=;+= b:tfj]hx?sf] gfd 

! sf]le8 !( dxfdf/Lsf] ;Gbe{df sf]le8 tyf cGo :jf:Yo ;]jf k|jfxsf nflu cGtl/d lgb]{lzsf,@)&^ 

sf]le8– !( lSnlgs ;+rfng ;DaGwL sfo{–ljj/0f  

COVID-19 SOP, Case Investigation and Tracing Form 
@ Infection Prevention and Control (IPC) when COVID-19 is suspected 
# COVID-19 SOP, Case Investigation and Tracing Form 
$ Interim Clinical Guidance for Care of Patients with COVID-19 in Health Care 

Settings 
% sf]le8 !( sf] ;Gb{edf AolStut ;'/Iff ;fdfu|L-lk=lk=O{_ sf] k|of]u ;DaGwL lgb]{lzsf 

^ sf]le8 !( sf sf/0f d[To' ePsf AolStx?sf] zj Joj:yfkg ;DaGwL sfo{ ljlw,@)&^  

& sf]le8 !( sf lj/fdLx?nfO{ c:ktfn k'/\ofpgsf] lglDt tof/ kfl/Psf] lgb]{lzsf  

* Clinical approach to a patient with suspected COVID-19 
( Gff]e]n sf]/f]gf efO/; -sf]le8–!(_ kl/ro -:jf:YosdL{x?sf nflu xft] k'l:tsf_ 

!) Protocol for ILI Clinics (COVID-19 Screening Fever Clinics) 
!! Flow Diagram for testing people in quarantine for COVID-19 
!@ Wondfo SARS-CoV-2 Antibody Procedure 
!# Sjf/]G6Lgdf /x]sf JolStx?sf] sf]le8–!( gd'gf ;+sng ;DaGwL lgb]{lzsf 

!$ sf]/f]gf efO/; ;DaGwL Sjf/]G6fOg ;~rfng tyf Aoj:yfkg ug{ ag]sf] dfkb08, @)&^ 

!% Interim Pocket Book of Clinical Management of COVID-19 in Healthcare Setting 
!^ sf]/f]gf efO/; -sf]le8 !(_ sf] pkrf/df ;DnUg hgzlStsf] hf]lvd eQf Aoj:yfkg cfb]z, @)&& 

!& sf]le8 !( /f]usf] dxfdf/Lsf] ;dodf cfoft ljGb'df ckgfpg' kg]{ ;'/Iff ljlw 

!* Health Sector Emergency Response Plan, COVID-19 Pandemic 
!( Pocket Book for Infection, Prevention and Control Measures for COVID-19 in the 

Healthcare setting 
@) 
 

lghL tyf ;fd'bfoLs c:ktfnnfO{ sf]le8–!( kl/If0f ug{sf nflu RDT kl/If0f ug{ cg'dlt lbg] ;DaGwL 
cGtl/d lgb]{lzsf,@)&& 

@! Sjf/]G6Lgdf /x]sf AolStsf nflu :jf:Yo ;DaGwL lgb]{lzsf 

@@ Interim Guidance for RMNCH services in COVID-19 Pandemic 
@# sf]/f]gf efO/; ljZj dxfdf/Lsf] k|hgg, dft[, gjhft lzz' tyf jfn :jf:Yo ;]jfsf] nflu cGtl/d 

lgb]{lzsf 

@$ sf]le8 !( sf] ljZjJofkL ;+qmd0fsf] sf/0faf6 pTkGg c;xh kl/l:yltdf :jb]z cfpg} kg]{ gful/snfO{ 
:jb]z cfpg ;xlhs/0f ug]{ ;DaGwL cfb]z, @)&& 

@% sf]le8 !( sf sf/0f d[To' ePsf AolStx?sf] zj Joj:yfkg ;DaGwL ;+lIfKt sfo{ ljlw, -klxnf] 
;+zf]wg,@)&^_ 
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@^ sf]le8!( s];sf] cfO;f]n];g Aoj:yfkg ;DaGwL lgb]{lzsf 

@& National Testing Guidelines for COVID-19 
@* sf]le8 !( sf] ;Gb{edf :jf:Yo tyf hg;+Vof dGqfnonfO{  ljleGg bft[ lgsfo / ;xof]uL lgsfox?n] 

k|bfg ug]{ ;xfotf ;fdfu|L ;DaGwL Go'gtd dfkb08,@)&&    

@( Aojl:yt aGbfaGbLdf hg:jf:Yo dfkb08–@)&& 

#) sf]le8 –!( s]; OGe]l:6u];g P08 sG6\ofS6 6«]l;ª l6d kl/rfng tyf Aoj:yfkg lgb]{lzsf, @)&&  

#! sf]le8 !( sf] ;Gb{edf jftfj/l0fo ;/;kmfO{ / lgM;+qmlds/0f (Environmental Cleaning and 
Disinfectaion) af/] cGtl/d dfu{bz{g, @)&& 

#@ lghL k|of]uzfnfnfO{ sf]le8 – !( sf] df]lnSo'n/ kl/If0f ug{ cg'dlt lbg] lgb]{lzsf, @)&&  

## sf]le8 !(  dxfdf/Lsf ;Gb{edf ckfª\tf ePsf AolStx?sf nflu cfjZos :jf:Yo ;]jf tyf k'g:yf{kgf 
;]jf k|jfx ;DaGwL cGtl/d lgb]{lzsf, @)&& 

#$ sf]le8 !( ;+qmldtx?sf] cfO;f]n];g ;DaGwL :jf:Yo dfkb08,@)&& 

�वरामीको ब्यवस्थापनः  

नेपाल सरकारले को�भड-१९ रोगको रोकथाम सम्बन्धी �व�भ� उपायहरु अवलम्बन  गरेता प�न 

�वरामीहरुको सं�मण दर �दन ��त��त �दन ब�ृ� भइरहेको अवस्था छ। �वरामीको उिचत 

ब्यवस्थापनका ला�ग देहाय बमोिजम ��याकलापहरु ग�रएको छ। 

क)  उपचारात्मक सेवा तफर्  

१)  सवै �देशमा को�भड-१९ उपचार गन� अलग्गै अस्पतालहरुको स्थापना गर� उपचारको 

व्यवस्था �मलाइएको, 

२)  �वरामीहरुलाई आइसोलेसनमा राखी उपचार गन� ब्यवस्था  

३)  �वरामीहरुको �नदान, उपचार सेवा, औष�ध तथा औष�धजन्य सामा�ीहरु सम्पूणर् �नःशलु्क 

�वतरण ग�रएको,  

४)  क्वारेन्टाइनमा संकास्पद �वरामीहरुलाइ उपचार एवम ्परामशर् सेवा �दान गन� ब्यवस्था 

�मलाइएको, 

५)  सवै �देशहरुमा �योगशालाको स्थापना भएकोले �वरामीहरुको पहुँचमा �वस्तार भएको 

छ। 

को�भड-१९ का �वरामीहरुलाई उपचार गन� अस्पतालहरुलाई मूख्यतया लेवल-१, लेवल-२ र 

लेवल-३ ग�र ३ तहमा �नधार्रण ग�रएको छ भने सरुुमा संकास्पद �वरामीहरुको प�रक्षण गनर्का 

लागी अस्पतालहरुमा ज्वरो िक्ल�नक स्थापना ग�र प�रक्षण गनुर्का साथै संकास्पद �वरामीहरुको 

स्वाव संकलन ग�र प�रक्षणका लागी �योगशाला पठाउने ब्यवस्था ग�रएको छ। ३ तहमा ब�गर्करण 
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ग�रएका अस्पतालहरुमा प�न लेवल-१ मा संकास्पद �वरामीहरुको प�रक्षण, नमूना संकलन देिख 

लेवल-३ को अस्पतालमा आइसोलेसन सेन्टर, भेिन्टलेटर स�हतको �वशेषज्ञ सेवा भएको अस्पतालको 

ब्यवस्था ग�रएको छ। यसका साथै सवै �देशहरुमा को�भड-१९ उपचार गन� अलग्गै अस्पताल 

स्थापना ग�रएको छ। 

लेवल-१ अस्पतालहरु   

qm=;+= c:ktfnsf] gfd k|b]zsf] gfd 
!= sf]le8-!( c:yfoL c:ktfn -sf]lz c:ktfn_ lj/f6gu/ k|b]z g+= ! 

@ hfgsL c:ktfn, hgsk'/ k|b]z g+= @ 
#= cfo'j]{b cg';Gwfg tyf tflnd s]Gb| c:ktfn, s[tLk'/ afUdtL 
$ sf7df8f}+ d]l8sn sn]h, b'jfsf]6 afUdtL 
% sf]le8-!( c:yfoL c:ktfn-e/tk'/ c:ktfn_, lrtjg afUdtL 

^ afUn'ª c:ktfn u08sL 
& sf]le8-!( c:yfoL c:ktfn cfO;f]n];g jf8{ -kf]v/f :jf:Yo lj1fg 

k|lti7fg_ 

u08sL 

* hL=kL sf]O/fnf :jf;k|Zjf; s]Gb|, tgx'F u08sL 
( /fKtL :jf:Yo lj1fg k|lti7fg, 3f]/fxL, bfª k|b]z g+= % 
!) sf]le8-!( c:yfoL c:ktfn-n'lDagL c:ktfn_, a'6jn k|b]z g+=% 

!! /fKtL k|fb]lzs c:ktfn -s]lGb|o cfo'j]{b ljBflk7_, a]nem'08L, bfª k|b]z g+=% 
!@ eLd c:ktfn, e}/xjf k|b]z g+=% 
!# sf]le8-!( c:yfoL c:ktfn -;'v]{t c:ktfn_, ;'v]{t  k|b]z g+=^ 

!$ c5fd c:ktfn, c5fd ;'b'/klZrd 
!% l6sfk'/ c:ktfn, s}nfnL ;'b'/klZrd 
!^ 88]Nw'/f c:ktfn, 88]Nw'/f ;'b'/klZrd 

लेवल-२ अस्पतालहरु   

qm=;+= c:ktfnsf] gfd k|b]zsf] gfd 
!= sf]lz c:ktfn, lj/f6gu/ k|b]z g+= ! 
@ gf/fo0fL c:ktfn, jL/u~h k|b]z g+= @ 
#= hgsk'/ c:ktfn k|b]z g+= @ 
$ uh]Gb| gf/fo0f l;+x c:ktfn, ;Kt/L k|b]z g+= @ 
% z'qm/fh 6«lksn tyf ;?jf /f]u c:ktfn, 6]s', sf7df8f}+ afUdtL 
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^ kf6g :jf:Yo lj1fg k|lti7fg, kf6g c:ktfn, nlntk'/ afUdtL 
& ;z:q k|x/L an c:ktfn, anDa', sf7df8f}+ afUdtL 
* e/tk'/ c:ktfn, lrtjg afUdtL 
( kf]v/f :jf:Yo lj1fg k|lti7fg, kf]v/f u08sL 
!) n'lDagL c:ktfn, a'6jn k|b]z g+=% 
!! ;'lzn sf]O/fnf k|v/ SofG;/ c:ktfn, af+s], g]kfn~h k|b]z g+=% 
!@ s0ff{nL :jf:Yo lj1fg k|lti7fg, h'Dnf k|b]z g+=^ 
!# ;'v]{t c:ktfn, ;'v]{t k|b]z g+= ^ 
!$ ;]tL c:ktfn, s}nfnL ;'b'/klZrd 

लेवल-३ अस्पतालहरु   

qm=;+= c:ktfnsf] gfd k|b]zsf] gfd 
!= jL=kL=sf]O/fnf :jf:Yo lj1fg k|lti7fg, w/fg k|b]z g+= ! 
@ lq=lj=lj lzIf0f c:ktfn, dxf/fhu~h, sf7df8f}+ afUdtL 
#= w'lnv]n c:ktfn afUdtL 
$ g]kfnu~h d]l8sn sn]h, sf]xnk'/, afFs] k|b]z g+= % 

��तकारात्कम सेवा तफर् ः 

को�भड-१९ रोगको रोकथामका ला�ग �व�भ� स�ार माध्यमहरु रे�डयो, �ट.भी, एफ.एम, प� प��का, 

पो�र, पम्प्लेट, अनलाईन, हटलाइन कल सेन्टर आ�द माध्यमबाट सवै जनसमदुायमा ससुिुचत 

गराउने हेतलेु �व�भ� �कारका जनचेतनामूलक अ�भयान स�ालनमा ल्याइएको, यसको कारणवाट 

हनुे मान�सक तनाव व्यवस्थापका ला�ग परामशर् सेवा �दान गद� आइरहेको छ भ�े रोग �नदानका 

ला�ग �नःशलु्क प�रक्षण एवम ्समदुायमा मास्क, प�ा जस्ता सामा�ीहरुको समेत �वतरण गद� 

आइरहेको छ। स्था�नय तहसम्म ए�ककृत रुपमा Case Investigation and Contact Tracing Team 

(CICTT) प�रचालन ग�र संकास्पद �वरामीहरुको ब्यापक खोजपडताल ग�रदै आएको छ । 

जनशि� ब्यवस्थापनः 

यो रोग नयाँ भएको �छ�ै एक व्यि�बाट अक� ब्यि�मा सनर् सक्ने र स्वास्थ्यमा हानी पयुार्उन े

भएको हुँदा, आवश्यक ज्ञान एवम ्सरुिक्षत स्वास्थ्य सामा�ी �वना यसको �नयन्�णमा ख�टन ुकसैलाई 

प�न सम्भव �थएन ्र स्वभा�वक प�न होइन। जनशि� व्यवस्थापन सम्बन्धी ग�रएका मूख्य मूख्य 

��याकलापहरु देहाय बमािजम रहेका छन। 
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१)  उपलब्ध �ोत र साधनको उपयोग गद� �व�भ� संघ, �देश स्था�नय तहका सरकार� �नकाय 

एवम ्रा��य अन्तररा��य गै� सरकार� संघ सस्थाको सहयोगमा आवश्यक जनशि�लाई 

करारमा �नयिु� गर�एको र वहाँहरुलाई ता�लम �दान ग�र कायर्स्थलमा खटाइएको, 

२)  केन्�मा HEOC लाई थप सकृय बनाई �त्येक �दन रा��य ��तवेदन सावर्िजक गन� 

ग�रएको। सो को ब्यवस्थापनका ला�ग कमर्चार�हरुको ब्यवस्थापन ग�रएको। 

३)  मन्�ालयका सहसिचव तहका �ा�वधकहरुलाई संयोजक तोक� �त्येक �देशको को�भड 

१९ को तयार� एवम ्यथार्त बस्तिुस्थ�तको अध्ययनका ला�ग खटाइएको।  

४)  ज्ञान,�सपको �वकास, अभ्यास आदान �दानका ला�ग स्वदेश तथा �वदेशका �व�भ� 

�वज्ञहरुको सँग Online Virtual Meeting �नय�मत हनुे गरेको 

५)  २४ स� घण्टा कल सेन्टरमा �वज्ञ िच�कत्सक, पारामे�डक्स, न�सर्ङ पालो पहरामा खटाउन े

ब्यवस्था �मलाइएको। 

६)  समदुाय तह सम्मका स्वास्थ्य कम�हरुसम्म स�ालन गन� गर� ता�लम प्याकेज तयार 

गर�एको छ र  चरणब� रुपमा ता�लम कायर्�म स�ालनमा ल्याइएको छ। 

७)  यस कायर्मा ख�टने जनशि�हरुलाई  स्वास्थ्य �वमा एवम ् जोिखम भ�ाको ब्यवस्था 

ग�रएको। 

साराशं 

को�भड-१९ महामार� �व�मा नयाँ रोग देखा परेको हुँदा नेपालमा यस रोगको �नदान, रोकथाम, 

�नयन्�ण एवम ्उपचार ब्यवस्थापनको खासै ब्यवस्थापन �थएन। यो रोगका लक्षणहरु इन्फ्लएुन्जा 

संग �मल्दोजलु्दो भएका कारण इन्फ्लएुन्जाको �नदान, उपचार एवम ्रोकथामको ब्यवस्था आिंशक 

रुपमा ग�रएको �थयो जसले गदार् केह� सहज त भयो तर �नदान गन� साधन �ोत नहुदँा 

आमजनसमदुायबाट गनुासाहरुको खप्क� प�न उि�कै खान ुपय�। एउटा भनाई छ, कसैले प�न  

जन्मजात �सकेर आउद�न, परेर मा� �सक्ने हो भने जस्तै नेपालले प�न यस रोगलाई हालसम्म 

�व�का �व�भ� देशमा देखा परेको भयावहलाई मध्येनजर गद� समयमै सतर्कता अपनाएका कारणले 

नेपालमा हालसम्म महामार� हनुबाट जो�गएको अवस्था छ तर थप �नरन्तर सतर्कता जरुर� छ। 

स्वास्थ्य आपतकाल�न तथा कायर्संचालन केन्�को समन्वयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय 

अन्तरगत �व�भ� अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थाहरुका कमर्चार�हरु, �व� स्वास्थ्य संगठन, नेपालका 

कमर्चार�हरुको संय�ु सहकायर्मा नेपालभर भइरहेको �ग�त ��तवेदन तयार� एवम ् केन्��य 
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समन्वयकार� भ�ूमका �नभाइरहेको अवस्था छ। यो रोग देखा पनुर् पूवर्को अवस्था र बतर्मानको 

अवस्थाको बारेमा तप�सल बमोिजम संिश� तलुना ग�रएको छ। 

l;= 
g+= 

klxnf clxn] 

! Pp6f dfq kl/If0f ug]{ 
k|of]uzfnf s]Gb|df dfq 
l;ldt /x]sf] t/ lk=l;=cf/ 
kl/If0f ug]{ ls6 gePsf] 

s]Gb| tyf & j6f k|b]zdf hDdf @% a6f ;fwg ;DkGg sf]le8–
!( kl/If0f ug]{ k|of]uzfnf /x]sf / ## j6f ;Dd k'/\ofpg] nIf 
/x]sf], 

@ cfO;f]n]zg ePsf] Pp6f 
dfq c:ktfn s]Gb|df /x]sf] 

Xfn !!^ j6f Hj/f] lSnlgs, %^ j6f ;/sf/L c:ktfnx?, 
!^ j6f k|fOe]6 c:ktfnx? / !# j6f d]l8sn sn]hdf 
cfO;f]n];g jf8{ ;~rfngdf NofOPsf], 

# x6 nfOg ;]jf gePsf] xfn s]Gb|df @ j6f x6nfO{g 6]lnkmf]g / ;ft} k|b]zdf x6nfOg 
;]jf @$ ;} 306f ;~rfngdf cfPsf] . 

$ tflnd k|fKt hgzlSt 
gePsf] 

xfn cfP/ tflnd k|fKt hgzlSt ePsf] / tflnd lg/Gt/ 
;~rfng eO/x]sf] . 

माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मिन्�ज्यूको उपिस्थ�तमा यस स�म�तको वैठक �त्येक ह�ाको 

आइतबार र बधुवार बसी सम्पूणर् कायर्हरुको स�मक्षा गन� तथा नयाँ कायर् योजना �नमार्ण गन� कायर् 

हुँदै आएको छ। 
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अनसुची १ 

�व�मान सागंठ�नक ढाचँा (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय) 
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अनसूुची २ 

�देशमा अ�धकार �त्यायोजन भएका �वषयहरू 
नेपाल सरकार (मा. उप�धान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ीस्तर) को �म�त 
२०७५।१०।०९ को �नणर्यानसुार �देश कानून नबनसेम्म यस मन्�ालयमा रहेको तप�सलमा 
उल्लेिखत अ�धकार नेपाल स्वास्थ्य सेवा �नयमावल�, २०५५ �नयम १२९ को उप�नयम (२) 
बमोिजम �त्यायोजन ग�रएको व्यहोरा अनरुोध छ । 

तप�सल 

१. �त्येक �देश मातहतका �देश स्वास्थ्य �नद�शनालय, जनस्वास्थ्य/स्वास्थ्य कायार्लय, �देश 
मे�डकल स्टोर, �देश स्वास्थ्य ताल�म केन्� र �देश जनस्वास्थ्य �योगशालामा 
आवश्यकता अनसुार स्वीकृत दरबन्द� पदपू�तर् गन� । 

२. �देश मातहत रहेका कायार्लयहरुमा कायार्लय �मखुलाइर् आ�थर्क तथा �शास�नक 
अ�धकार स�हत िजम्मेवार� �दने । 

३. �देश मातहतको कायार्लयको पद, तह, समूह, उपसमूह �मलाइर् �र� स्थानमा स्वास्थ्य 
सेवा तफर्  दश� तह सम्मका कमर्चार�हरुलाइर् स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र �नयमावल� 
२०५५ को अ�धनमा रह� सरुवा/कामकाज गनर् खटाउन े। 

४. लोक सेवा आयोगबाट �सफा�रस भई आएका स्वास्थ्य सेवा तफर्  दश� तह सम्मका 
उम्मेदवारहरुलाई पदस्थापना गन�। 

५. स्वास्थ्य सेवा तफर् को अत्यावश्यक कामको ला�ग आवश्यक पन� स्वीकृत दरवन्द� 
अनसुारको �र� स्थानमा चौथो, पाँच�, सात�, आठ� तह सम्मको पदमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा 
ऐन, २०५३ को दफा ८ख. को ��तबन्धात्मक बाक्याँश अनसुार स्वास्थ्य सेवाको कुनै 
पदमा योग्यता �ा� िच�कत्सक वा स्वास्थ्यकम�लाइर् नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को 
दफा ८ ख. को खण्ड (क) मा कुनै  िच�कत्सक वा स्वास्थ्यकम� अध्ययन वा असाधारण 
�वदामा रहेको अवस्थामा अध्ययन वा असाधारण �वदामा बसेको अ�वधभर र खण्ड (ख) 
मा सेवाको कुनै पद कुनै कारणवश �र� हनु गइर् सोको मागको आकृ�त फाराम भर� 
लोक सेवा आयोगमा पठाइस�कएको तर पदपू�तर् भइर् नसकेको अव�धभर करार सेवामा 
�नयिु� गनर् स�कने व्यवस्था अनसुार करार �नयिु� गन� र सो को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या 
मन्�ालयलाइर् जानकार� गराउने । 

६. �देश मातहतका कायार्लयमा कायर्रत कमर्चार�हरुको नेपाल स्वास्थ्य सेवा �नयमावल�, 
२०५५ को �नयम ५१ को उप�नयम (२) बमोिजमको बेतलवी �सू�त �वदा स्वीकृत  

गन� । 
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७. नेपाल स्वास्थ्य सेवा �नयमावल�, २०५५ को �नयम ५३ को उप�नयम (५) बमोिजम 
सम्बिन्धत समूह उपसमूहलाइर् उपयोगी र आवश्यक पन� �वषयमा दश� तह सम्मको 
�नयमावल�मा व्यवस्था भए बमोिजम अध्ययन पूवर् स्वीकृ�त �दने। 

८. नेपाल स्वास्थ्य सेवा �नयमावल�, २०५५ अनसुार अध्ययन �बदा र असाधारण �बदा 
स्वीकृ�त गर� सो को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयलाइर् जानकार� गराउने । 

९. यस मन्�ालयबाट करार सेवामा �नयिु� भएका िच�कत्सक तथा स्वास्थ्यकम�हरुको नेपाल 
स्वास्थ्य सेवाको िच�कत्सक वा स्वास्थ्यकम�को पदमा करार �नयिु� सम्वन्धी कायर्�व�ध, 

२०७२ बमोिजम म्याद थप गन� । 

१०. �देश मातहतमा सरकार� स्वास्थ्य संस्था, अस्पतालहरुको चल अचल सरकार� सम्प�तको 
संरक्षण, संभार, प�रचालन गर� सो को अ�ाव�धक �ववरण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या 
मन्�ालयमा पठाउने । 

११. �देश मातहतका कायार्लयमा कायर्रत दश�  तह सम्मको कमर्चार�हरुको राजीनामा 
स्वीकृत गन� र अ�नवायर् अवकाश �दने व्यवस्था �मलाउन े र सो को स्वास्थ्य तथा 
जनसंख्या मन्�ालयलाइर् जानकार� गराउने ।  
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