
सचूनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ 

(३) र ननयमावलीको ननयम ३ बमोनिम 

सावविननक गररएको नववरण 
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१. ननकायको स्वरुप र प्रकृनत 

नेपालको संविधान २०७२ को कार्ाान्िर्न पश्चात नेपाल एकात्मक राज्र्प्रणालीको परम्परागत स्िरुपबाट 

पररमावजात भई संघीर् लोकतावन्िक राज्र्मा रुपान्तरण हुन पगेुको छ। र ितामान संविधानले दशेलाई संघीर् 

शासन प्रणालीमा रुपान्तरण गरी संघ, प्रदशे र स्थावनर् सरकारको ब्र्िस्था गरेको छ । सहकार्ा, सह अवस्तत्ि 

र समन्िर्मा आधाररत वसद्धान्तले संविधानको प्रस्तािनाले पररलवित गरेको संघीर् लोकतावन्िक 

गणतन्िात्मक शासन व्र्िस्थाको माध्र्म द्वारा वदगो शावन्त, सशुासन, विकास र समवृद्ध प्राविको वदगोपनाको 

सिल आधार स्तम्भको रुपमा पररकल्पना गरेको छ गण्डकी प्रदशे सरकारले प्रदशे सरकार मातहत रहने गरर 

विवभन्न मन्िालर्हरुको स्थापना गने क्रममा २०७८ जेष्ठ ५ गते स्िास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्िालर्, गण्डकी 

प्रदशेको स्थापना भएको हो ।  

२. मन्रालयको संगठन संरचना : 

स्िास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्िालर्को संगठन संरचना दहेार् बमोवजम रहेको छ ।  



2 

 

३. ननकायको काम कतवब्य र अनधकार : 

गण्डकी प्रदशे सरकारको (कार्ाविभाजन) वनर्मािली,२०७४ बमोवजम स्िास््र् तथा जनसंख्र्ा 

मन्िालर्को काम,कताब्र् र अवधकार दहेार् बमोवजम रहकेो छ । 

१. स्िास््र् सेिा तथा पोषण सम्बन्धी प्रादवेशक नीवत, काननु, मापदण्ड तथा र्ोजना तजुामा, कार्ाान्िर्न 

र वनर्मन 

२. प्रदशेस्तरमा आिश्र्क पने प्रिाद्धनात्मक, प्रवतकारात्मक, उपचारात्मक तथा पनुास्थापनात्मक स्िास््र् 

सेिाको व्र्िस्थापन 

३. स्िास््र्सेिा सम्िन्धी प्रदशेस्तरीर् प्राविक, व्र्िसावर्क र पेसागत संघ संस्थाको दताा, सञ्चालन 

अनमुवत र वनर्मन 

४. प्रदशेस्तरीर् स्िास््र् सेिाको गणुस्तर वनधाारण, अनगुमन र वनर्मन 
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५. रावरिर् मापदण्ड बमोवजम औषधीजन्र् तथा स्िास््र् प्रविवध सम्िन्धी सामग्रीको उत्पादन तथा संचर्, 

अवधकतम खदु्रा मलू्र् वनधाारण, अवन्तम वबसजान, गणुस्तर तथा मापदण्ड वनधाारण र त्र्स्ता सामग्री 

उत्पादन गने उद्योगको दताा, सञ्चालन, अनमुवत र वनर्मन 

६. रावरिर् मापदण्ड अनरुुप अस्पताल, नवसाङ्ग होम, वनदान केन्द्र, उपचार केन्द्र र अन्र् स्िास््र् संस्था 

तथा प्रर्ोगशालाको दताा, सञ्चालन, अनमुवत र वनर्मन 

७. रावरिर् मापदण्ड बमोवजम स्िास््र् बीमा लगार्तका सामावजक स्िास््र् सरुिा कार्ाक्रमको 

व्र्िस्थापन तथा वनर्मन 

८. प्रदशेस्तरीर् स्िास््र् िेिको मानिस्रोत विकास र व्र्िस्थापन 

९. औषधी वनगरानी (Pharmacovigilance), औषवधको उवचत प्रर्ोग र सकु्ष्म जीिवनरोधक प्रवतरोध 

(Antimicrobial Resistance) न्र्नुीकरण 

१०. खोप र पररिार वनर्ोजन 

११. संिेदनशील औषधी तथा अन्र् स्िास््र् सामग्री खररद तथा आपवूता व्र्िस्थापन 

१२. प्रदशेस्तरमा स्िास््र् सेिा सम्बन्धी अध्र्र्न तथा अनसुन्धान तथा सचूना प्रणाली, स्िास््र् लेखा 

पद्धवतको संस्थागत व्र्िस्थापन, सचूना प्रिाह 

१३. प्रदशेस्तरीर् जनस्िास््र् वनगरानी (पवब्लक हले्थ सभेलेन्स) व्र्िस्थापन 

१४. सवूता, मवदरा र लागपुदाथाजन्र् िस्तकुो मापदण्ड, वनर्न्िण तथा वनर्मन 

१५. स्िास््र् िेिमा आपत्कालीन अिस्था, विपद ्र महामारी व्र्िस्थापन, आकवस्मक स्िास््र् सेिा 

प्रिाह, आपतकालीन अिस्थाका लावग औषधी तथा औषधीजन्र् सामग्रीको प्रादवेशक बफरस्टक 

व्र्िस्थापन 

१६. सरूिा तथा नसने रोग वनर्न्िण तथा रोकथाम 

१७. रावरिर् मापदण्ड अनरुुप स्िास््र् सेिा सम्िन्धी भौवतक पिूााधार विकास तथा व्र्िस्थापन 

१८. स्िास््र्जन्र् फोहोर व्र्िस्थापन सम्िन्धी मापदण्ड वनधाारण, कार्ाान्िर्न र वनर्मन 

१९. आर्िेुवदक, र्नुानी, आम्ची, होवमर्ोप्र्ावथक, प्राकृवतक वचवकत्सा लगार्तका अन्र् प्रचवलत 

परम्परागत स्िास््र् उपचार सेिा सम्िन्धी प्रदशेस्तरीर् मापदण्ड वनधाारण, कार्ाान्िर्न, अनगुमन र 

वनर्मन 

२०. जनसंख्र्ा, बसाइसराइ र पररिार वनर्ोजन सम्बन्धी प्रदशे नीवत, काननू तथा र्ोजना तजुामा, 

कार्ाान्िर्न र वनर्मन । 

२१. जनसंख्र्ा, बसाइसराइ र पररिार वनर्ोजन सम्बन्धी अध्र्र्न तथा अनसुन्धान, सचूना प्रणालीको 

स्थापना र सञ्चालन, िमता अवभिवृद्ध र स्िास््र्, जनसंख्र्ा, बसाइसराइ र पररिार वनर्ोजन सम्िन्धी 

रावरिर् र प्रादवेशक संस्थाहरुसँगको सम्पका  र समन्िर् 
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४. ननकायमा रहेका पदानधकारी तथा कमवचारी संख्या र कायव नववरण 

वस. नं. कमाचारी/पदावधकारीको 

नाम,थर 

पद/तह/श्रेणी महाशाखा/शाखा कैवफर्त 

१ माननीर् मध ु अवधकारी 

गरुुङ 

मन्िी स्िास््र् तथा जनसंख्र्ा 

मन्िालर् 

 

२ डा.विनोद विन्द ुशमाा सवचि (स्िास््र्, 

११ औ) 

स्िास््र् तथा जनसंख्र्ा 

मन्िालर् 

 

३ डा. नारार्ण श्रेष्ठ आर्िेुद 

वचवकत्सक 

(आठौ) 

आर्िेुद तथा बैकवल्पक 

वचवकत्सा शाखा 

 

४ प्रशान्त राज शमाा बररष्ठ स्िास््र् 

वशिा अवधकृत 

(आठौ) 

स्िास््र् प्रिधान तथा सचूना 

शाखा 

 

५ वटका राम शमाा त्र्ाङ्क 

अवधकृत (आठौ) 

र्ोजना,समन्िर् तथा 

जनस्िास््र् शाखा 

 

६  ईन्द्रकमल वसग्दले लेखा अवधकृत 

(सातौ) 

आवथाक प्रशासन शाखा  

७ वशि लम्साल शाखा अवधकृत 

(सातौ) 

प्रशासन शाखा  

८ ऋषी राम पौडेल त्र्ाङ्क 

अवधकृत (आठौ) 

र्ोजना,समन्िर् तथा 

जनस्िास््र् शाखा 

 

९ शम्भ ुचापागाई बरररड कविराज 

वनररिक (सातौ) 

माननीर् मन्िीज्र्ूको वनजी 

सवचि 

 

१० मेख बहादरु भण्डारी अवधकृतस्तर माननीर् मन्िीज्र्ूको स्िकीर्  

सवचि 

 

११ खोवबन्दर सनुार बार्ोमेवडकल 

ईवन्जवनर्र (सातौ) 

वचवकत्सा सेिा महाशाखा  

१२ उवमाला बराल कम्र्वूनवट नवसाङ 

अवधकृत (सातौ) 

पररिार कल्र्ाण तथा 

पवब्लक हले्थ सवभालेन्स 

शाखा 

 

१३ वनश्सा पराजलुी फामेसी अवधकृत 

(सातौ) 

गणुस्तर,वनर्मन,रोग 

वनर्न्िण तथा नवसाङ शाखा 
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१४ रविता लावमछाने जनस्िास््र् 

अवधकृत (सातौ) 

पररिार कल्र्ाण तथा 

पवब्लक हले्थ सवभालेन्स 

शाखा 

 

१५ बाबरुाम वबश्वकमाा जनस्िास््र् 

अवधकृत (सातौ) 

गणुस्तर,वनर्मन,रोग 

वनर्न्िण तथा नवसाङ शाखा 

 

१६ रेवजना भण्डारी नवसाङ अवधकृत 

(सातौ) 

गणुस्तर,वनर्मन,रोग 

वनर्न्िण तथा नवसाङ शाखा 

 

१७ प्रकाश बराल कम्प्र्टूर अवधकृत प्रशासन शाखा  

१८ बवुद्धसागर अवधकारी मेवडकल रेकडार 

सपुरभाईजर 

पररिार कल्र्ाण तथा 

पवब्लक हले्थ सवभालेन्स 

शाखा 

 

१९ जनुा तामाङ  सहार्कस्तर माननीर् मन्िीज्र्ूको स्िकीर् 

सवचि 

 

२० भगिान थापा हलकुा सिारी 

चालक 

प्रशासन शाखा  

२१ डम्बर बहादरु भजुेल हलकुा सिारी 

चालक 

प्रशासन शाखा  

२२ वतल बहादरु गरुुङ हलकुा सिारी 

चालक 

प्रशासन शाखा  

२३ गणेश थापा हलकुा सिारी 

चालक 

प्रशासन शाखा  

२४ सन्तोष गरुुङ हलकुा सिारी 

चालक 

प्रशासन शाखा  

२५ मन कुमारी पौडेल कार्ाालर् सहर्ोगी प्रशासन शाखा  

२६ दवलमा घवता पनु कार्ाालर् 

सहर्ोगी 

प्रशासन शाखा  

२७ बैकुण्ठ भण्डारी कार्ाालर् 

सहर्ोगी 

प्रशासन शाखा  

२८ वबरण ुप्रसाद दिाडी कार्ाालर् 

सहर्ोगी 

प्रशासन शाखा  

२९ लक्ष्मी पौडेल कार्ाालर् 

सहर्ोगी 

प्रशासन शाखा  
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५. ननकायबाट प्रदान गररने सेवा  

महाशािाको नाम प्रदान गररने सेवा कैनफयत 

प्रशासन तथा योिना महाशािा 

(क)  प्रशासन 

शािा 

▪ मन्िालर् अन्तगातका कमाचारीहरूको 

वनर्वुि । 

▪ मन्िालर् अन्तगातका कमाचारीहरूको 

सरूिा तथा बढुिा  

▪ मन्िालर् अन्तगातका कमाचारीहरूको 

विभावगर् कारिाही । 

▪ मन्िालर् अन्तगातका कमाचारीहरूको कार्ा 

सम्पादन मलू्र्ांकन तथा रेकडा सम्बन्धी 

कार्ा। 

▪ मन्िालर्का कार्ाक्रमहरूको र्ोजना 

तजुामा, अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कन 

सम्िन्धी कार्ा। 

▪ मन्िालर्को स्टोर, सरकारी सम्पवतको 

संरिण तथा सिारी सम्बन्धी कार्ा  

▪ माननीर् मन्िीज्र्ूको सवचिालर् सम्बन्धी 

कार्ा  

▪ सचूना तथा प्रविवधको विकास सम्बन्धी 

कार्ा 

▪ दताा चलानी र अन्र् शाखालाई 

नतोवकएका भैपरी आउने कार्ा। 

 

 

(ि)  आनथवक 

प्रशासन शािा  

▪ मन्िालर्को िावषाक िजेट बजेट तर्ार गने, 

▪ मन्िालर् सम्िद्ध तथा मातहतका 

वनकार्हरुलाई प्रदान गररने साधारण तथा 

विकास िजेट वनकासा तथा अन्तर वनकार् 

समन्िर् सम्िन्धी कार्ा गन,े 

▪ प्रशासन शाखाको सहर्ोग वलइ 

कमाचारीको तलिी प्रवतिेदन पाररत गरी 

तलब भत्ता उपलब्ध गराउने, 

▪ बजेट वनकासा, खचा तथा लेखा वनर्न्िण 

सम्बन्धी कार्ा 
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▪ खचाको श्रेश्ता रावख लेखापरीिण , बेरुज ु

फर्छ्र्ौटसम्परीिण गने गराउने, 

▪ विवनर्ोवजत िजेटको अवधनमा रवह 

अवधकार प्राि अवधकारीको स्िीकृतीमा 

खचा गन,े 

▪ भए गरेका खचाको अवभलेवखकरण गने, 

▪ आवथाक प्रशासन शाखासंग सम्िवन्धत 

अन्र् कार्ाहरु गने । 

 

(ग) कानून तथा फैसला 

कायावन्वयन शािा 

▪ मन्िालर्को कार्ािेि वभि पने विषर्मा एन 

वनर्मको मश्र्ौदा तर्ार गने 

▪ मन्िालर्सँग सम्बवन्धत पना आएका मदु्धा 

मावमलाहरु सम्बन्धी आिश्र्क कार्ा गने, 

▪ मन्िालर्का सिै शाखा महाशाखाहरुलाई 

काननुी रार् परामशा वदने 

▪ मन्िालर्का सचूनाहरु राजपिमा प्रकाशन 

गने व्र्िस्था वमलाउने, 

▪ मन्िालर्का सिै शाखासंग समन्िर् गरी 

नागररक िडापिको व्र्िस्थापन गन,े 

काननू तथा फैसलासंग सम्िन्धव त अन्र् 

कार्ाहरु 

 

नीनत,योिना,िनस्वास््य तथा िनसंख्या शािा 

(क)  

योिना,समन्वय 

तथा िनसंख्या 

शािा 

▪ मन्िालर् एिं अन्तगातका वनकार्को लावग 

आिवधक र्ोजना तथा िावषाक बजेट र 

कार्ाक्रम सम्िन्धी कार्ा,  

▪ संघ, प्रदशे र स्थानीर् तहबीचको र्ोजना 

प्रणालीबीच समन्िर् र तादाम्र्ता सम्बन्धी 

कार्ा, 

▪ प्रादवेशक तथा स्थानीर् तहको आिवधक 

र्ोजना तथा बजेट, मध्र्कावलन खचा 

संरचना तथा रणनीवतक र्ोजना तजुामा 

सम्बन्धी कार्ा, 

▪ अन्तर-स्थानीर् तह विकास र्ोजना, 

पररर्ोजना र कार्ाक्रमको समन्िर् र 

सहवजकरण, 
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▪ स्थानीर् पिूााधार विकास सम्बन्धी नीवत, 

काननू, मापदण्ड, प्रविवध विकास र 

अनसुन्धान सम्बन्धी कार्ा, 

▪ वदगो विकास लक्ष्र् (Sustainable 

Development Goals) हाँवसल गने 

सम्बन्धमा स्थानीर् तहलाई सहर्ोग र 

समन्िर्, 

▪ स्थानीर् तहको िस्तगुत वििरण, 

र्ोजनागत त्र्ांक, प्रगवत सवमिा र 

प्रवतिेदन अवभलेखीकरण सम्बन्धी कार्ा, 

▪ अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कन सम्बन्धी नीवत, 

काननू, मापदण्ड, सचूक र कार्ाक्रम तजुामा, 

एिं कार्ाान्िर्नमा समन्िर्,  

▪ अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कनका 

सचूकहरूको आधारमा कार्ाक्रम र 

आर्ोजनाको वनर्वमत अनगुमन एिं 

मलू्र्ाङ्कन सम्बन्धी कार्ा, 

▪ िावषाक एिं चौमावसक प्रगवत 

वििरणहरूको संकलन, विशे्लषण एिम ्

पषृ्ठपोषण सम्िन्धी कार्ा, 

▪ आर्ोजना कार्ाान्िर्नमा दवेखएका 

समस्र्ा समाधान गना मन्िालर्स्तरीर् 

समस्र्ा समाधान सवमवत सम्बन्धी कार्ा, 

▪ िावषाक तथा आिवधक आर्ोजनाहरूको 

अद्यािवधक अवभलेख राख्ने तथा समीिा 

गने र दवेखएका बाधा अड्चन फुकाउने 

सम्बन्धमा आिश्र्क कारिाही गने 

सम्बन्धी कार्ा  

▪ त्र्ांक अद्यािवधक सम्बन्धी कार्ा 

▪ मन्िालर्लाई आिश्र्क वबवभन्न प्रकारका 

त्र्ाङ्कहरु ब्र्िस्थापन गरर 

आिश्र्कता अनसुार उपलब्ध गराउने 

कार्ा।  
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▪ जनसङख्र्ा तथा बसाइसँराइ सम्बन्धी 

नीवत, ऐन, वनर्म , र्ोजना र कार्ाक्रम 

तजुामा एिं कार्ाान्िर्न गने कार्ा। 

▪ जनसङख्र्ा नीवत वनमााण, वनदवेशका 

तजुामा र समन्िर् गने । 

▪ जनसंख्र्ा विषर्का अध्र्र्न तथा 

अनसुन्धानका लावग वबवभन्न 

विश्वविधालर्संग समन्िर् गने।  

▪ प्रजनन, जन्म,मतृ्र्,ु वििाह र बसाइसँरार् 

(आन्तररक/बाह्य) जस्ता जनसङख्र्ाका 

विविध पिहरुमा दीघाकालीन, आिवधक 

िा िावषाक कार्ाक्रमहरु तजुामा कार्ाान्िर्न, 

अनगुमन तथा मूल्र्ाङकन गने । 

▪ जनसाङवख्र्क सचूना सामाग्रीहरुको 

व्र्िस्थापन,प्रर्ोग गने र आिश्र्कता 

अनसुार अनमुान एिं प्रिेपण लगार्तका 

कार्ा गन े । 

 

(ि)  पररवार 

कल्याण तथा 

पनब्लक हेल्थ 

सनभवलेन्स शािा 

▪ प्रदशेस्तरमा खोप तथा खोपजन्र् सामग्री 

आपवूता तथा वितरण र्ोजना तर्ार गने । 

▪ मात ृ तथा निवशश ु स्िास््र् अिस्थाको 

विशे्लषण गरर प्रादवेशक नीवत वनमााणमा 

प्राविवधक सहर्ोग गने । 

▪ मात ृतथा निवशश ुसम्बन्धी प्राथवमकताका 

कार्ाक्रमहरुको कार्ाान्िर्नका लावग 

समन्िर् र सहवजकरण गने । 

▪ आकस्मीक प्रसतुी सेिा तथा २४ घण्टे 

बवथाङ सेन्टरको विस्तार माफा त सेिा 

पहुचँमा अवभिवृद्ध गनुाका साथै गणुस्तररर् 

सेिा प्रदान गना सम्िद्य वनकार्लाई 

आिश्र्क सहर्ोग गने कार्ा, 

▪ गभािती तथा सतु्केरी अिस्थामा हुने 

जवटलता ब्र्िस्थापनका लावग हिाई 

उद्धार कार्ाक्रमलाई सहर्ोग गरर हिाई 

उद्धार कार्ालाई सहवजकरण गने कार्ा, 
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▪ प्रदशेस्तरमा पररिार र्ोजना सम्बवन्ध नीवत, 

रणनीवत, वनदवेशका, गणुस्तर मापदण्ड तथा 

प्रोटोकलहरु तर्ार गना स्िास््र् तथा 

जनसंख्र्ा मन्िालर्लाई सहर्ोग गने । 

▪ प्रादवेशकस्तरमा पररिार वनर्ोजन सेिाको 

अिस्थाको विशे्लषण गरर नीवत वनमााणमा 

प्राविवधक सहर्ोग गने । 

▪ प्रदशेस्तरमा प्रजनन ् स्िास््र् सम्बवन्ध 

नीवत, रणनीवत, वनदेवशका, गणुस्तर 

मापदण्ड तथा प्रोटोकलहरु तर्ार गना 

स्िास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्िालर्लाई 

सहर्ोग गने । 

▪ वकशोर वकशोरी स्िास््र् सम्बवन्ध 

अध्र्र्न अनसुन्धान तथा कार्ाक्रमहरु 

तजुामा, कार्ाान्िर्न, अनगुमन तथा 

मलु्र्ांकनमा सहर्ोग गने । 

▪ आङ खस्ने समस्र्ा, लैवगंक वहसंा, प्रजनन 

स्िास््र् लगार्तका विषर्मा अनसुन्धान, 

कार्ाक्रम तजुामा, कार्ाान्िर्न, अनगुमन 

तथा मलु्र्ांकनमा सहर्ोग गने ।  

▪ पोषण प्रिधानको लावग आिश्र्क समन्िर् 

गने । 

▪ पोषण अिस्थाको विशे्लषण गरर प्रादवेशक 

नीवत वनमााणमा प्राविवधक सहर्ोग गने । 

▪ पोषण सम्बवन्ध कार्ाक्रमहरु वनमााण तथा 

कार्ाान्िर्न गना सहवजकरण गने । 

▪ जनस्िास््र् सरोकारका रोगहरु जस्तै नसने 

रोग, महामारी आवदको सवभालेन्स प्रणाली 

व्र्िस्थापन गने । 

▪ मेवडकल रेकडा/इलेक्ट्िोवनक मेवडकल रेकडा 

र स्िास््र् व्र्िस्थापन सचूना प्रणाली 

व्र्िस्थापन गने । 

▪ रेकवडाङ/ररपोवटाङ्ग सम्बन्धी कार्ा गने, 

स्िास््र् त्र्ांक अद्यािवधक गने । 
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▪ सवभालेन्सका माध्र्मबाट सने/नसने रोग 

सम्बन्धी जनचेतना हुने गरी Early 

Warning गराउने खालका बलेुवटन 

प्रकाशन गने, सचूना प्रणालीको विकास 

गने । 

 

नचनकत्सा सेवा महाशािा 

(क)गुणस्तर,ननयमन,रोग 

ननयन्रण तथा ननसवङ 

शािा 

▪ सरकारी अस्पताल, वनजी नवसाङ होम  र 

अस्पताल लगार्तका स्िास््र् 

ससंस्थाहरु, मेवडकल कलेज, िैकवल्पक 

वचवकत्सा, आर्िेुद, प्रर्ोगशाला, 

रेडीर्ोलोजी तथा ईमेजीङ सेिा लगार्तका 

सेिाहरुको मापदण्ड वनधाारण तथा 

कार्ाान्िर्नको अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कन 

गने कार्ा । 

▪ स्िास््र् संस्थाहरुबाट प्रदान गररने स्िास््र् 

सेिाको प्रभािकाररता अध्र्र्न तथा 

मलू्र्ाङ्कन गने कार्ा । 

▪ औषधी व्र्िस्था सम्बन्धी नीवत तथा 

गणुस्तर वनधाारण गने कार्ा । 

▪ सरकारी तथा वनजी िेिबाट प्रिावहत 

स्िास््र् सम्बन्धी सेिाहरुको गणुस्तर 

वनधाारण, गणुस्तर वनर्मन गने कार्ा । 

▪ मापन मापदण्ड वनधाारण गरी सो को 

कार्ाान्िर्न भए नभएको लेखाजोखा गने 

कार्ा। 

▪ स्िास््र् संस्था स्थापना सञ्चालन तथा 

स्तरोन्नती मापदण्ड सम्बन्धी वनदवेशका 

तर्ार गने कार्ा 

▪ औषवध व्र्िस्था विभाग र अन्तगातको 

नीवतगत विषर् तथा वचवकत्सा सम्बन्धी 

नीवत,कार्ाविवध, मापदण्ड तर्ार पाने कार्ा 

▪ स्िास््र् संस्थाहरुबाट प्रदान गने सेिाको 

गणुस्तर मापन गने कार्ा। 
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▪ अस्पतालबाट न्र्नूतम सेिा मापदण्डको 

पालना गरर स्थास््र् सेिा प्रदान गने 

ब्र्िस्था वमलाउने र सोको वनर्मन गने 

कार्ा। 

▪ अस्पताल सेिा सञ्चालन सम्बन्धी 

मापदण्ड वनधाारण तथा कार्ाान्िर्नको 

व्र्िस्था गने । 

▪ मन्िालर् र अन्तगातका अस्पताल 

लगार्तका वनकार्मा प्रर्ोगमा आउने 

भौवतक सामाग्रीहरुको मापदण्ड वनधाारण 

तथा कार्ाान्िर्न मागादशान सम्बवन्ध कार्ा 

गन े । 

▪ मन्िालर् र अन्तगात सरकारी, गैरसरकारी, 

अधासरकारी तथा सवमवतहरुबाट 

सञ्चावलत कार्ाक्रमहरुको सामवर्क 

वनरीिण गने । 

▪ अस्पतालको मेवशनरी औजार तथा 

भौवतक व्र्िस्था सम्बन्धमा आिश्र्क 

मापदण्ड वनधाारण र वनर्मन गने । 

▪ अन्तरावरिर् स्िास््र् वनर्मन ( 

International Health Regulation ) 

सम्बवन्ध कार्ा गने । 

▪ नवसाङ सेिाको गणुस्तर कार्म गनाका 

लावग मापदण्ड तथा प्रोटोकल वनधाारण र 

वनर्मन गना सहजीकरण गने 

▪ गणुस्तरीर् र दि नवसाङ जनशविको 

उत्पादन तथा पररचालन गना आिश्र्क 

नीवत,ऐन,वनर्म,काननू, मापदण्ड, 

वनदवेशका जारी गना सहजीकरण गने 

▪ बैकवल्पक वचवकत्सा िेिमा कार्ारत नवसाङ 

सेिाको गणुस्तर मापदण्ड वनधाारण गरर 

िमता अवभिवृद्ध गने 

▪ विवशष्टीकृत नवसाङ सेिासम्बवन्ध 

नीवत,वनर्म, मापदण्ड वनधाारणका लावग 

समन्िर् तथा सहजीकरण गने   
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▪ स्िास््र् सेिा सम्बन्धी नीवत,रणनीवत तथा 

मापदण्ड वनधाारण गना सहर्ोग गने । 

▪ जनरल तथा विवशष्टीकृत नवसाङ वशिा र 

सेिाको गणुस्तर अवभिवृद्ध गना अध्र्र्न 

अनसुन्धान मलुक कार्ा गने । 

▪ सामदुार्ीक नवसाङ तथा वमडिाईफ्री वशिा 

र सेिाको गणुस्तर अविबवृद्ध गना अध्र्र्न 

अनसुन्धानमलुक कार्ामा सहजीकरण गने 

। 

▪ समदुार्ीक नवसाङ सेिाको विकास र 

प्रबधानका लावग आिश्र्क समन्िर् तथा 

सहजीकरण गने । 

 

(ख)आयुवेद तथा 

बैकनल्पक नचनकत्सा 

शािा 

▪ जवडबवुट संरिण, सिंधान, प्रिधन र 

गणुस्तरीर् आर्िेुद औषधी उत्पादन र 

वनर्मनका लावग नीवत तजुामाका लावग 

सम्बवन्धत वनकार्हरुसंग समन्िर् गने । 

▪ आर्िेूद सम्िवन्ध सञ्चावलत 

कार्ाक्रमहरुको र्ोजना तजुामा समन्िर् र 

सहर्ोग गने । 

▪ आर्िेूद तथा िैकवल्पक वचवकत्सा सेिा 

प्रिाह गने संस्थाहरुको त्र्ांक 

अध्र्ािवधक गने  

▪ आर्िेुद वचवकत्सा सेिा सदुृवढकरण 

सम्िवन्ध काननू नीवत मागादशान गणुस्तर 

तथा मापदण्ड वनमााण गना सहर्ोग गने कार्ा 

। 

▪ वनवज तथा गैह्र सरकारी आर्िेुद स्िास््र् 

संस्थाहरुको सञ्चालन वस्िकृवत सम्िवन्ध 

नीवत वनदेवशका मापदण्ड तर्ार गने र सोवह 

बमोवजम वस्िकृवत प्रदान गने कार्ा । 

▪ आर्िेुद अस्पताल फामेवस सेिा 

सञ्चालन सम्िन्धी मापदण्ड वनधाारण तथा 

कार्ाान्िर्नमा सहवजकरण गने कार्ा ।  
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▪ सरकारी तथा वनजी संसहरुबाट संचावलत 

आर्िेुद तथा िैकवल्पक स्िास््र् 

संस्थाबाट प्रदान गररने सेिाको 

प्रभािकारीताको अनगुमन तथा वनररिण 

तथा आिश्र्क मागदशान। 

 

स्वास््य नशक्षा तथा सूचना महाशािा 

(क)  स्वास््य 

प्रवधवन तथा सूचना 

शािा 

▪ स्िास््र् प्रिधान तथा स्थास््र् संचार 

सम्बवन्ध कार्ाहरु सञ्चालनका लावग 

सहवजकरण गने कार्ा । 

▪ व्र्िहार पररितान संचारको लवग संबद्ध 

वनकार्सँगको समन्िर्मा कार्ाक्रम 

सञ्चालनका लावग सहवजकरण गने कार्ा । 

▪ स्िास््र् सम्िन्धी रावरिर् तथा अन्तरावरिर् 

वदिसहरु मनाउने कार्ा ।  

▪ स्िास््र् सम्िन्धी सचूना संकलन, संग्रह, 

अवभलेख र प्रकाशन सम्बन्धी कार्ा । 

▪ स्थावनर् तहले अपनाएका स्िास््र् 

सम्िन्धी सफल कार्ाक्रमको प्रचार प्रसार 

गरर अन्र्लाई समेत त्र्स्ता कार्ाको 

अिलम्िन गना उत्प्रेररत गने कार्ा । 

▪ नेपाल सरकार र स्थावनर् तहसंग समन्िर् 

गरर स्िास््र् प्रिधान सम्िन्धी वबवभन्न 

कार्ाक्रमहरु सञ्चालन गना समन्िर् गने 

कार्ा ।  

 

 

६. सेवा प्रदान गने ननकायको शािा र निम्मेवार अनधकारी : 

मन्िालर्का महाशाखाहरुका वजम्मेिार कमाचारीहरुको वििरण वनम्न बमोवजम रहेको छ । 

वस. नं. महाशाखा महाशाखा 

प्रमखु 

कैवफर्त 

१ प्रशाशन महाशाखा ररि  

२ नीवत,र्ोजना, 

जनस्िास््र् तथा 

जनसंख्र्ा महाशाखा 

ररि  
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३ वचवकत्सा सेिा 

महाशाखा 

ररि  

४ स्िास््र् वशिा तथा 

सचुना महाशाखा 

ररि  

 

७. सेवा प्रदान गनव लाग्ने दस्तुर र अवनध 

सेिाको प्रकृवत नागररक िडापि अनसुार हुने छ । 

८. ननणवय प्रकृया र अनधकार 

नस. 

नं. 

नबवरण ननणवयकताव कैनफयत 

१ महाशाखागत कार्ा महाशाखा प्रमुख  

२ मन्िालर्को समग्र प्रशासवनक वबषर् सवचि  

३ नीवतगत वनणार् माननीर् मन्िी  

 

९. ननणवय उपर उिुरी सुन्ने अनधकारी  

नाम : डा. विनोद विन्द ुशमाा 

पद : सवचि 

१०. सम्पादन गरेको कामको नववरण 

आ.ि. २०७८/०७९ को आवश्वन मसान्त सम्मको अिवधमा हावसल भएका मखु्र् मखु्र् उपलब्धी 

तथा कार्ाक्रमको प्रगवत वबिरण वनम्मानसुार रहकेो छ । 

११. सूचना अनधकारी र प्रमुिको नाम र पद  

प्रमुि : डा. विनोद विन्द ुशमाा 

पद : सवचि 

सूचना अनधकारी : प्रशान्त राज शमाा 

पद : बररष्ठ स्िास््र् वशिा अवधकृत (आठौ) 

१२. ऐन, ननयम, नवननयम वा ननदेनशकाको सचूी 

१. स्िास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्िालर् र मातहतका वनकार्बाट सञ्चालन हुने स्िास््र् सम्िन्धी 
वस्िकृत कार्ाक्रमहरुको मापदण्ड -२०७८/०७९ 

१३. आम्दानी, िचव तथा आनथवक कारोवार सम्वन्धी अद्यावनधक नववरण 

नस नं 

आनथवक बर्व २०७८/८९ को 

नबननयोनित बिेट 

२०७८ आनिन मसान्त 

सम्मको िचव 

चालू पुुँिीगत िम्मा चालू पुुँिीगत िम्मा 

१ १८२४८९ ९१५०० २७३९८९ ५४०३ २८६७ ८२६९ 
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१४. तोनकए बमोनिमका अन्य नववरण – नरहकेो  

१५. अनिल्लो आनथवक बर्वमा सावविननक ननकायले कुनै कायवक्रम वा आयोिना 

सञ्चालनको नववरण – नभएको 

१६. सावविननक ननकायको वेवसाईट भए सोको नववरण – 

www.mohp.gandaki.gov.np 

१७. सावविननक ननकायले बनगवकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो 

सूचना 

- मन्िालर्ले सचूनाको बवगाकरण नगरेको । 
१८. सावविननक ननकायमा परेका सूचना माग सम्वन्धी ननवेदन र सचूना उपलब्ध 

गराएको  

सूचना मागको ननवेदन 

संख्या 

सूचना उपलब्ध गराईएको 

संख्या 

कैनफयत 

२ २ 
२०७८ श्रािण दवेख २०७८ 

आवश्वन सम्म 

१९. सािाजवनक वनकार्का सचूनाहरु अन्र्ि प्रकाशन भएका िा हुने भएको भए सो को वििरण 

मन्िालर्का सचूनाहरु मन्िालर्को सचूना पाटी, स्थावनर् दवेख रावरिर् पिपविकाहरु र मन्िालर्को 

िेिसाईट www.mohp.gov.np मा समेत प्रकाशन गने गररएको छ । 

 

http://www.mohp.gandaki.gov.np/
http://www.mohp.gov.np/

