
सचूनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ 

(३) र ननयमावलीको ननयम ३ बमोनिम 

सावविननक गररएको नववरण 

 

  

 

 

 

सचूना सावविननक गरेको अवनध:  

२०७८ कानतवक देनि २०७८ पौष सम्म 

 

 

 

 

 

प्रदेश सरकार 

स्वास््य तथा िनसखं्या मन्रालय 

गण्डकी प्रदेश, पोिरा, नेपाल 



 
 

१. निकायको स्वरुप र प्रकृनि 

 

िेपालको संनिधाि २०७२ को कायाान्वयि पश्चाि िेपाल एकात्मक राज्यप्रणालीको परम्परागि स्वरुपबाट पररमार्जाि भई 

संघीय लोकिार्िक राज्यमा रुपान्तरण हुि पुगेको छ। र ििामाि संनिधािले देशलाई संघीय शासि प्रणालीमा रुपान्तरण 

गरी संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारको ब्यिस्था गरेको छ । सहकाया, सह अस्तित्व र समन्वयमा आधाररि र्सद्धान्तले 

संनिधािको प्रिाििाले पररलर्िि गरेको संघीय लोकिार्िक गणििात्मक शासि व्यिस्थाको माध्यम द्वारा नदगो शास्तन्त, 

सुशासि, निकास र समृनद्ध प्रानिको नदगोपिाको सिल आधार िम्भको रुपमा पररकल्पिा गरेको छ गण्डकी प्रदेश सरकारले 

प्रदेश सरकार मािहि रहिे गरर निर्भन्न मिालयहरुको स्थापिा गिे क्रममा २०७८ जेष्ठ ५ गिे स्वास्थ्य िथा जिसंख्या 

मिालय, गण्डकी प्रदेशको स्थापिा भएको हो ।  

२. मिालयको संगठि संरचिा : 

स्वास्थ्य िथा जिसंख्या मिालयको संगठि संरचिा देहाय बमोर्जम रहेको छ ।  

 



 
 

 

३. निकायको काम किाब्य र अर्धकार : 

गण्डकी प्रदेश सरकारको (कायानिभाजि) नियमािली,२०७४ बमोर्जम स्वास्थ्य िथा जिसंख्या मिालयको 

काम,किाब्य र अर्धकार देहाय बमोर्जम रहेको छ । 

१. स्वास्थ्य सेिा िथा पोषण सम्बन्धी प्रादेर्शक िीनि, कािुि, मापदण्ड िथा योजिा िजुामा, कायाान्वयि र नियमि 

२. प्रदेशिरमा आिश्यक पिे प्रिाद्धिात्मक, प्रनिकारात्मक, उपचारात्मक िथा पुिास्थापिात्मक स्वास्थ्य सेिाको 

व्यिस्थापि 

३. स्वास्थ्यसेिा सम्वन्धी प्रदेशिरीय प्रानिक, व्यिसानयक र पेसागि संघ संस्थाको दिाा, सञ्चालि अिुमनि र नियमि 

४. प्रदेशिरीय स्वास्थ्य सेिाको गुणिर निधाारण, अिुगमि र नियमि 

५. रानरिय मापदण्ड बमोर्जम औषधीजन्य िथा स्वास्थ्य प्रनिर्ध सम्वन्धी सामग्रीको उत्पादि िथा संचय, अर्धकिम 

खुद्रा मूल्य निधाारण, अस्तन्तम नबसजाि, गुणिर िथा मापदण्ड निधाारण र त्यिा सामग्री उत्पादि गिे उद्योगको दिाा, 

सञ्चालि, अिुमनि र नियमि 

६. रानरिय मापदण्ड अिुरुप अस्पिाल, िर्साङ्ग होम, निदाि केन्द्र, उपचार केन्द्र र अन्य स्वास्थ्य संस्था िथा 

प्रयोगशालाको दिाा, सञ्चालि, अिुमनि र नियमि 



 
 

७. रानरिय मापदण्ड बमोर्जम स्वास्थ्य बीमा लगायिका सामार्जक स्वास्थ्य सुरिा कायाक्रमको व्यिस्थापि िथा 

नियमि 

८. प्रदेशिरीय स्वास्थ्य िेत्रको माििस्रोि निकास र व्यिस्थापि 

९. औषधी निगरािी (Pharmacovigilance), औषर्धको उर्चि प्रयोग र सुक्ष्म जीिनिरोधक प्रनिरोध 

(Antimicrobial Resistance) नु्यिीकरण 

१०. खोप र पररिार नियोजि 

११. संिेदिशील औषधी िथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री खररद िथा आपूनिा व्यिस्थापि 

१२. प्रदेशिरमा स्वास्थ्य सेिा सम्बन्धी अध्ययि िथा अिुसन्धाि िथा सूचिा प्रणाली, स्वास्थ्य लेखा पद्धनिको 

संस्थागि व्यिस्थापि, सूचिा प्रिाह 

१३. प्रदेशिरीय जिस्वास्थ्य निगरािी (पस्तिक हेल्थ सभेलेन्स) व्यिस्थापि 

१४. सूनिा, मनदरा र लागुपदाथाजन्य ििुको मापदण्ड, नियिण िथा नियमि 

१५. स्वास्थ्य िेत्रमा आपत्कालीि अिस्था, निपद् र महामारी व्यिस्थापि, आकस्तिक स्वास्थ्य सेिा प्रिाह, 

आपिकालीि अिस्थाका लानग औषधी िथा औषधीजन्य सामग्रीको प्रादेर्शक बफरस्टक व्यिस्थापि 

१६. सरूिा िथा िसिे रोग नियिण िथा रोकथाम 

१७. रानरिय मापदण्ड अिुरुप स्वास्थ्य सेिा सम्वन्धी भौनिक पूिााधार निकास िथा व्यिस्थापि 

१८. स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यिस्थापि सम्वन्धी मापदण्ड निधाारण, कायाान्वयि र नियमि 

१९. आयुिेनदक, युिािी, आम्ची, होनमयोप्यार्थक, प्राकृनिक र्चनकत्सा लगायिका अन्य प्रचर्लि परम्परागि स्वास्थ्य 

उपचार सेिा सम्वन्धी प्रदेशिरीय मापदण्ड निधाारण, कायाान्वयि, अिुगमि र नियमि 

२०. जिसंख्या, बसाइसराइ र पररिार नियोजि सम्बन्धी प्रदेश िीनि, कािूि िथा योजिा िजुामा, कायाान्वयि र 

नियमि । 

२१. जिसंख्या, बसाइसराइ र पररिार नियोजि सम्बन्धी अध्ययि िथा अिुसन्धाि, सूचिा प्रणालीको स्थापिा र 

सञ्चालि, िमिा अर्भिृनद्ध र स्वास्थ्य, जिसंख्या, बसाइसराइ र पररिार नियोजि सम्वन्धी रानरिय र प्रादेर्शक 

संस्थाहरुसँगको सम्पका  र समन्वय 

 

४. निकायमा रहेका पदार्धकारी िथा कमाचारी संख्या र काया नििरण 

र्स. िं. 
कमाचारी/पदार्धकारीको 

िाम,थर 
पद/िह/शे्रणी महाशाखा/शाखा 

कैनफ

यि 

१ 
माििीय मधु अर्धकारी 

गुरुङ 
मिी स्वास्थ्य िथा जिसंख्या मिालय 

 

२ डा.नििोद निन्द ुशमाा सर्चि (स्वास्थ्य, ११ औ) स्वास्थ्य िथा जिसंख्या मिालय  

३ गंगा बहादरु िेत्री उपसर्चि (प्रशासि) प्रशासि महाशाखा  

४ डा. िारायण शे्रष्ठ आयुिेद र्चनकत्सक (आठौ) 
आयुिेद िथा बैकस्तल्पक र्चनकत्सा 

शाखा 

 

५ प्रशान्त राज शमाा 
बररष्ठ स्वास्थ्य र्शिा 

अर्धकृि (आठौ) 

स्वास्थ्य प्रिधाि िथा सूचिा 

शाखा 

 

६ नटका राम शमाा िथ्याङ्क अर्धकृि (आठौ) 
योजिा,समन्वय िथा जिस्वास्थ्य 

शाखा 

 



 
 

७ ईन्द्रकमल र्सगे्दल लेखा अर्धकृि (सािौ) आर्थाक प्रशासि शाखा  

८ र्शि लम्साल शाखा अर्धकृि (सािौ) प्रशासि शाखा  

९ जय प्रसाद सुिेदी कािूि अर्धकृि (सािौ) 
कािूि िथा फैसला कायाान्वयि 

शाखा 

 

१० ऋषी राम पौडेल िथ्याङ्क अर्धकृि (आठौ) 
योजिा,समन्वय िथा जिस्वास्थ्य 

शाखा 

 

११ शमु्भ चापागाई 
बररष्ड कनिराज निररिक 

(सािौ) 
माििीय मिीज्यूको निजी सर्चि 

 

१२ मेख बहादुर भण्डारी अर्धकृििर 
माििीय मिीज्यूको स्वकीय  

सर्चि 

 

१३ खोनबन्दर सुिार 
बायोमेनडकल ईस्तजजनियर 

(सािौ) 
र्चनकत्सा सेिा महाशाखा 

 

१४ उनमाला बराल 
कमू्यनिनट िर्साङ अर्धकृि 

(सािौ) 

पररिार कल्याण िथा पस्तिक 

हेल्थ सर्भालेन्स शाखा 

 

१५ निश्सा पराजुली फामेसी अर्धकृि (सािौ) 
गुणिर,नियमि,रोग नियिण 

िथा िर्साङ शाखा 

 

१६ रर्ििा लानमछािे 
जिस्वास्थ्य अर्धकृि 

(सािौ) 

पररिार कल्याण िथा पस्तिक 

हेल्थ सर्भालेन्स शाखा 

 

१७ बाबुराम नबश्वकमाा 
जिस्वास्थ्य अर्धकृि 

(सािौ) 

गुणिर,नियमि,रोग नियिण 

िथा िर्साङ शाखा 

 

१८ रेर्जिा भण्डारी िर्साङ अर्धकृि (सािौ) 
गुणिर,नियमि,रोग नियिण 

िथा िर्साङ शाखा 

 

१९ प्रकाश बराल कम्प्यूटर अर्धकृि प्रशासि शाखा  

२० बुनद्धसागर अर्धकारी 
मेनडकल रेकडार 

सुपरभाईजर 

पररिार कल्याण िथा पस्तिक 

हेल्थ सर्भालेन्स शाखा 

 

२१ जुिा िामाङ सहायकिर 
माििीय मिीज्यूको स्वकीय 

सर्चि 

 

२२ भगिाि थापा हलुका सिारी चालक प्रशासि शाखा  

२३ डम्बर बहादुर भुजेल हलुका सिारी चालक प्रशासि शाखा  

२४ निल बहादरु गुरुङ हलुका सिारी चालक प्रशासि शाखा  

२५ गणेश थापा हलुका सिारी चालक प्रशासि शाखा  

२६ सन्तोष गुरुङ हलुका सिारी चालक प्रशासि शाखा  

२७ मि कुमारी पौडेल कायाालय सहयोगी प्रशासि शाखा  

२८ दर्लमा घनिा पुि कायाालय सहयोगी प्रशासि शाखा  

२९ बैकुण्ठ भण्डारी कायाालय सहयोगी प्रशासि शाखा  

३० नबष्णु प्रसाद दिाडी कायाालय सहयोगी प्रशासि शाखा  



 
 

३१ लक्ष्मी पौडेल कायाालय सहयोगी प्रशासि शाखा  

 

५. निकायबाट प्रदाि गररिे सेिा  

महाशाखाको िाम प्रदाि गररिे सेिा कैनफयि 

प्रशासि िथा योजिा महाशाखा 

(क)  प्रशासि शाखा ▪ मिालय अन्तगािका कमाचारीहरूको नियुनि । 

▪ मिालय अन्तगािका कमाचारीहरूको सरूिा 

िथा बढुिा  

▪ मिालय अन्तगािका कमाचारीहरूको निभानगय 

कारिाही । 

▪ मिालय अन्तगािका कमाचारीहरूको काया 

सम्पादि मूल्यांकि िथा रेकडा सम्बन्धी काया। 

▪ मिालयका कायाक्रमहरूको योजिा िजुामा, 

अिुगमि िथा मूल्याङ्कि सम्वन्धी काया। 

▪ मिालयको स्टोर, सरकारी सम्पनिको संरिण 

िथा सिारी सम्बन्धी काया  

▪ माििीय मिीज्यूको सर्चिालय सम्बन्धी काया  

▪ सूचिा िथा प्रनिर्धको निकास सम्बन्धी काया 

▪ दिाा चलािी र अन्य शाखालाई ििोनकएका 

भैपरी आउिे काया। 

 

 

(ख)  आर्थाक प्रशासि शाखा  ▪ मिालयको िानषाक िजेट बजेट ियार गिे, 

▪ मिालय सम्वद्ध िथा मािहिका निकायहरुलाई 

प्रदाि गररिे साधारण िथा निकास िजेट 

निकासा िथा अन्तर निकाय समन्वय सम्वन्धी 

काया गिे, 

▪ प्रशासि शाखाको सहयोग र्लइ कमाचारीको 

िलिी प्रनििेदि पाररि गरी िलब भत्ता उपलब्ध 

गराउिे, 

▪ बजेट निकासा, खचा िथा लेखा नियिण 

सम्बन्धी काया 

▪ खचाको शे्रश्िा रार्ख लेखापरीिण , बेरुजु 

फर्छ्यौटसम्परीिण गिे गराउिे, 

▪ निनियोर्जि िजेटको अर्धिमा रनह अर्धकार 

प्राि अर्धकारीको स्वीकृिीमा खचा गिे, 

▪ भए गरेका खचाको अर्भलेर्खकरण गिे, 

 



 
 

▪ आर्थाक प्रशासि शाखासंग सम्वस्तन्धि अन्य 

कायाहरु गिे । 

 

(ग) कािूि िथा फैसला 

कायाान्वयि शाखा 

▪ मिालयको कायािेत्र र्भत्र पिे निषयमा एि 

नियमको मश्यौदा ियार गिे 

▪ मिालयसँग सम्बस्तन्धि पिा आएका मुद्धा 

मानमलाहरु सम्बन्धी आिश्यक काया गिे, 

▪ मिालयका सिै शाखा महाशाखाहरुलाई 

कािुिी राय परामशा नदिे 

▪ मिालयका सूचिाहरु राजपत्रमा प्रकाशि गिे 

व्यिस्था नमलाउिे, 

▪ मिालयका सिै शाखासंग समन्वय गरी 

िागररक िडापत्रको व्यिस्थापि गिे, 

कािूि िथा फैसलासंग सम्वन्धन ि अन्य कायाहरु 

 

िीनि,योजिा,जिस्वास्थ्य िथा जिसंख्या शाखा 

(क)  योजिा,समन्वय िथा 

जिसंख्या शाखा 

▪ मिालय एिं अन्तगािका निकायको लानग 

आिर्धक योजिा िथा िानषाक बजेट र कायाक्रम 

सम्वन्धी काया,  

▪ संघ, प्रदेश र स्थािीय िहबीचको योजिा 

प्रणालीबीच समन्वय र िादाम्यिा सम्बन्धी 

काया, 

▪ प्रादेर्शक िथा स्थािीय िहको आिर्धक योजिा 

िथा बजेट, मध्यकार्लि खचा संरचिा िथा 

रणिीनिक योजिा िजुामा सम्बन्धी काया, 

▪ अन्तर-स्थािीय िह निकास योजिा, पररयोजिा 

र कायाक्रमको समन्वय र सहर्जकरण, 

▪ स्थािीय पूिााधार निकास सम्बन्धी िीनि, 

कािूि, मापदण्ड, प्रनिर्ध निकास र अिुसन्धाि 

सम्बन्धी काया, 

▪ नदगो निकास लक्ष्य (Sustainable 

Development Goals) हाँर्सल गिे 

सम्बन्धमा स्थािीय िहलाई सहयोग र समन्वय, 

▪ स्थािीय िहको ििुगि नििरण, योजिागि 

िथ्यांक, प्रगनि सनमिा र प्रनििेदि 

अर्भलेखीकरण सम्बन्धी काया, 

 



 
 

▪ अिुगमि िथा मूल्याङ्कि सम्बन्धी िीनि, कािूि, 

मापदण्ड, सूचक र कायाक्रम िजुामा, एिं 

कायाान्वयिमा समन्वय,  

▪ अिुगमि िथा मूल्याङ्किका सूचकहरूको 

आधारमा कायाक्रम र आयोजिाको नियनमि 

अिुगमि एिं मूल्याङ्कि सम्बन्धी काया, 

▪ िानषाक एिं चौमार्सक प्रगनि नििरणहरूको 

संकलि, निश्लेषण एिम् पृष्ठपोषण सम्वन्धी 

काया, 

▪ आयोजिा कायाान्वयिमा देर्खएका समस्या 

समाधाि गिा मिालयिरीय समस्या समाधाि 

सनमनि सम्बन्धी काया, 

▪ िानषाक िथा आिर्धक आयोजिाहरूको 

अद्यािर्धक अर्भलेख राख्ने िथा समीिा गिे र 

देर्खएका बाधा अड्चि फुकाउिे सम्बन्धमा 

आिश्यक कारिाही गिे सम्बन्धी काया  

▪ िथ्यांक अद्यािर्धक सम्बन्धी काया 

▪ मिालयलाई आिश्यक नबर्भन्न प्रकारका 

िथ्याङ्कहरु ब्यिस्थापि गरर आिश्यकिा 

अिुसार उपलब्ध गराउिे काया।  

▪ जिसङख्या िथा बसाइँसराइ सम्बन्धी िीनि, 

ऐि, नियम , योजिा र कायाक्रम िजुामा एिं 

कायाान्वयि गिे काया। 

▪ जिसङख्या िीनि निमााण, निदेर्शका िजुामा र 

समन्वय गिे । 

▪ जिसंख्या निषयका अध्ययि िथा 

अिुसन्धािका लानग नबर्भन्न निश्वनिधालयसंग 

समन्वय गिे।  

▪ प्रजिि, जन्म,मृत्य,ु नििाह र बसाइँसराय 

(आन्तररक/बाह्य) जिा जिसङख्याका निनिध 

पिहरुमा दीघाकालीि, आिर्धक िा िानषाक 

कायाक्रमहरु िजुामा कायाान्वयि, अिुगमि िथा 

मूल्याङकि गिे । 

▪ जिसाङस्तख्यक सूचिा सामाग्रीहरुको 

व्यिस्थापि,प्रयोग गिे र आिश्यकिा अिुसार 

अिुमाि एिं प्रिेपण लगायिका काया गिे  । 

 



 
 

(ख)  पररिार कल्याण िथा 

पस्तिक हेल्थ सर्भालेन्स 

शाखा 

▪ प्रदेशिरमा खोप िथा खोपजन्य सामग्री 

आपूनिा िथा नििरण योजिा ियार गिे । 

▪ मािृ िथा ििर्शशु स्वास्थ्य अिस्थाको 

निश्लेषण गरर प्रादेर्शक िीनि निमााणमा 

प्रानिर्धक सहयोग गिे । 

▪ मािृ िथा ििर्शशु सम्बन्धी प्राथनमकिाका 

कायाक्रमहरुको कायाान्वयिका लानग समन्वय र 

सहर्जकरण गिे । 

▪ आकिीक प्रसुिी सेिा िथा २४ घण्टे बर्थाङ 

सेन्टरको नििार माफा ि सेिा पहँुचमा अर्भिृनद्ध 

गिुाका साथै गुणिररय सेिा प्रदाि गिा सम्वद्य 

निकायलाई आिश्यक सहयोग गिे काया, 

▪ गभाििी िथा सुते्करी अिस्थामा हुिे जनटलिा 

ब्यिस्थापिका लानग हिाई उद्धार कायाक्रमलाई 

सहयोग गरर हिाई उद्धार कायालाई सहर्जकरण 

गिे काया, 

▪ प्रदेशिरमा पररिार योजिा सम्बस्तन्ध िीनि, 

रणिीनि, निदेर्शका, गुणिर मापदण्ड िथा 

प्रोटोकलहरु ियार गिा स्वास्थ्य िथा जिसंख्या 

मिालयलाई सहयोग गिे । 

▪ प्रादेर्शकिरमा पररिार नियोजि सेिाको 

अिस्थाको निश्लेषण गरर िीनि निमााणमा 

प्रानिर्धक सहयोग गिे । 

▪ प्रदेशिरमा प्रजिि् स्वास्थ्य सम्बस्तन्ध िीनि, 

रणिीनि, निदेर्शका, गुणिर मापदण्ड िथा 

प्रोटोकलहरु ियार गिा स्वास्थ्य िथा जिसंख्या 

मिालयलाई सहयोग गिे । 

▪ नकशोर नकशोरी स्वास्थ्य सम्बस्तन्ध अध्ययि 

अिुसन्धाि िथा कायाक्रमहरु िजुामा, 

कायाान्वयि, अिुगमि िथा मुल्यांकिमा 

सहयोग गिे । 

▪ आङ खस्ने समस्या, लैनगंक नहंसा, प्रजिि 

स्वास्थ्य लगायिका निषयमा अिुसन्धाि, 

कायाक्रम िजुामा, कायाान्वयि, अिुगमि िथा 

मुल्यांकिमा सहयोग गिे ।  

▪ पोषण प्रिधािको लानग आिश्यक समन्वय गिे 

। 

 



 
 

▪ पोषण अिस्थाको निश्लेषण गरर प्रादेर्शक िीनि 

निमााणमा प्रानिर्धक सहयोग गिे । 

▪ पोषण सम्बस्तन्ध कायाक्रमहरु निमााण िथा 

कायाान्वयि गिा सहर्जकरण गिे । 

▪ जिस्वास्थ्य सरोकारका रोगहरु जिै िसिे रोग, 

महामारी आनदको सर्भालेन्स प्रणाली 

व्यिस्थापि गिे । 

▪ मेनडकल रेकडा/इलेक्ट्िोनिक मेनडकल रेकडा र 

स्वास्थ्य व्यिस्थापि सूचिा प्रणाली व्यिस्थापि 

गिे । 

▪ रेकनडाङ/ररपोनटाङ्ग सम्बन्धी काया गिे, स्वास्थ्य 

िथ्यांक अद्यािर्धक गिे । 

▪ सर्भालेन्सका माध्यमबाट सिे/िसिे रोग 

सम्बन्धी जिचेििा हुिे गरी Early 

Warning गराउिे खालका बुलेनटि प्रकाशि 

गिे, सूचिा प्रणालीको निकास गिे । 

 

र्चनकत्सा सेिा महाशाखा 

(क)गुणिर,नियमि,रोग नियिण 

िथा िर्साङ शाखा 

▪ सरकारी अस्पिाल, निजी िर्साङ होम  र 

अस्पिाल लगायिका स्वास्थ्य ससंस्थाहरु, 

मेनडकल कलेज, िैकस्तल्पक र्चनकत्सा, आयुिेद, 

प्रयोगशाला, रेडीयोलोजी िथा ईमेजीङ सेिा 

लगायिका सेिाहरुको मापदण्ड निधाारण िथा 

कायाान्वयिको अिुगमि िथा मूल्याङ्कि गिे 

काया । 

▪ स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रदाि गररिे स्वास्थ्य 

सेिाको प्रभािकाररिा अध्ययि िथा मूल्याङ्कि 

गिे काया । 

▪ औषधी व्यिस्था सम्बन्धी िीनि िथा गुणिर 

निधाारण गिे काया । 

▪ सरकारी िथा निजी िेत्रबाट प्रिानहि स्वास्थ्य 

सम्बन्धी सेिाहरुको गुणिर निधाारण, गुणिर 

नियमि गिे काया । 

▪ मापि मापदण्ड निधाारण गरी सो को 

कायाान्वयि भए िभएको लेखाजोखा गिे काया। 

▪ स्वास्थ्य संस्था स्थापिा सञ्चालि िथा िरोन्निी 

मापदण्ड सम्बन्धी निदेर्शका ियार गिे काया 

 



 
 

▪ औषर्ध व्यिस्था निभाग र अन्तगािको िीनिगि 

निषय िथा र्चनकत्सा सम्बन्धी िीनि,कायानिर्ध, 

मापदण्ड ियार पािे काया 

▪ स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रदाि गिे सेिाको 

गुणिर मापि गिे काया। 

▪ अस्पिालबाट नू्यििम सेिा मापदण्डको पालिा 

गरर स्थास्थ्य सेिा प्रदाि गिे ब्यिस्था नमलाउिे 

र सोको नियमि गिे काया। 

▪ अस्पिाल सेिा सञ्चालि सम्बन्धी मापदण्ड 

निधाारण िथा कायाान्वयिको व्यिस्था गिे । 

▪ मिालय र अन्तगािका अस्पिाल लगायिका 

निकायमा प्रयोगमा आउिे भौनिक 

सामाग्रीहरुको मापदण्ड निधाारण िथा 

कायाान्वयि मागादशाि सम्बस्तन्ध काया गिे  । 

▪ मिालय र अन्तगाि सरकारी, गैरसरकारी, 

अधासरकारी िथा सनमनिहरुबाट सञ्चार्लि 

कायाक्रमहरुको सामनयक निरीिण गिे । 

▪ अस्पिालको मेर्शिरी औजार िथा भौनिक 

व्यिस्था सम्बन्धमा आिश्यक मापदण्ड निधाारण 

र नियमि गिे । 

▪ अन्तरानरिय स्वास्थ्य नियमि ( 

International Health Regulation ) 

सम्बस्तन्ध काया गिे । 

▪ िर्साङ सेिाको गुणिर कायम गिाका लानग 

मापदण्ड िथा प्रोटोकल निधाारण र नियमि गिा 

सहजीकरण गिे 

▪ गुणिरीय र दि िर्साङ जिशनिको उत्पादि 

िथा पररचालि गिा आिश्यक 

िीनि,ऐि,नियम,कािूि, मापदण्ड, निदेर्शका 

जारी गिा सहजीकरण गिे 

▪ बैकस्तल्पक र्चनकत्सा िेत्रमा कायारि िर्साङ 

सेिाको गुणिर मापदण्ड निधाारण गरर िमिा 

अर्भिृनद्ध गिे 

▪ निर्शरीकृि िर्साङ सेिासम्बस्तन्ध िीनि,नियम, 

मापदण्ड निधाारणका लानग समन्वय िथा 

सहजीकरण गिे   



 
 

▪ स्वास्थ्य सेिा सम्बन्धी िीनि,रणिीनि िथा 

मापदण्ड निधाारण गिा सहयोग गिे । 

▪ जिरल िथा निर्शरीकृि िर्साङ र्शिा र सेिाको 

गुणिर अर्भिृनद्ध गिा अध्ययि अिुसन्धाि 

मुलक काया गिे । 

▪ सामुदायीक िर्साङ िथा नमडिाईफ्री र्शिा र 

सेिाको गुणिर अनिबृनद्ध गिा अध्ययि 

अिुसन्धािमुलक कायामा सहजीकरण गिे । 

▪ समुदायीक िर्साङ सेिाको निकास र प्रबधािका 

लानग आिश्यक समन्वय िथा सहजीकरण गिे 

। 

 

(ख)आयुिेद िथा बैकस्तल्पक 

र्चनकत्सा शाखा 

▪ जनडबुनट संरिण, सिंधाि, प्रिधि र गुणिरीय 

आयुिेद औषधी उत्पादि र नियमिका लानग 

िीनि िजुामाका लानग सम्बस्तन्धि निकायहरुसंग 

समन्वय गिे । 

▪ आयूिेद सम्वस्तन्ध सञ्चार्लि कायाक्रमहरुको 

योजिा िजुामा समन्वय र सहयोग गिे । 

▪ आयूिेद िथा िैकस्तल्पक र्चनकत्सा सेिा प्रिाह 

गिे संस्थाहरुको िथ्यांक अध्यािर्धक गिे  

▪ आयुिेद र्चनकत्सा सेिा सुदृनढकरण सम्वस्तन्ध 

कािूि िीनि मागादशाि गुणिर िथा मापदण्ड 

निमााण गिा सहयोग गिे काया । 

▪ निर्ज िथा गैह्र सरकारी आयुिेद स्वास्थ्य 

संस्थाहरुको सञ्चालि स्तस्वकृनि सम्वस्तन्ध िीनि 

निदेर्शका मापदण्ड ियार गिे र सोनह बमोर्जम 

स्तस्वकृनि प्रदाि गिे काया । 

▪ आयुिेद अस्पिाल फामेर्स सेिा सञ्चालि 

सम्वन्धी मापदण्ड निधाारण िथा कायाान्वयिमा 

सहर्जकरण गिे काया ।  

▪ सरकारी िथा निजी संसहरुबाट संचार्लि 

आयुिेद िथा िैकस्तल्पक स्वास्थ्य संस्थाबाट 

प्रदाि गररिे सेिाको प्रभािकारीिाको अिुगमि 

िथा निररिण िथा आिश्यक मागदशाि। 

 

 

स्वास्थ्य र्शिा िथा सूचिा महाशाखा 

 



 
 

(क)  स्वास्थ्य प्रिधाि िथा सूचिा 

शाखा 

▪ स्वास्थ्य प्रिधाि िथा स्थास्थ्य संचार सम्बस्तन्ध 

कायाहरु सञ्चालिका लानग सहर्जकरण गिे 

काया । 

▪ व्यिहार पररििाि संचारको लनग संबद्ध 

निकायसँगको समन्वयमा कायाक्रम सञ्चालिका 

लानग सहर्जकरण गिे काया । 

▪ स्वास्थ्य सम्वन्धी रानरिय िथा अन्तरानरिय 

नदिसहरु मिाउिे काया ।  

▪ स्वास्थ्य सम्वन्धी सूचिा संकलि, संग्रह, 

अर्भलेख र प्रकाशि सम्बन्धी काया । 

▪ स्थानिय िहले अपिाएका स्वास्थ्य सम्वन्धी 

सफल कायाक्रमको प्रचार प्रसार गरर अन्यलाई 

समेि त्यिा कायाको अिलम्वि गिा उत्प्रेररि 

गिे काया । 

▪ िेपाल सरकार र स्थानिय िहसंग समन्वय गरर 

स्वास्थ्य प्रिधाि सम्वन्धी नबर्भन्न कायाक्रमहरु 

सञ्चालि गिा समन्वय गिे काया ।  

 

 

६. सेिा प्रदाि गि ेनिकायको शाखा र र्जमे्मिार अर्धकारी : 

मिालयका महाशाखाहरुका र्जमे्मिार कमाचारीहरुको नििरण निम्न बमोर्जम रहेको छ । 

र्स. िं. महाशाखा महाशाखा प्रमखु कैनफयि 

१ प्रशाशि महाशाखा गंगा बहादरु िेत्री उपसर्चि (प्रशासि) 

२ िीनि,योजिा, जिस्वास्थ्य िथा जिसंख्या महाशाखा ररि  

३ र्चनकत्सा सेिा महाशाखा ररि  

४ स्वास्थ्य र्शिा िथा सुचिा महाशाखा ररि  

 

७. सेिा प्रदाि गिा लाग्ने दिुर र अिर्ध 

सेिाको प्रकृनि िागररक िडापत्र अिुसार हुिे छ । 

८. निणाय प्रकृया र अर्धकार 

र्स. िं. नबिरण निणायकिाा कैनफयि 

१ महाशाखागि काया महाशाखा प्रमुख  

२ मिालयको समग्र प्रशासनिक नबषय सर्चि  

३ िीनिगि निणाय माििीय मिी  

 

 

९. निणाय उपर उजुरी सनु्ने अर्धकारी  

िाम : डा. नििोद निन्द ुशमाा 



 
 

पद : सर्चि 

१०. सम्पादि गरेको कामको नििरण 

आ.ि. २०७८/०७९ को आर्श्वि मसान्त सम्मको अिर्धमा हार्सल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धी िथा कायाक्रमको 

प्रगनि नबिरण निम्मािुसार रहेको छ । 

११. सूचिा अर्धकारी र प्रमुखको िाम र पद  

प्रमुख : डा. नििोद निन्द ुशमाा 

पद : सर्चि 

सूचिा अर्धकारी : प्रशान्त राज शमाा 

पद : बररष्ठ स्वास्थ्य र्शिा अर्धकृि (आठौ) 

१२. ऐि, नियम, निनियम िा निदेर्शकाको सूची 

(क) गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य िीनि,२०७८ 

(ख) कोर्भड-१९ सम्वन्धी अस्थायी दरिन्दीमा र्चनकत्सक र स्वास्थ्यकमी छिौट सम्वन्धी मापदण्ड, २०७८ 

१३. आम्दािी, खचा िथा आर्थाक कारोिार सम्वन्धी अद्यािर्धक नििरण 

र्स 

िं 

आर्थाक बषा २०७८/८९ को नबनियोर्जि बजेट २०७८ पौष मसान्त सम्मको खचा 

चालू पुँ जीगि जम्मा चालू पुँ जीगि जम्मा 

१ 
205003000 

 
101500000 

 
306503000 

 
11862659.79 

 
3363977 

 
15226636.8 

 

 

१४. िोनकए बमोर्जमका अन्य नििरण – िरहेको  

अनघल्लो आर्थाक बषामा सािाजनिक निकायले कुि ैकायाक्रम िा आयोजिा सञ्चालिको नििरण – िभएको 

१५. सािाजनिक निकायको िेिसाईट भए सोको नििरण – www.mohp.gandaki.gov.np 

१६. सािाजनिक निकायले बनगाकरण िथा संरिण गरेको सूचिाको िामािली र त्यिो सूचिा 

- मिालयले सूचिाको बनगाकरण िगरेको । 

१७. सािाजनिक निकायमा परेका सूचिा माग सम्वन्धी नििेदि र सूचिा उपलब्ध गराएको  

सूचिा मागको नििेदि संख्या सूचिा उपलब्ध गराईएको संख्या कैनफयि 

0 0 २०७८ कानिाक देर्ख २०७८ पौष सम्म 

१८. सािाजनिक निकायका सूचिाहरु अन्यत्र प्रकाशि भएका िा हुिे भएको भए सो को नििरण मिालयका सूचिाहरु 

मिालयको सूचिा पाटी, स्थानिय देर्ख रानरिय पत्रपनत्रकाहरु र मिालयको िेिसाईट www.mohp.gov.np 

मा समेि प्रकाशि गिे गररएको छ । 

 

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

