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स्वास्थ संस्था हस्तान्तरण निरे्दशिका २०७४ 
१ पृष्ठभूमि 

िेपाली ििताले पहहलो पटक आफैं ले निवाणचचत गरेको सवंवधाि सभाका प्रनतनिचधबाट नििाणण गररएको 
िेपालको सवंवधाि, २०७२ साल असोि ३ गतरेे्दखि लाग ूभएको छ। िेपाल सघंीय, सिावेिी, लोकताजन्त्रक 
गणतन्त्रात्िक राज्यिा रुपान्तररत भएको छ। िेपालको सवंवधािले सघंीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्र िेपालको 
िलू सरंचिा सघं, प्ररे्दि र स्थािीय तह गरी तीि तहको हुिे तथा राज्यिजततको प्रयोग तीि ै तहले 
सवंवधाि र काििू बिोजिि गिे व्यवस्था गरेको छ। सघं, प्ररे्दि र स्थािीय तहका एकल अचधकारहरू 
सवंवधािको क्रिि: अिसुचूी ५, ६ र ८ िा र सघं, प्ररे्दि र स्थािीयतहका साझा अचधकारलाई अिसुचूी ७ 
र ९ िा सिावेि गररएको छ। 

सवंवधािको अिसुचूीहरुिा उल्लेखित यी अचधकारहरु र कायणहरूलाई ववमभन्ि तहका सरकारको 
जिम्िेवारीिा तोतिे प्रक्रक्रयालाइ कायणगत ववश्लेषण तथा जिम्िेवारी बााँडफााँड (functional analysis and 

assignment ) भनिन्छ। िेपाल सरकारले सब ै तहका अचधकारहरुको कायणगत ववश्लेषण तथा जिम्िेवारी 
बााँडफााँड गरी यसलाई स्वीकृत सिेत गररसकेकको छ। स्वीकृत कायण ववश्लेषण तथा जिम्िेवारी बााँडफााँडको 
सचूी यस निरे्दमिकाको अिसुचूी १ िा हर्दइएको छ। सबंधैानिक ब्यबस्था अिसुार आधारभतू स्वास््य र 
सरसफाईको व्यवस्थापि स्थािीय तहको जिम्िेबारीिा परेको छ।  

 संवैधामिक प्रावधाि 

िेपालको सवंधैानिक इनतहासिा २०७२िा बिेको सवंवधािले स्वास््यलाई पहहलोपटक  िागररकको िौमलक 
हक र कतणव्यको  रुपिा व्यवस्था गरेको छ र सोको  प्राजततकालाचग लाचग राज्यका निरे्दिक मसद्धान्त, 

िीनत तथा र्दानयत्त्व, सकंटकालीि अवस्थाको व्यवस्था र सघं, प्ररे्दि र स्थािीय तह बीचको अचधकारको 
बााँडफांड गररएको पाइन्छ । 

िेपालको सवंवधािको  भाग (३) को धारा ३५ िा स्वास््य सम्बन्धी  हकको उल्लेि गररएको छ िस 
अिसुार: 

• प्रत्येक िागररकलाई राज्यबाट आधारभतू स्वास््य सेवा नििःिलु्क प्रातत गिे हक हुिेछ र 
कसलैाई पनि आकजस्िक स्वास््य सेवाबाट वजन्चत गररिे छैि । 

• प्रत्येक व्यजततलाई आफिो स्वास््य उपचारको सम्बन्धिा िािकारी पाउिे हक हुिेछ । 

• प्रत्येक िागररकलाई स्वास््य सेवािा सिाि पहुाँचको हक हुिेछ । 
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• प्रत्येक िागररकलाई स्वच्छ िािेपािी तथा सरसफाईिा पहुाँच हुिेछ । 
 

साथै सवंवधािले िाद्य सम्बजन्ध हक, स्वच्छ वातावरणको हक, उपभोतताको हक, िहहलाको हक, 

बालबामलकाको हक, र्दमलतको हक, सािाजिक न्यायको हक, यातिा  ववरुद्धको हक र सिािताको हकिा 
पनि स्वास््यलाई वविषे प्राथिकता हर्दएको पाइन्छ ।त्यसगैरी भाग ४ को धारा ५१ िण्ड ९ि िा 
िागररकको स्वास््य सम्बन्धी आधारभतू आवश्यकता पररपनूत णकालाचग राज्यले रे्दहायका िीनतहरु 
अवलम्बि गिेछ भनिएको छ : 

 

• िागररकलाई स्वस्थ बिाउि राज्यले ििस्वास््यको क्षते्रिा आवश्यक लगािी अमभवदृ्चध गरै्द 
िािे । 

• गणुस्तरीय स्वास््य सेवािा सबकैो सहि, सलुभ र सिाि पहुाँच सनुिजश्चत गिे । 
• िेपालको परम्परागत चचक्रकत्सा पद्धनतको रुपिा रहेको आयवेुहर्दक, प्राकृनतक चचक्रकत्सा र 

होमियोतयाचथक लगायत स्वास््य पद्धनतको सरंक्षण र प्रवधणि गिे । 
• स्वास््य क्षेत्रिा राज्यको लगािी अमभवदृ्चध गरै्द यस क्षेत्रिा भएको नििी लगािीलाई नियिि 

र व्यवस्थापि गरी सेवािलूक बिाउिे । 
• स्वास््य सेवालाई सवणसलुभ र गणुस्तरीय बिाउि स्वास््य अिसुन्धाििा िोड हर्दरै्द स्वास््य 

र स्वास््यकिीको सखं्या वदृ्चध गरै्द िािे । 
• िेपालको क्षिता र आवश्यकताका आधारिा ििसखं्या व्यवस्थापिका लाचग पररवार 

नियोििलाई प्रोत्साहहत गरै्द िात ृितृ्यरु्दर र मिि ुितृ्यरु्दर घटाई औसत आय ुबढाउिे । 

• िागररकको स्वास््य वीिा सनुिजश्चत गरै्द स्वास््य उपचारिा पहुाँचको व्यवस्था मिलाउिे । 

 

 आधारभूत स्वास्थ्य 

सवंधैानिक प्रावधाि अिसुार आधारभतू स्वास््य र सरसफाइ स्थािीय तहको अचधकार क्षते्र मभत्र पर्दणछ । 
स्थािीय तहको स्वास््य सम्बन्धी अचधकारहरुको ववस्ततृीकरणको वववरण यस निरे्दमिकाको अिसुचूी १ िा 
हर्दइएको छ।  

यसगैरी स्वास््यलाई प्रभाव पािे ववववध तत्वहरु (स्वास््यको सामाजिक निर्ाारकहरु) िस्त ै स्वच्छ  
िािेपािी, िाद्यपर्दाथणको गणुस्तर, वाय ुतथा ध्वनि प्रर्दषूण नियन्त्रण, सरसफाई सचेतिा र स्वास््यिन्य 
फोहोर व्यवस्थापि, स्वस्थ िीवििलैी, पोषण, िारीररक ब्यायाि, योग अभ्यास, लगायतका ििस्वास््य 
सेवाको प्रवद्णधि आहर्द कायणहरु पनि स्थािीय तहको अचधकार क्षेत्र मभत्र पर्दणछि।् 
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िाचथ उजल्लखित कायणहरुको आधारिा स्थािीय स्वास््य ससं्थाहरुको व्यवस्थापि तथा सचंालिको 
जिम्िेवारी स्थािीय तहको अचधकार क्षेत्र मभत्र पर्दणछ। यस सन्र्दभणिा स्थािीय तहिा रहेका स्वास््य 
ससं्थाहरु सवंधैानिक व्यवस्था अिसुार स्थािीय तहलाई हस्तान्तरण गिे कायणिा सहिीकरणकालागी यस 
निरे्दमिकाको तिुणिा गररयेको हो। 

 

२  मिरे्दमिकाको उध्रे्दश्य 

यस निरे्दमिकाको िखु्य उद्धेश्य िेपाल सरकार स्वास््य िन्त्रालय अन्तरगत रहेका प्राथमिक स्वास््य 
सेवा केन्र, स्वास््य चौकी, िहरी  स्वास््य केन्र, सािरु्दानयक स्वास््य इकाई, आयवेुर्द औषधालय  
लगायतका स्वास््य ससं्थाहरु ती ससं्थाहरुको वववरण सहहत सबंधैानिक प्राबधाि अिरुुप सम्बजन्धत 
स्थािीय तहलाई हस्तान्तरण गिण सहिीकरण गिुण हो। 

 

३ यस मिरे्दमिकाको उपारे्दयता 

यस निरे्दमिकालाई सम्बजन्धत स्थािीय तहल ेआफु िातहतका स्वास््य ससं्थाहरु (प्राथमिक स्वास््य सेवा केन्र, 

िहरी स्वास््य केन्र, स्वास््य चौकी, सािरु्दानयक स्वास््य इकाई र आयवेुर्द औषधालयहरु) को व्यवस्थापि तथा 
सन्चालिका लाचग एउटा सहयोगी र्दस्तावेिको रुपिा उपयोग गिण सति ेछि।्  हस्तान्तररत स्वास््य ससं्थाहरुको 
व्यवस्थापि सम्वजन्धत स्थािीय तहको जिम्िेवारी हुिे छ। िेपाल सरकारको तफण बाट जिल्ला िि स्वास््य 
कायाणलयले सम्बजन्धत स्थािीय तहलाइ सम्बजन्धत स्वास््य ससं्थाको अचल सम्पवत्त (आनैि ैस्वामित्वको 
िग्गा र भवि) सम्वजन्ध वववरण र स्वास््य ससं्थाको किणचारी र्दरवन्र्दीको वववरण (िो क्रिि: अिसुचूी 
२ र ३ िा हर्दइएको छ) सहहत स्थािीय स्वास््य ससं्थाहरु हस्तान्तरण गिेछ । 

 

४ हस्तान्तरण संबन्धिा िेपाल सरकारले गरेका मिणणयहरु 

स्थािीय तहिा रहेका (स्वास््य) ससं्थाहरु स्थािीय तहलाइ हस्तान्तरण गिे सबंन्धिा िेपाल सरकारले 
निणणय गररसकेको छ। यस बारेिा अथण िन्त्त्रालयले प्रकामित गरेको ‘स्थािीय तहिा बिेट तिुणिा, 
कायाणन्वयि,अचथणक व्यवस्थापि, तथा सम्पवत्त हस्तान्तरण सबंन्धी निरे्दमिका २०७४’ िा रे्दहाय अिसुारको 
व्यवस्था छ।  
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‘िेपालको सबंबधाि बिोजिि िेपाल सरकार िजन्त्रपररषर्दबाट स्वीकृत कायण बबजस्त्रनतकरण प्रनतवेर्दि तथा 
यस आरे्दि अिसुार गााँउपामलका एव ं िगरपामलकाको कायण क्षेत्रमभत्र परेका हाल बबषयगत िन्त्रालय वा 
सरकारी निकायहरुबाट सन्चालि भइआएका  स्थािीय स्तरका कायाणलय, सरंचिा, चल अचल सम्पवत्त 
(प्राथमिक स्वास््य केन्र, स्वास््य चौकी, आयवेुर्द औषधालय सिेत) स्वत सम्बजन्धत गााँउपामलका एव ं
िगरपामलकाकािा हस्तान्तरण हुिे छ। यसरी हस्तान्तरण हुिे सम्पणूण सम्पवत्तको अमभलेि तथा जिन्सी 
लगत िाता २०७४ भार िसान्त मभत्र स्थािीय तहले तयार गरी सो को वववरण सावणिनिक गिुण पिे छ’ । 
यस अिरुुप स्वास््य िन्त्रालयले मिनत २०७४-०५-११ िा सािरु्दानयक स्वास््य इकाई, स्वास््य चौकी, 
िहरी स्वास््य केन्र, प्राथमिक  स्वास््य केन्र र आयवेुर्द औषधालयहरु सम्बजन्धत स्थािीय तहलाई 
हस्तान्तरण गिे निणणय गररसकेको छ। यस निरे्दमिकाले िेपाल सरकारका यी निणणयहरुलाई कायाणन्वयि 
गिण सहयोग पयुाणउिे छ। 

 

५ स्वास्थ्य संस्थाको संरचिा र कायण के्षत्र 

स्वास््य ससं्था अिसुारको स्वीकृत र्दरबन्र्दी ववबरण यस निरे्दमिकाको अिसुचूी ३ िा हर्दइएको छ। 
स्थािीय स्वास््य ससं्थाहरु (यस निरे्दमिकाको प्रयोििकालाचग सािरु्दानयक स्वास््य इकाई, स्वास््य 
चौकी, िहरी स्वास््य केन्र, प्राथमिक स्वास््य केन्र तथा आयवेुर्द औषधालय) बाट हालसम्ि प्रर्दाि गरररैं्द 
आएका िखु्य सेवाहरु (कायण क्षेत्र) रे्दहाय अिसुार छि।्   

प्राथमिक स्वास््य केन्र 

 योििा तिुणिा सम्बन्धी कायण, 
 पररवार नियोिि सम्बन्धी कायणक्रि सन्चालि 

 सरुक्षक्षत िाबत्रत्व कायणक्रि  

 पोषण सम्बन्धी कायणक्रि 

 िोप सेवा सन्चालि 

 झाडा पिाला रोकथाि तथा नियन्त्रण 

 श्वास प्रश्वास रोगको रोकथाि तथा नियन्त्रण 

 औलो तथा कालािर रोकथाि तथा नियन्त्रण 

 क्षय तथा कुष्ठ रोग रोकथाि तथा नियन्त्रण 

 एड्स तथा एस हट डड रोकथाि तथा नियन्त्रण 

 िहािारी नियन्त्रण तथा प्राक्रक्रनतक प्रकोप व्यवस्थापि 
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 स्वास््य मिक्षा तथा वातावरणीय सरसफाई 

 प्राथमिक स्वास््य सेवा गााँउ घर जतलनिक कायणक्रि 

 िहहला स्वास््य स्वयसंेववका व्यबस्थापि 

 बहहरंग तथा अन्तरङ्ग सेवा िाफण त उपचार सेवा 
 औषधी तथा अन्य वस्तकुो आपनूत ण व्यवस्थापि 

 सपुरीवेक्षण, अिगुिि,  

 अमभलेि तथा प्रनतवेर्दि 

 स्वास््य ससं्था व्यवस्थापि तथा सचंालि समिनतको बठैक नियमित रुपिा सचंालि 
गराउि क्रक्रयािील रहिे। 

 प्रिासनिक तथा अन्य कायण 

 

स्वास््य चौक ीः 

 योििा तिुणिा सम्बन्धी कायण, 
 पररवार नियोिि सम्बन्धी कायणक्रि सन्चालि 

 सरुक्षक्षत िाबत्रत्व कायणक्रि  

 पोषण सम्बन्धी कायणक्रि 

 िोप सेवा सन्चालि 

 झाडा पिाला रोकथाि तथा नियन्त्रण 

 श्वास प्रश्वास रोगको रोकथाि तथा नियन्त्रण 

 औलो तथा कालािर रोकथाि तथा नियन्त्रण 

 क्षय तथा कुष्ठ रोग रोकथाि तथा नियन्त्रण 

 एड्स तथा एस हट डड रोकथाि तथा नियन्त्रण 

 स्वास््य मिक्षा तथा वातावरणीय सरसफाई 

 प्राथमिक स्वास््य सेवा गााँऊ घर जतलनिक कायणक्रि 

 िहहला स्वास््य स्वयसंेववका व्यबस्थापि 

 बहहरंग सेवा िाफण त उपचार सेवा 
 औषधी तथा अन्य वस्तकुो आपनूत ण व्यवस्थापि 

 सपुरीवके्षण, अिगुिि,  

 अमभलेि तथा प्रनतवेर्दि 
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 स्वास््य ससं्था व्यवस्थापि तथा सचंालि समिनतको बठैक नियमित रुपिा सचंालि 
गराउि पहल गिे 

 प्रिासनिक तथा अन्य कायण 

सामरु्दानयक स्वास््य इकाई 

 सािान्य उपचारात्िक सेवा 
 िोप सेवा 
 गभणवती िााँच सवेा 
 झाडा पिाला तथा न्यिूोनिया िस्ता रोगको सािान्य उपचार 

 पररवार नियोिि सेवा 
 स्वास््य सबंन्धी राजष्िय कायणक्रिहरु (िस्त ैक्षय, कुष्ठ रोग रोकथाि, औलो, हात्तीपाइले 

आहर्द) 
 स्वास््य चौकीबाट प्रर्दाि हंुरै्द आएका प्रबद्णधिात्िक तथा प्रनतकारात्िक सेवाहरु आहर्द। 

िहरी स्वास््य केन्र 

 सािान्य उपचारात्िक सेवा 
 िोप सेवा 
 गभणवती िााँच सवेा 
 झाडा पिाला तथा न्यिूोनिया िस्ता रोगको सािान्य उपचार 

 पररवार नियोिि सेवा 
 स्वास््य सबंन्धी राजष्िय कायणक्रिहरु (िस्त ै क्षय रोग, कुष्ठ रोग रोकथाि औलो, 

हात्तीपाइले आहर्द) 
 स्वास््य चौकीबाट प्रर्दाि हंुरै्द आएका प्रबद्णधिात्िक तथा प्रनतकारात्िक सेवाहरु आहर्द। 

 िेपाल स्वास््य क्षते्र रणिीनत (२०७२-२०७७) को अिसुचूी १ िा उल्लिे भए बिोजििको 
स्वास््य सेवाहरु प्रर्दाि गिे।  
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६ स्थािीय तहको स्वास्थ्य संबन्धी मिमे्मवारी 

सबंबधािले सनुिजश्चत गरेको स्वास््य सबंन्धी िौमलक हकहरुको पालिा तथा सबंबधािको अिसुचूीहरुिा 
भएको व्यवस्था अिसुार स्थािीय तहका िखु्य जिम्िवेारीहरु रे्दहाय अिसुार छि।् 

७ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सरसफाई 

आधारभतू स्वास््य सेवाले ववमभन्ि रोगहरुबाट व्यजतत, पररवार, तथा सिरु्दायिा पािण सतिे असरहरुलाई 
सकेसम्ि न्यनूिकरण गिे उद्धेश्य रािेको हुन्छ। िसका केहह उर्दाहरण निम्िािसुार रहेकाछि।् 

(क) प्रनतकारात्िक सेवाहरु िस्त ैिोप सेवा, सरुक्षक्षत िाततृ्व, पररवार नियोिि, पोषण, 
(ख) प्रबद्णधिात्िक सेवाहरु िस्त ैपोषण प्रबद्णधि, िािमसक स्वास््य, िहहला हहसंाको रोकथाि, धुम्रपाि 

तथा िद्यपािको रोकथाि, िािेपािी तथा सरसफाइ, 
(ग) उपचारात्िक सेवाहरु िस्त ै ववमभन्ि रोगहरुको निर्दाि तथा उपचार, चोटपटक र घाउ िहटराको 

उपचार, प्रयोगिाला सम्बन्धी िाचंहरु तथा क्रफजियोथरेापी सेवा। 

 

स्थािीय तहका आधारभतू स्वास््य र सरसफाई तथा स्वास््य सबंन्धी अन्य जिम्िेवारीहरु यस 
निरे्दमिकाको अिसुचूी १ िा सिावेस गररएको छ। 

 

८ स्थािीय तहले ध्याि पुयाणउिु पिे अन्य कुराहरु 

स्थािीय सरकारहरुले िाचथ उजल्लखित सबंधैानिक जिम्िेवारीहरु परूा गिे क्रििा रे्दहायका कुराहरुलाई 
वविषे ध्याि हर्दि ुपिे हुन्छ। 

 स्वास््य सेवावाट कोही पनि वजचचत िरहुि ्

आनैिो कायण क्षते्रिा वसोवास गिे सिरु्दायहरु िध्ये सािाजिक आचथणक ववकासका हरजष्टले पनछ परेका 
सिरु्दायहरु (सािान्यतया िहहला, र्दमलत, सकुुम्वासी, ववपन्ि वा स्थािीय सरकारले पहहचाि गरेका अन्य 
सिहुहरु) र स्वास््यका हहसाबले सम्वेर्दििील सिहुहरु (िस्त ै बालबामलका, गभणवती तथा सतु्केरी 
िहहलाहरु, िेष्ठ िागरीक, अपाङ्ग) को स्वास््यका सम्बन्धिा वविषे ध्याि पयुाणउि ुिरुरी छ। स्वास््य 
योििा तिुणिा गर्दाण वा स्वास््य सबंन्धी कायणक्रि सञ्चालि गर्दाण स्वास््य सेवािा पहंुच िपगेुका 
वगणहरुलाई सरै्दव प्राथमिकतािा राख्नु आवश्यक छ। 

 



10 
 

 एक कृत तथा साझेर्दारी पहल 

िाचथ ि ै उल्लेि गररयो स्वास््य सेवा भिेको ववरािी हंुर्दा उपचार गिुण िात्र ै होइि, यस अन्तरगत 
ववमभन्ि प्रबद्णधिात्िक तथा प्रनतरोधात्िक सेवाहरु सिेत पर्दणछि।् िानिसको स्वास््य िदु्ध िािेपािीको 
व्यवस्था, िाद्य पर्दाथणको गणुस्तर, वातावरण सरंक्षण, सरसफाई आहर्द धेरै कुराबाट प्रभाववत हुिे भएकोले 
यी सव ै ववषयहरुलाई सिेटेर स्वास््य सम्बन्धी कायणक्रिहरु सञ्चालि गिुणपिे हुन्छ। स्थािीय तहिा 
एकातफण  प्राथमिक उपचार सेवा तथा आयवेुर्द िस्ता परंपरागत स्वास््य प्रणालीलाई मिलाएर एकीक्रीत 
रुपिा सेवा  ववस्तार गिुणपिे छ भिे अकाणतफण  स्वास््य सेवाको ववकास स्थािीय सरकार एतलैको 
प्रयासबाट िात्र सभंव छैि। यस सन्र्दभणिा स्वास््य क्षेत्रिा काि गिे गरै सरकारी तथा िीजि ससं्थाहरुसाँग 

सिेत आवश्यकता अिसुार साझेर्दारी गरी स्थािीय तहिा स्वास््य सम्वन्धी कायणक्रिहरु सञ्चालि गर्दाण 
अचधकति प्रनतफल प्रातत हुि सतछ । 

 

 सघंीय (केन्रीय) निकायसगंको समन्वय तथा सहकाया 

सघंीय एवि ् प्रारे्दमिक सरकारको काििु, िीनत, गणुस्तर िापर्दण्डिा रहह आनैिा काििु, िीनत तथा 
गणुस्तर िापर्दण्डहरु नििाणण गरर नियिि गिुण पिेछ । 

स्थािीय तहल ेसबंधैानिक प्रावधाि विोजिि स्थावपत हुिे सम्बजन्धत केन्रीय निकायसगं निरन्तर सिन्वय, 

सहकायण र सम्वार्द गररराख्न ुपिे हुन्छ। िेपाल सरकारको केन्रीय िीनत आवचधक तथा वावषणक योििा, िागणर्दिणि र 

स्थािीय िीनत, योििा र कायणक्रिहरुबीच तार्दात्म्यता भएको हुि ुपिेछ। स्वास््य सम्बजन्ध केन्रीय निकायको 
रुपिा स्वास््य िन्त्रालय रहेको र यो िन्त्रालय स्वास््य सम्बजन्ध प्राववचधक ज्ञािको स्रोत भएको हुाँर्दा यससाँग 

निरन्तर सिन्वय आवश्यक हुन्छ। साथ ैस्वास््य सम्बजन्ध विेट वांडफाड, क्षिता ववस्तार, प्राववचधक िििजतत 

व्यवस्थापि, पवूाणधार नििाणण िस्ता पक्षहरुिा पनि ववमभन्ि तहबीच सिन्वय हुिु पिेछ। केन्रीय सरकारल े

ववगतिा र भववष्यिा सिेत अन्य क्षेत्रहरुिा िस्त ै स्वास््यसाँग सम्बजन्धत ववषयहरुिा पनि कनतपय 

अन्तरराजष्िय प्रनतवद्द्ताहरु गरेको छ र गिण सतिेछ। त्यस्ता प्रनतवद्र्दताहरुको कायाणन्वयि गिुण राष्िीय र्दानयत्व 

हुिे भएकोल ेस्थािीय तहिा पनि तर्दिरुुप कायाणन्वयि गिुण पिे हुन्छ । सहस्राब्र्दी ववकास लक्ष्य (MDG), र्दीगो 
ववकास लक्ष्य (SDG) यसका केहह उर्दाहरणहरु हुि।् 

 

 प्ररे्दि तथा जिल्लासगंको समन्वय तथा सहकाया 
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प्रारे्दमिक तहिा स्थापिा हुिे ववषयगत ससं्थागत सरंचिाहरु एव ं स्थािीय तहबीच सिन्वय र सहकायण 
गिुण पिे हुन्छ । यसगैरी साववकिा रहेका िि/स्वास््य कायाणलयहरु र भववष्यिा स्थावपत हुिे स्वास््य 
सम्वजन्ध सरंचिासगं पनि स्वास््य सम्वजन्ध प्राववचधक पक्ष, िििजतत व्यवस्थापि, अत्यावश्यक 
वस्तहुरुको आपनूत ण लगायतका ववववध पक्षहरुिा निकट सिन्वय गिुण उपयतुत हुन्छ । स्थािीयस्तरिा 
स्वास््य ससं्थाहरुको व्यवस्थापि र स्वास््य सम्वजन्ध कायणक्रिहरुको कायाणन्वयि साववकिा जिल्ला 
िि/स्वास््य कायाणलयहरु िाफण त भइरािकेो हुाँर्दा यस्ता कायाणलयहरुलाई स्वास््य सम्वजन्ध िहत्वपणूण 
स्रोतको रुपिा मलई तर्दिरुुप सिन्वय, सहकायण एव ंसहयोग आर्दाि प्रर्दाि गिुण उपयतुत हुिे रे्दखिन्छ । 

 

 स्वास््य ससं्थाहरुको व्यवस्थापि तथा गणुस्तर सरु्ारीः 

स्वास््य ससं्थाहरुको व्यवस्थापि तथा सञ्चालििा स्थािीय सरकारको िहत्वपणूण भमूिका रहन्छ । 
स्वास््य ससं्था व्यवस्थापि तथा सञ्चालि समिनतको गठि र यसको क्रक्रयामिलता, आनैिो कायणक्षते्रिा 
स्वास््य सम्वजन्ध गनतववचधहरु िाफण त ििसिरु्दायको स्वास््य जस्थनतिा सधुार गिे कायण, सब ैस्वास््य 
ससं्थाहरुको अिगुिि, सपुररवेक्षण र आवश्यक सहयोग प्रर्दाि गिे कायणिा सरै्दव तत्पर रहि ुपर्दणछ । 

स्थािीय तहिा रहेका स्वास््य ससं्थाहरु र स्वास््यकिीहरुले प्रर्दाि गिे सेवाको गणुस्तर सनुिजश्चतताका 
लाचग वविषे चिािो हुि ुपर्दणछ । गणुस्तरीय औषचध िररर्द, सरुक्षक्षत भण्डारण तथा नियमित उपलब्धता, 
तोक्रकएको सियिा स्वास््यकिीहरुको उपजस्थनत, स्वास््य ससं्था सञ्चालिको लाचग आवश्यक 
उपकरणहरुको उपलब्धता, सरसफाई तथा पवूाणधारको व्यवस्थापिका साथै स्वास््य सेवािन्य फोहोरको 
उचचत ब्यवस्थापि िस्ता ववववध कुराहरुले स्वास््य सेवाको गणुस्तरलाई प्रत्यक्ष रुपिा प्रभाववत गिे 
भएकोले यस तफण  वविषे ध्याि हर्दि ुपिे हुन्छ । 
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९ अिुसूचीहरु 

 अिुसूची १. िेपालको संमवधाि अिुसार स्थािीय सरकारको स्वास्थ्य सम्बन्धी कायण मिमे्मवारी 

 
स्थािीय तहको अचधकारको  ववस्ततृीकरण 

 

सजम्बधाि प्रर्दत्त अचधकार सूची अिुरुपको कायण ववस्ततृीकरण 
संववधािको अचधकार सूचीका 
ववषय 

१. आधारभूत स्वास््य र सरसफाई सम्वन्धी िीनत, कािुि, िापर्दण्ड, योििा, 
कायाणन्वयि तथा नियिि   

आधारभूत स्वास््य र सरसफाई 
(अिुसूची ८ को क्रिसंख्या ९) 
  
  
  

२. आधारभूत स्वास््य सेवा संचालि र प्रवद्णधि  

३. अस्पताल र अन्य स्वास््य संस्थाको स्थापिा तथा सञ्चालि 

४. स्वास््य सेवा सम्वन्धी भौनतक पूवाणधार ववकास तथा व्यवस्थापि 

५. स्वस्थ िािेपािी र िाध पर्दाथणको गुणस्तर एवं वायु तथा ध्विी प्रर्दषूण नियन्त्रण 

६. सरसफाई सचतेिा अमभवदृ्चध र स्वास््यिन्य फोहोर व्यवस्थापि 

७. स्वास््यिन्य फोहरिैला संकलि, पुिउणपयोग, प्रिोधि, ववसिणि, सेवा िुल्क 
निधाणरण र नियिि 

८. रतत संचार सेवा,  स्थािीय तथा  िहरी स्वास््य सेवा 
९. औषधी पसल सञ्चालि र नियिि 

१०. राजष्िय तथा प्रारे्दमिक लक्ष्य र िापर्दण्ड बिोजिि स्थािीयस्तरको लक्ष्य र 
गुणस्तर निधाणरण  

स्वास््य: (अिुसुची ९ को 
क्रिसंख्या ३) 

११. राजष्िय र प्रारे्दमिक िापर्दण्ड अिुरुप ििरल अस्पताल, र िमसणङ्ग होि, निर्दाि 
केन्र र अन्य स्वास््य संस्थाहरुको जतलनिक र्दताण, सञ्चालि अिुिनत र नियिि 

१२. स्थािीय स्तरिा औषधीिन्य विस्पनत, िडीबुटी र अन्य औषधीिन्य वस्तुको 
उत्पार्दि, प्रिोधि र ववतरण  

१३. स्वास््य बीिा लगायतका सािाजिक सुरक्षा कायणक्रि व्यवस्थापि  

१४. स्थािीय स्तरिा औषधी तथा अन्य िेडडकल उत्पार्दिहरुको न्यूिति िूल्य 
निधाणरण तथा नियिि 
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सजम्बधाि प्रर्दत्त अचधकार सूची अिुरुपको कायण ववस्ततृीकरण 
संववधािको अचधकार सूचीका 
ववषय 

१५. स्थािीय स्तरिा औषधीको उचचत प्रयोग र सुक्ष्ििीव निरोधक प्रनतरोध 
(Antimicrobial Resistance) न्युिीकरण  

 

१६. स्थािीय स्तरिा औषधी र स्वास््य उपकरणको िररर्द, भण्डारण र ववतरण 

१७. स्थािीय स्तरिा स्वास््य सुचिा प्रणाली व्यवस्थापि  
१८. स्थािीय स्तरिा ििस्वास््य निगरािी (पजब्लक हेल्थ सभेलेन्स) 
१९. स्थािीय स्तरको प्रबणधिात्िक र प्रनतकारात्िक, उपचारात्िक, पुिणस्थािात्िक र 

तयामलएहटभ  स्वास््य सेवा सञ्चालि 

२०. स्वस्थ िीवििैली, पोषण, िारीररक व्यायाि, योग अभ्यास, स्वास््य वQृ 

 पालिा  पन्चकिण  लगायतका ििस्वास््य सेवाको प्रवद्णधि   

२१. िुिोहटक र क्रकटिन्य रोग नियन्त्रण तथा व्यवस्थापि 

२२. सुनतण, िहर्दरा र लागुपर्दाथणिन्य वस्तुको प्रयोग नियन्त्रण तथा सचतेिा अमभवदृ्चध 

२३. आयुवेहर्दक, युिािी, आम्ची, होमियोतयाचथक, प्राकृनतक चचक्रकत्सा लगायतका 
परम्परागत स्वास््य उपचार सेवा व्यवस्थापि 

२४. स्थािीय स्तरिा ििस्वास््य आपतकालीि स्वास््य, िहािारी नियन्त्रण योििा र 

कायाणन्वयि  

२५. स्थािीय स्तरिा सरूवा तथा िसिे रोग नियन्त्रण तथा रोकथाि 

२६. आकजस्िक स्वास््य सेवा प्रवाह 
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 अिुसूची २. स्थािीय तहिा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको अचल सम्पत्ती सम्बन्धी मववरण 

(क) अचल सम्पनतको वववरण: 

 िग्गा 
मस.िं. क्रकत्ता ि ं क्षेत्रफल कैक्रफयत 

    
    

 भवि 

मस.िं. भविको प्रकार  

(कच्ची/ पतकी) 
तला कोठा सखं्या कैक्रफयत 

     
     

 अन्य अचल सम्पनत  

मस.िं. सम्पनत  वववरण कैक्रफयत 
    
    

(ख) िगर्द मौज्र्दातको वववरण 

मस.िं. बैंक वववरण िाता ि ं िम्िा रकि कैक्रफयत 
     
     

(ग) फनिाचरको वववरण 

मस.िं. वववरण िम्िा सखं्या प्रयोगिा ल्याउि मिल्िे सखं्या कैक्रफयत 
     
     

(घ) मेडिकल उपकरणको वववरण 

मस.िं. वववरण िम्िा सखं्या प्रयोगिा ल्याउि मिल्िे सखं्या कैक्रफयत 
     
     

 

(ङ) मेडिकल औिारको वववरण 
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मस.िं. वववरण िम्िा सखं्या प्रयोगिा ल्याउि मिल्िे सखं्या कैक्रफयत 
     
     

 

(च) ईलेजरिकलको सम्बजन्र् वववरण 

मस.िं. वववरण िम्िा सखं्या प्रयोगिा ल्याउि मिल्िे सखं्या कैक्रफयत 
     
     

 

(छ) अन्य सम्पतीको वववरण 

मस.िं. वववरण िम्िा सखं्या प्रयोगिा ल्याउि मिल्िे सखं्या कैक्रफयत 
     
     

 

(ि) मौज्र्दातमा रहेको औषधर्को वववरण 

मस.िं. वववरण िम्िा सखं्या प्रयोगिा ल्याउि मिल्िे सखं्या कैक्रफयत 
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 अिुसूची ३: स्वास्थ्य संस्थाहरुको र्दरबन्दी मववरण 

 

प्राथशमक स्वास््य सेवा केन्रको र्दरवन्र्दी वववरण 

मस.ि. पर्द  तह/शे्रणी सेवा सिहू उपसिहू र्दरबन्र्दी कैक्रफयत 

१  मे. अ. 
* 

स्वास््य ि. हे. स  !  

२ 

 स्टाफ िसण/ अस्पताल 

िमसणङ निरीक्षक/ 

वररष्ठ अस्पताल 

िमसणङ निरीक्षक 
% / ^ / & 

स्वास््य 

ि. िमसणङ  !  

३  हे. अ/ मस. अ. हे. व. 
% / ^ / & 

स्वास््य हे. ई  !  

४ 

ल्याब अमसष्टेण्ट/ 

वररष्ठ  ल्याब 

अमसष्टेण्ट/ ल्याब 

अमसष्टेण्ट निरीक्षक 
$ / % / ^ 

स्वास््य 

िे .ल्या .टे िि.े 

ल्याटे 

!  

५ 

अ. ि. मि./ मस. अ. ि. 

मि. / मस. अ. ि. मि. 

निरीक्षक 
$ / % / ^ 

स्वास््य 

क. न. / प. ह.े 

न. 
 #  

६ 

अ. हे. व. / मस. अ. हे. 

व. /   मस. अ. हे. व.  

अचधकृत 
$ / % / ^ 

स्वास््य 

हे. ई.  #  

िम्िा  
!)   

 

स्वास््य चौक ीः हहमाली र पहािी ५२ जिल्लाका लाधग 

मस.ि. सेवा  सिहू पर्द  तह/शे्रणी    र्दरबन्र्दी कैक्रफयत 

१ स्वास््य हेल्थ इन्स्पेतसि हे. अ. 
% / ^ / & !   

२ स्वास््य हेल्थ इन्स्पेतसि सि. अ. ह.े व. / अ. ह.े व. $ / % / ^ @   

३ स्वास््य 

कम्यनुिटी िमसणङ / 

पजब्लक हेल्थ िमसणङ सि.अ. न. सम / अ. न. सम $ / % / ^ @   

४ (सेवा करार)   शे्रणी बबहहि 
  !   

िम्िा  
^   
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स्वास््य चौक ीः उपत्यका र तराईका २३ जिल्लाका लाधग 

मस.ि. सेवा  सिहू पर्द  तह/शे्रणी    र्दरबन्र्दी कैक्रफयत 

१ स्वास््य हेल्थ इन्स्पेतसि हे. अ. 
% / ^ / & !   

२ स्वास््य हेल्थ इन्स्पेतसि सि. अ. ह.े व. / अ. ह.े व. $ / % / ^ #   

३ स्वास््य 

कम्यनुिटी िमसणङ / 

पजब्लक हेल्थ िमसणङ सि.अ. न. सम / अ. न. सम $ / % / ^ @   

४ (सेवा करार)   शे्रणी बबहहि 
  !   

िम्िा  
&   

 

बिेट प्रयोििाथा सेवा कराम शलिे सखं्या 

क. अपरेटर ह. ि . चा का. स  िम्िा  
0 0 # # 

 

आयवेुर्द औषर्ालयको र्दरबन्र्दी वववरण 

मस.ि. सकंाय उप सकंाय पर्द  वगण स्तर र्दरबन्र्दी कैक्रफयत 

१ आयवेुर्द  िेिेरल आयवेुर्द j}B चौथो     !   

२ आयवेुर्द  िेिेरल आयवेुर्द कववराि वररष्ठ पााँचौं     !   

३ आयवेुर्द  िेिेरल आयवेुर्द j}B सहायक पााँचौं     !   

४ आयवेुर्द  िेिेरल आयवेुर्द कववराि अचधकृत छैटौं     !   

िम्िा  
$   

 

 

 

  


