
  

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ ९३० बमोजिम तयार 
गररएको सूचनाको वििरण 

 (२०७७ बैशाष १ देखी असार मसान्तसम्म) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नेपाल सरकार 
स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय 

रामशाहपथ, काठमाडौं . 
 



 

 

1 

विषय–सूची  

सस.नं. वििरण पेि नं= 

१ ननकायको प्रकृनत र स्वरुप  २ 

२ ननकायको काम, कततव्य र अधिकार ३ 

३ कमतचारी संख्या र कायत वववरण ४  

४ ननकायबाट प्रदान गररने सेवा ९ 

५ मन्त्रालयका महाशाखा÷शाखा र जजम्मेवार अधिकारी ९–१० 

६  ;]j सेवा प्राप्त गनत लाग्ने दस्तुर र समयावधि ११ 

७ Lg0  ननणतय गने प्रकृया र अधिकारी, ननणतय उपर उजुरी सुन्त्ने अधिकारी ११ 

८ सम्पादन गरेको कामको वववरण  ११ 

९ सूचना अधिकारी र प्रमुखको पद र नाम ११ 

१० ऐन, ननयम र ववननयम वा ननदेशशकाको सूची ११ 

११ आम्दानी, खचत तथा आधथतक कारोबार सम्बन्त्िी अद्यावधि  वववरण १२ 

१२ अनिल्लो आ.ब. मा संचाशलत कायतक्रमहरु १२–१६ 

१३ सावतजननक ननकायको वेवसाइट भए सोको वववरण १६ 

१४ सावतजननक ननकायले संचालन गरेको कायतक्रम र सोको प्रनतवेदन १६ – १७ 

१५ सावतजननक ननकायले वगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली १८ 

१६ सावतजननक ननकायमा परेको सूचना माग सम्बन्त्िी ननवेदन र सूचना ददइएको 
ववषय 

१८ 

१७ अनुसूचीM Mबजेट तथा कायतक्रम र खचतको फााँटवारी  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

नेपाल सरकार 
स्िास््य तथा िनसंख्या मन्रालय 

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

२०७६÷०७७ को klxnf]  रैमान्सक ( a}zfif १ देन्ि c;f/ मसाधतसम्म) सम्पादन गररएको न्ििरण प्रकाशन 

गररएको छ । 

 

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

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

िस्तुगत िरातलमा आिाररत रही गणुस्तरीय स्िास््य सेिालाई सबै नागररकको सिवसलुभ पह ुँचमा पयुावउन ुराज्यको 

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

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

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

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

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

न्नरधतरता न्दइरहेको छ ।  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

कायव गने लक्ष्य रािेको छ । 

१.२ भावी सोच 

 स्िस्थ तथा सिुी िीिन लन्क्षत सिग र सचेत नागररक । 

१.३ ध्येय 

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

सम्बधिी मौन्लक अन्िकार सनु्नन्श्चत गने । 

१.४ लक्ष्य 

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

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

१.५ उदे्दश्यहरू 

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

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

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

गनुव । 

४) अन्त सीमाधतकृत िगवलाई समेट्दै सामान्िक स्िास््य सरुक्षा पद्धन्तलाई सदुृढ गनुव । 
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५) सरकारी, गैर-सरकारी तथा न्निी क्षेरसुँग बह क्षेरीय साझेदारी, सहकायव तथा सामदुान्यक 

सहभान्गतालाई प्रबद्धवन गनुव । 

६) नाफामूलक स्िास््य क्षेरलाई सेिामूलक स्िास््य सेिामा रूपाधतरण गदै िानु ।  

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

सम्पादन गनुवपने कायवहरू न्नम्न बमोन्िम रहेका छनिः 

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

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

सम्बधिी नीन्त, कानून र मापदण्ड, 

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

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

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

न्नयमन, 

६) अस्पताल तथा स्िास््य ससं्थाको प्रत्यायन, 

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

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

अन्धतम न्िसिवन सम्बधिी गणुस्तर मापदण्ड र न्नयमन, 

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

उपचार सेिा सम्बधिी नीन्त, कानून र मापदण्ड, 

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

११) अधतरावन्रिय स्िास््य न्नयमन, 

१२) स्िास््य बीमा तथा सामान्िक स्िास््य सरुक्षा, 

१३) स्िास््य तथा िनसंख्या क्षेरको मानिश्रोत न्िकास र व्यिस्थापन, 

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

१५) औषन्ि न्नगरानी र न्नयमन 

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

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

१८) स्िास््य न्ििान सम्बधिी अध्ययन र अनसुधिान सम्बधिी मापदण्ड, 

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

२०) स्िास््य सूचना प्रणाली व्यिस्थापन र स्िास््य लेिा पद्धन्त, 

२१) रान्रिय एिं अधतरान्रिय चासोका िनस्िास््य समस्याको न्नगरानी, 

२२) आिारभूत स्िास््य सेिा र क्षेरको मापदण्ड, 

२३) न्िन्भधन तहमा आिश्यक पने स्िास््य सेिा राान्रिय प्रोटोकल, 

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

२५) स्िास््य पयवटन प्रबद्धवन सम्बधिी समधिय, 

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

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

व्यिस्थापन, 

२८) आकन्स्मक स्िास््य सिेा प्रिाह तथा ररफरल पद्धन्तको न्िकास, 

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

रान्रियनीन्त, कानून, मापदण्ड, 

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

३१) बसाइसराइ सिेक्षण तथा न्स्थन्त न्बशे्लषण, 

३२) स्िास््यिधय सरसफाइ तथा स्िच्छता सम्बधिी नीन्त र मापदण्ड, 

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

समधिय, 

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

र न्नयमन, 

३५) मधरालयको न्िषय क्षेरसंग सम्बन्धित सेिा, समूह र उपसमूह सचचालन । 
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३) ननकायमा रहने कमतचारी संख्या र कायत वििरणिः 
• स्थायी कमवचारी दरबधदी संख्यािः१०६  

• सेिा करारबाट काम गराउने कमवचारी संख्यािः४१ 

• िम्मा कमवचारी संख्या (सेिा करार समेत) १४७ 

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

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

योिना, न्नदेन्शका, मागवदशवन, प्रोटोकल तिुवमा गने । 

• नीन्त कायावधियन, नीन्तको मूल्याङ्कन र नीन्त न्िशे्लषण गने । 

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

कायम गरी उपयिु नीन्त तयार गने । 

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

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

• स्िास््य सिुार नीन्तहरूको न्िकास गने । 

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

गने । 

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

कायवक्रम तिुवमा गने । 

• स्िास््य सिुार नीन्तहरूको न्िकास गने । 

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

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

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

नीन्त तिुवमा गने । 

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

गने । 

• आयिुेद न्िभाग र सो अधतगवत सचचान्लत कायवक्रमहरू तिुवमा गने । 

• िनसङ्ख्या सम्बधिी नीन्त, योिना र कायवक्रम तिुवमा गने । 

• बसाइुँसराइ सम्बधिी नीन्त, योिना र कायवक्रमको तिुवमा गने । 

• स्िास््य क्षेर सिुारका लान्ग िैकन्ल्पक न्ित्तीय व्यिस्थापन गने । 

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

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

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

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

• िैदेन्शक सहायताबाट सचचान्लत तथा कायवक्रमको न्िशे्लषण र स्िीकृत गने । 

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

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

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

अनगुमन सम्बधिी कायवहरू गने । 

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

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

आयोिनालाई पषृ्ठपोषण न्दने । 
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• स्िास््य सम्बधिी कायवक्रमहरू तथा प्रगन्तहरुको न्िशे्लषण गने । 

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

• स्िास््य सूचकहरूको न्िकास र समीक्षामा सहयोग गने । 

• आिारभतु स्िास््य सेिाको बारेमा अध्ययन र अनसुधिान गने । 

• स्िास््य सम्बन्धि आिश्यक अध्ययन, अनसुधिान गने । 

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

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

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

न्शक्षालयहरुसंग समधिय र सहकायव गने । 

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

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

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

सेिा सचचालन र व्यिस्थापन सम्बधिी नीन्तगत न्िषयमा समधिय गने । 

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

तिुवमाका लान्ग सम्बन्धित न्नकायहरुसंग समधिय गने । 

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

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

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

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

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

मापदण्ड न्निावरण तथा कायावधियनको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने । 

• स्िास््य संस्थाहरूबाट प्रदत सेिाको गणुस्तर मापन र पषृ्ठपोषण गने । 

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

• औषन्ि व्यिस्था सम्बधिी नीन्त तथा गणुस्तर न्निावरण गने । 

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

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

• स्िास््य संस्था स्थापना, सचचालन तथा स्त्तरोधनती मापदण्ड सम्बधिी न्नदेन्शका 

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

तयार पाने 

• स्िास््य संस्थाहरूबाट प्रदत सेिाको गणुस्तर मापन गने । 

• आयिुेद औषिालय, न्चन्कत्सा सम्बधिी मापदण्ड तयार गने । 

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

सेिाको प्रभािकारीताको अनगुमन तथा न्नररक्षण तथा आिश्यक मागदशवन । 

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

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

न्निावरण तथा कायावधियन मागवदशवन सम्बन्धि कायव गने । 

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

सामन्यक न्नरीक्षण गने । 

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

गने । 

• अधतरान्रिय स्िास््य न्नयमन (International Health Regulation) सम्बन्धि कायव गने । 
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२.२. सुचना प्रविधध शाखा 
• स्िास््य क्षेरमा नुँया एिम् प्रभािकारी सूचना प्रणाली प्रन्िन्ि अनसुधिान गरर स्थान्पत गने । 

• टेन्ल मेन्डन्सनलाई दगुवम क्षेरहरुमा स्थान्पत र सदुृड गदै िाने । 

• ई हेल्थ, एम हेल्थ िस्ता प्रन्िन्िहरु स्थापीत गने । 

• स्िास््य क्षेरमा न्ििनु्तय स-ुशासन पद्दती स्थान्पत गने ।  

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

अन्भलेि तयार गने । 

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

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

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

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

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

समधिय गने । 

• िनसङ्ख्या व्यिस्थापन सूचना प्रणाली न्िकास र समधिय गने । 

• बसाइुँसराइ सम्बधिी कायवक्रमहरूको तिुवमा, कायावधियन, अनगुमन गने । 

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

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

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

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

प्रक्षेपण लगायतका अधय न्िषयका कायव गने । 
 

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

आिश्यक समधिय तथा सहिीकरण गने । 

• स्िास््य क्षेरमा िेसीलाई संस्थागत गने । 

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

आिश्यक सहिीकरण / सहयोग गने । 

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

अधय न्िषयका कायव गने  

 

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

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

समधिय सहन्िकरण तथा प्रािीन्िक सहयोग उपलब्ि गराउने । 

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

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

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

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

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

अद्यािन्िक, उपयोग तथा प्रकाशन सम्बधिी कायव गने । 
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• स्िास््य मानिश्रोतको स्तर न्निावरण, िनशन्ि पररचालन, सेिा शतव सनु्ििा सम्बधिमा आिश्यक 

अध्ययन अनसुधिान तथा न्िशे्लषण गने । 

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

गने । 

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

मागवन्नदेशन सम्बन्धि कायव गने । 

• हन्डवस सूचना प्रणालीलाई सदुृढीकरण गने । 

• स्िास््य मानि श्रोतको लान्ग तान्लम आिश्यकता पन्हचान गने । 

४.२. बहुके्षरीय समन्िय शाखा 
• बह पक्षीय सरोकार राख्ने न्नम्न न्लन्ित न्बषयबस्तुका सम्बधिमा सरोकारिाला न्नकायहरुसंग समधिय गरी 

आिश्यक कायव सम्पादन गने । 

• पोषण  

• कृषी क्षेर 

• लाईभस्टक क्षेर  

• मन्हला तथा िालबालीका क्षेर 

• िातािरणीय स्िास््य, िानेपानी, सरसफाई एिं िाद्द पदाथव 

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

• सडक दघुवटना  

• न्ििालय स्िास््य  

• आपतकालीन अिस्थाको ब्यिस्थापन तथा सचचालन  

• सकु्ष्मन्िि न्नरोिक प्रन्तरोि रोकथाम 

• श्रम तथा िैदेन्शक रोिगारको लान्ग िानेहरुको स्िास््य 

• स्िास््य पयवटन आन्द 

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

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

• िैदेन्शक श्रोतको प्रभािकारी पररचालन र उपयोग गने । 

• अधतरावन्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू पररचालन तथा समधिय गने । 

• िैदेन्शक छारिनृ्त्त, तान्लम, अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गने । 

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

सम्बन्धि कायव गनव । 

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

• गनुासो व्यबस्थापन सम्बन्धि कायव गने । 

• प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सचुनाहरु संकलन तथा व्यबस्थापन गने। 

• मधरालयका आिीकारीक िारणाहरुको सािविनीन्ककरण सम्बधिी कायव गने । 

• मधरालयका काम कारिाहीहरुको पारदशीता लगायत सम्बन्धित अधय कायवहरु गने । 

५. प्रशासन महाशाखा 
५.१. कमतचारी प्रशासन शाखा 

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

• मधरालय अधतगवत कमवचारीको श्रणेी र तहगत दरिधदी न्ििरण तथा कमवचारी अन्भलेि राख्ने । 
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• मधरालय अधतगवतका कमवचारीहरूको कायवन्ििरण, कायवसम्पादन, तान्लम, न्िदा तथा अिकाश तथा 

न्िभागीय कारिाही गने । 

• मधरालय र अधतगवतको सङ्गठनात्मक संरचना प्रशासन सिुारका कायवहरू गने । 

• कायवसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बधिी मूल्याङकनको अन्भलेि तथा व्यिस्थापन गने । 

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

• स्तरिनृ्द्ध सम्बधिी कायव गने । 

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

• लामो अिन्िका न्िदा तथा कारिाहीहरूको अन्भलेि राख्ने । 

• अन्िकृतस्तरका कमवचारीहरूको व्यन्िगत फाइल अद्यािन्िक गने । 

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

मूल्याङ्कन गने । 

 

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

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

न्िन्नयोिन बाुँडफाुँड सम्बधिी कायवहरू गने, गराउने । 

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

लेिापरीक्षण सम्बधिी कायवहरू गने, गराउने । 

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

गने । 

• मधरालयको आधतररक बिेट सचचालन गने । 

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

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

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

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

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

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

गने  

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

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

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

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

• मधरालयसंग सम्बन्धित सरकारी मदु्धा मान्मला सम्बधिी प्रन्तरक्षात्मक कायव गने । 

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

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

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

संभार, संरक्षण, ननरीक्षण तथा प्रनतवेदन सम्बन्त्िी कायतहरू गने । 
• सम्पती वववरण सम्बन्त्िी कायत । 
• सुशासन सम्बजन्त्ि कायत । 



 

 

9 

• पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा ई- लाईब्रेरी सचंालन . 
६ .स्िास््य आपतकासलन तथा विपद व्यिस्थापन इकाई 

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

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

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

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

• आपतकाशलन तथा ववपदको अवस्थामा सहयोधग अन्त्तराजरिय ननकाय, गैरसरकारी एवम ्
सरोकारवाला संिसंस्थाहरुसगं समन्त्वय गरर आवश्यक सहयोग पररचालन गने । 

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

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

महाशाखासंग सहकायत गने  

 

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

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

• ननजी स्वास््य संस्थाको पूवातिार संचालन / स्वीकृनत र नवीकरण 

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

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

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

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

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

• अम्वुलेन्त्स आयातमा छुटको शसफाररश 

• ववदेशमा अदययन गने जाने धचककत्सकहरुलाई आवश्यकता अनुसार Letter of Need 

उपलब्ि गराउने   
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५) सेिा प्रदान गने महाशाखा, शाखा र जिम्मेिार अधधकारी  
 

प्रमुख विशेषज्ञ M डा. रोशन पोख्रेल, िनसंख्या व्यिस्थापन र स्िास््य समन्िय 

   प्रमुख विशेषज्ञ M डा. ददपेन्र रमन ससहं, नीनत, योिना तथा अनुगमन र गुणस्तरमापन         
तथा ननयमन 

५।१ नीनत, योिना, तथा अनुगमन महाशाखा 
महाशाखा प्रमुखिः डा गुणराि लोहनी 
५।१।१   नीनत तथा योिना शाखा  
जिम्मेिार अधधकारीिः  डा गुणनीधध शमात 
५।१।२ अनुगमन तथा मुलयांकन शाखा 
जिम्मेिार अधधकारी ःिः केशि राि पजण्डत 

५।१।३ धचककत्सा सेिा, सशक्षा तथा अनुसन्धान शाखा 
जिम्मेिार अधधकारी  ःिः शकुन्तला प्रिापनत  
५।१।४ आयूिेद तथा िैकजलपक धचककत्सा शाखा 
जिम्मेिार अधधकारी ःिः डा बाबु रािा अमात्य 

 

५।२। गुणस्तर मापदण्ड तथा ननयमन महाशाखा 
महाशाखा प्रमुखिः डा. विकास देिकोटा 
५।२।१  गुणस्तर, मापदण्ड तथा ननयमन शाखा 
जिम्मेिार अधधकारी ःिः  सानु बाबु अधधकारी 
                 ःिः पान बहादरु क्षरेी  
 

५।२।२  सुचना प्रविधध शाखा 
जिम्मेिार अधधकारी ःिः िगदीश रौननयार 
५।३। िनसंख्या व्यिस्थापन तथा सुचना महाशाखा 
महाशाखा प्रमुखिः शैलिा रेग्मी भट्टराइ 
५।३।१ िनसंख्या ब्यिस्थापन तथा सुचना शाखा 
जिम्मेिार अधधकारी ःिः माधि लम्साल 

५।३।२ लैधगकं समता तथा सामाजिक समािेसशकरण शाखा 
जिम्मेिार अधधकारी ःिः सोना लक्ष्मी कमातचायत 
 ५।४। स्िास््य समन्िय महाशाखा 
महाशाखा प्रमुखिः डा. िागेश्िर गौतम 

५।४।१ प्रादेसशक तथा स्थानीय स्िास््य समन्िय शाखा 
जिम्मेिार अधधकारी ःिः भीम प्रसाद सापकोटा 
५।४।२ बहुक्षेरीय समन्िय शाखा 
जिम्मेिार अधधकारी ःिः डा. समीर कुमार अधधकारी 
५।४।३. विकास, सहायता समन्िय शाखा 
जिम्मेिार अधधकारी ःिः भिनाथ खनतिडा 
                 ःिः यशोधा अयातल  
५।४।४.  साितिनीक सुचना समन्िय शाखा 
जिम्मेिार अधधकारी ःिः गणेश कुमार श्रीिास्ति 

५।५। प्रशासन महाशाखा 
महाशाखा प्रमुखिः रघुराम बबष्ट 
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५.५.१.कमतचारी प्रशासन शाखा 
जिम्मेिार अधधकारी ःिः प्रमोद ससम्खडा 
५।५।२ । आधथतक प्रशासन शाखा 
जिम्मेिार अधधकारी ःिः मुजततनाथ न्यौपाने  
५।५।२ कानुन शाखा 
जिम्मेिार अधधकारी ःिः मान बहादरु बस्नेत  
५।५।३ आन्तररक प्रशासन शाखा 
जिम्मेिार अधधकारी ःिः कृष्ण लम्साल 

५।६ स्िास््य आपतकासलन तथा विपद व्यिस्थापन इकाई 

प्रमुखस ्डा गुणराि लोहनी 
जिम्मेिार अधधकारी ःिः डा समीर कुमार अधधकारी 
 

 

 

 

७. ननणतय गने प्रकृया र अधधकारीिः 
कामको स्िरुप र प्रकृनत अनुसार शाखा अधधकृत,शाखा प्रमुख, महाशाखाप्रमुख र सधचि । 
८ ननणतय उपर उिुरी सुन्ने अधधकारीिः  
 सधचििः लक्ष्मण अयातल     
९ सम्पादन गरेको कामको वििरण पदिः यस सम्बन्धी विस्ततृ वििरण बुदा नं १६ मा 
राखखएको छ । 
    १० सूचना अधधकारी र प्रमुखको नाम र पदिः 
      सधचििः  लक्ष्मण अयातल  
सूचना अधधकारी M गणशे श्रीिास्ति                
 ११.ए]न,ननयम,विननयम िा ननदेसशकाको सूचीM 

• िनस्िास््य  ऐन, २०७५ 

• सरुन्क्षत मातृत्ि तथा प्रिनन् स्िास््य अन्िकार ऐन, २०७५ 

• रान्रिय स्िास््य बीमा ऐन, २०७४ 

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

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

• स्िास््यकमी तथा स्िास््य संस्थाको सरुक्षा सम्बधिी ऐन, २०६६ 

• पाटन स्िास््य  न्ििान रान्रिय प्रन्तष्ठान ऐन, २०६४ 

• न्चन्कत्सा न्ििान रान्रिय प्रन्तष्ठान ऐन, २०६३ 

• शन्हद गंगालाल रान्रिय हृदय केधर ऐन, २०५७ 

• नेपाल फामेसी पररषद ऐन, २०५७ 

• नेपाल स्िास््य व्यिसायी पररषद न्नयामािली। २०५६ 

• नेपाल स्िास््य सेिा न्नयमािली २०५५ 

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

• िी.पी. कोइराला ममेोररयल क्याधसर अस्पताल ऐन, २०५४ 

• नेपाल स्िास््य सेिा ऐन, २०५३ 

• नेपाल नन्सवङ पररषद ऐन, २०५२  

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

• स्िास््य कर कोष न्नयमािली, २०५१ (िमु्रपान तथा मन्दरा दस्तुर) 
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• आमाको दिुलाई प्रन्तस्थापन गने िस्तु (न्िन्क्र न्ितरण न्नयधरण) ,२०४९  

• िी.पी.कोइराला स्िास््य न्ििान प्रन्तष्ठान ऐन, २०४९ 

• नेपाल स्िस््य अनसुधिान पररषद् ऐन, २०४७ 

• नेपाल स्िास््य व्यिसायी पररषद ऐन, २०४७ 

• आयिुेद न्चन्कत्सा पररषद् ऐन, २०४५ 

• औषिीस्तर  न्नयामािली, २०४३ 

• औषिी उत्पादन संन्हता, २०४१ 

• औषिी िाुँचबझु तथा न्नरीक्षण न्नयमािली, २०४० 

• औषिी दताव न्नयामािली, २०३८ 

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

• औषिी ऐन, २०३५ 

• नेपाल मेन्डकल काउन्धसल न्नयमािली, २०२४  

• न्बफर न्नयधरण न्नयामािली, २०२३ 

• न्बफर न्नयधरण ऐन, २०२० 

• संक्रामक रोग ऐन, २०२० 

• नेपाल मेन्डकल काउन्धसल ऐन, २०२०  

• िोप ऐन, २०२० 

 

 नीति तनरे्दतिका, काययक्रमहरू िथा कायययोजनाहरूूः 

• रान्रिय स्िास््य नीन्त, २०७६ 

• आधतररक न्नयधरण न्नदेन्शका  ,२०७५  

• मेन्डको न्लगल सेिा न्नदेन्शका  ,२०७५  

• स्िास््य क्षेरको लैङ्न्ग समानता तथा सामान्िक समािेशीकरण रणनीन्त  ,२०७५  

• एम्िलेुधस सिेा सचचालन न्नदेन्शका  ,२०७३  

• न्िपधन नागररक उपचार कोष न्नदेन्शका  ,२०७३  

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

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

• अस्पताल फामेसी न्नदेन्शका  ,२०७२  

• रान्रिय रि संचार नीन्त, २०७१ 

• रान्रिय स्िास््य बीमा नीन्त, २०७१ 

• सून्तविधय पदाथव न्नयधरण तथा न्नयमन न्नदेन्शका, २०७१ 

• सून्तविधय पदाथवको प्याकेटमा न्चर र सधदेश अंन्कत न्नदेन्शका, २०७१ 

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

२०७१  

• मिु स्िास््य नीन्त, २०७० 

• रान्रिय िनस्िास््य प्रयोगशाला नीन्त, २०६९ 

• रान्रिय स्िास््य सचचार नीन्त, २०६९ 

• सरुन्क्षत गभवपतन सेिा प्रन्क्रया  ,२०६०  
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१२  (आम्दानी खचत तथा आधथतक कारोबार सम्बन्धी अद्यािधधक वििरणिः   
यस  िानकारी अनसुूचीमा रहेको छ। 

 

१#  अनघललो आधथतक िषतमा साितिननक ननकायले कुनै sfo{s|d िा आयोिना संचालन गरेको 
भए सोको वििरण  

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

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

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

२०७६” िारी भै लागू भएकोछ। 

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

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

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

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

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

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

२०७५” लागू भइव सकेको छ।  

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

लागू भएको छ। 

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

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

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

संचालन भैरहेको छ। 

 

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

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

न्नरधतरता न्दन देशभररका सबै स्िास््य संस्थाहरु स्िास््य चौकी देन्ि न्बशेषि तहका 

अस्पतालहरूसम्म न्बस्तार गररएकोछ। 

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

ल्याइएकोछ। 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

१३. E-Health Strategy को मस्यौदा तयार भएकोछ।  
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१४. आप्रिास प्रन्क्रया प्रस्थान पूिव, गधतब्य स्थान र आगमन पश्चात ह न सक्ने सबै न्कन्समका िनस्िास््य 

समस्याहरूको धयून्नकरण गनव न्बन्भधन मधरालय र न्नकायहरूको संलग्नतामा रातरिय आप्रवास 

स्वास््य नीति २०७६ को मस्यौदा तयार भएको छ। 

१५. स्िास््य क्षेरको लैतिक समानिा िथा सामातजक समाबेिीकरण  रणनीतिको मस्यौदा  तयार 

गररएको छ। 

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

पररक्षण लगायतका मेन्डकोन्लगल सेिालाई प्रभािकारी ब्यबस्थापनका लान्ग “मेतडकोतलिल 

सञ्चालन तनरे्दतिका, २०७५" स्िीकृत भएको छ। 

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

स्िास््यकमीले न्बरामीलाइव गने व्यिहारसम्बधिी आचारसंन्हता लाग ु गने ब्यबस्था भए अनसुार सो 

सम्बन्धि आचारसंन्हता तयार भइव लाग ुभएको छ। 

(ख) स्वास््य संस्था िथा तनकायहरु हस्िान्िरण 

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

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

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

गररएको छ। 

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

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

गररएको छ। 

(ि) योजना िजुयमा, अनुिमन, मूलयांकन र समन्वय  

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

को आिारपर स्िीकृत भै कायवधियनमा आइसकेकोछ। 

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

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

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

गररएको छ। 

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

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

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

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

देशभरीका स्िास््य संस्थाहरूको न्बबरण तथा सेिाहरूको अन्भलेिन ब्यबन्स्थत गरी स्िास््यसंग 

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

(Health Facility Registry) लागू भई कायावधियनमा ल्याईएकोछ। 

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

प्रन्तबेदन भइव रहेको छ।  

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

मधरीज्यूको समपुन्स्थन्तमा सरोकारिालाहरुसंग “स्िास््य कमी र स्िास््य संस्थाको सरुक्षा” 

समबधिमा छलफल सम्पधन भएकोछ । 
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(घ) सेवा प्रवाह 

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

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

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

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

दोब्बर गनव न्नदेन्शका संसोिन गरी लागू गररएकोछ। 

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

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

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

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

स्तरोधनती गररएकोछ। 

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

गररएकोछ। 

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

गररएकोछ।त्यसैगरी सामान्िक सिेा ईकाई गत बषवको २९अस्पतालमा रहेको  

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

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

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

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

सम्तरीमा शल्यकृया सन्हतको न्बशेषि  न्शन्िर सचंालन भएकोछ। 

९. CEONC सिेा ७२ न्िल्लामा पयुावईएकोछ।  

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

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

गने न्बरामीहरुको संख्या ३५,६०० पगेुको छ।    

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

 

(ङ) तवपर्द ब्यबस्थापन पूबय-ियारी िथा िथा प्रतिकायय 

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

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

अस्पताल लगायतका अस्पतालहरुमा न्िपद ब्यबस्थापन योिना तयार भएकोछ। 

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

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

न्चन्कत्सकीय टोन्ल  तयार गररएको छ। 

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

अस्पतालहरुमा सम्पकव  व्यन्िहरु तोकी अलटव रान्िएकोछ।  

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

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

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

पथलैयामा िटाई प्रदेश संगको समधियमा स्िास््य सिेा प्रदान भैरहेकोछ। 

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

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

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

अस्पतालको हाता न्भर संचालन गने न्नणवय भएकोछ। 

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

Assessment) सम्पधन भएकोछ।   

 

 

 

(च) अध्ययन, अनुसन्िान, सवेिण 

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

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

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

Survey सम्पधन गरी प्रन्तबेदन साबविन्नक गररएको छ। 

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

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

छ। 

(छ) भौतिक पूवायिार 

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

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

२१४ िटा भिनहरूको न्नमावण सम्पधन भएको छ। 

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

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

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

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

न्बन्त्तय हस्ताधतरण भई न्नमावण कायव शरुु भैसकेकोछ। 

(ज) तबिेषज्ञ तचतकत्सक पररचालन 

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

न्चन्कत्सकहरूलाइव पन्हलो पटक न्बन्भधन अस्पतालमा पररचालन गररएको छ । 
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१५. साितिननक ननकायको िेभसाईट भए सोको वििरणिः 

• यस स्िास््य तथा िनसंख्या मधरालयको िेिसाइट www.mohp.gov.np 

 

 

१^=  साितिननक ननकायले संचालन गरेको कायतक्रम र सो को प्रगनत प्रनतिेदन 

१= cfly{s k|zf;g शाखाबाट सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरूबाट हाससल भएका मुख्र् उपलब्धीहरू  

cg';'rLdf pknAw 5 . 

@= नीनत योजना तथा अनुगमन महाशाखाबाट भएका प्रमुख कायतहरू 

१. कोरना भाइतरस रोग (कोशभड १९) ववश्व महामारीको समयमा प्रजनन,् मात,ृ नवजात 
शशशु तथा बाल स्वास््य सेवाको लाधग अन्त्तररम मागत दशतन तयारी 

२. नीजज तथा सामुदानयक अस्पताललाइ कोशभड १९ पररक्षणका लाधग आर.डड.टी. बाट 
पररक्षण गनत अनुमनत ददने सम्बजन्त्ि अन्त्तररम ननदेशशका २०७७ तयार 

३. कोशभ १९ का ववरामीहरूको उपचारमा प्रत्यक्ष रूपमा सलंग्न स्वास््यकमी तथा अन्त्य 
कमतचारीहरूको ब्यबस्थापन सम्बजन्त्ि मागतदशतन २०७७ तयार गरी कायातन्त्वयमा रहेको 

४. Pocket Book for  Infection Prevention and Control Measures for COVID 19 in the 

Health Care Setting 

५. कोराना भाइतरस (कोशभड १९) को संक्रमणको उपचार वापत अस्पताललाइत अनुदान 
उपलब्ि गराउने सम्बजन्त्ि आदेश, २०७७ तयार गरी लागू गरेको 

६. कोशभड १९ युननफाइतड अस्पताल संचालन आदेश २०७७ तयार गरी लागू गरेको 
७. कोरना भाइतरस (कोशभड १९) को उपचारमा संलग्न जनशजक्तको जोखखम भत्ता 

ब्यबस्थापन आदेश, २०७७ तयार गरी लागू गरेको । 

८.  कोरना भाइतरस (कोशभड १९) को प्रकोपको बेलामा प्रयोग हुने एम्बुलेन्त्सको सररफाइत 
तथा ननसंक्रमण सम्बजन्त्ि मान संचालन कायतववधि तयार गरेको 

९. कोशभड १९ को महामारीको सन्त्दभतमा कोशभड तथा अन्त्य सेवा प्रवाहका लाधग अन्त्तररम 
ननदेशशका २०७६ तयार तथा कायातन्त्वयमा ल्याएको  

१०. कोशभड १९ मा वप.वप.इ. प्रयोग सम्बजन्त्ि ननदेशशका तयार 

११. कोशभड १९ का कारण मतृ्यु भएका ब्यजक्तहरूको शव ब्यबस्थापन सम्बजन्त्ि सकं्षक्षप्त 
कायतववधि २०७६ (पदहलो सशंोिन २०७७) तयार 

१२. कोशभड १९ अस्पतालहरू र क्वाररजन्त्टनको अनुगमन 

१३. आधथतक सबेक्षण २०७६/७७ तयार गरेको 
१४. मन्त्रालय स्तरीय ववकास समस्या समािानको प्रनतबेदन संकलन गरेको र राजरिय 

ववकास समस्या समािान उप सशमनतमा प्रनतबेदन गरेको 
१५. नेपाल सरकारको नीनत तथा कायतक्रम लाधग स्वास््य क्षेरको बुाँदा तयार गरी 

प्रिानमन्त्री कायातलयमा पठाइएको । 

१६. स्वास््य संस्था नभएका स्थानीय तहका वडाहरूमा आिारभूत स्वास््य सेवा केन्त्रको 
भवन ननमातण र सेवा संचालनको लाधग रकम हस्तान्त्तरण गररएको 
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#= :jf:Yo cfktsflng sfo{;+rfng s]Gb| बाट सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरूबाट हाससल 

भएका मुख्र् उपलब्धीहरू  

cg';'rLdf pknAw 5  

$= :jf:Yo ;dGjo dxfzfvf सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरूबाट हाससल भएका मुख्र् 

उपलब्धीहरू  

sf]le8 - !( ;DalGw ldl8of la|lkmË 

%= hg;+Vof Joj:yfkg dxfzfvf,  

h];L zfvfaf6 सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरूबाट हाससल भएका मुख्र् उपलब्धीहरू  

➢ c:ktfndf cfwfl/t Ps4f/ ;+s6 Joj:yfkg s]Gb| :yfkgf tyf ;+rfng 

lgb{]lzsf, @)&& l:js[t 

िनसंख्या व्यिस्थापन तथा सूचना शाखाबाट सम्पादन भएका कृयाकलापहरू 

➢ ljZj hg;+Vof lbj; -h'nfO{ !!, @)@)_ dgfpg] sfo{s|d ;DkGg  

^= u'0f:t/ dfkg tyf lgodg dxfzfvf 

१ :jf:Yo ;+:yf :yfkgf, ;+rfng tyf :t/f]Gglt dfkb08 ;DaGwL lgb]{lzsf, @)&) 

;+;f]wgsf nflu d:of}bf tof/ eO{ k]z ePsf] . 

   @= :jf:Yo ;+:yfn] k|bfg ug]{ :jf:Yo ;]jfsf] u'0f:tsf] cfwf/df lng ;Sg] ;]jf z'Ns 

lgwf{/0f dfkb08 tof/ eO{ lg0f{osf nflu k]z ePsf] . 

   #= :jf:Yo ;+:yfx?sf] txut ;+/rgf, ;f] ;+:yfx?n] k|bfg ug]{ ;]jfx? / To:tf 

:jf:Yo ;+:yfsf] lgodg ;DaGwL k|:tfj tof/ eO{ lg0f{osf nflu k]z ePsf] . 

   $= sf]le8–!( sf] lgoGq0f, /f]syfd, lgbfg / pkrf/sf nflu gofF k|ljlw dfkm{t o; 

dGqfno;+u ;xsfo{ ug{sf nflu k|:tfj dfu ug{ ;"rgf k|sflzt ul/Psf] . 

 

१&.  साितिननक ननकायल े िगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामािली  र त्यस्ता 
सूचना संरक्षण गनत तोककएको समयािधी  
!*. साितिननक ननकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी ननिेदन र सो उपर सूचना ददइएको 
विषयिः 

➢ cfo'j]{b / xf]ldof]KofyL pkrf/ af/] km}lnPsf] e|d pk/ ph'/L  
➢ sf]le8 !( sf] kl/If0f z'Ns ?=!%))) lng] ;DaGwdf  
➢ sf]le8 !( sf] sf/0fn] vf]k sfo{s|d ;+rfng e}/x]sf] 5 jf 5}g  
➢ sf]le8 !( sf] RDT kl/If0f 
➢ xf]ldof]KofyL cf}ifwL Arsenic Album 30c sf] ljt/0f ;DaGwdf  
➢ :jf:Yo ;+:yf :yfkgfsf] lg0f{o  
➢ btf{ lstfadf gfd vtf{ ePsf] lrlsT;ssf] pd]/ xb ;DaGwdf  
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➢ National Testing Guideline for COVID-19 sf] Guideline 
;DaGwdf  

 

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

• www.facebook.com/mohpnep 

• www.twitter.com/mohpnep 




























































