सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम
तयार गररएको सच
ू नाको वििरण
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२९
२९
२९

नेपाल सरकार
स्िास््य तथा िनसंख्या मन्त्रालय

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धि न्नयम ३ बमोन्िम यस मधरालयको आ.ब.
२०७६÷०७७ को klxnf] रैमान्सक (>fk0f १ देन्ि c;f]h 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 गइसके कोले संघीय संरचनाको िस्तगु त
िरातलमा आिाररत रही गणु स्तरीय स्िास््य सेिालाई सबै नागररकको सिव सल
ु भ पहचुँ मा पयु ाव उनु राज्यको दान्यत्ि
हो । संन्ििानबमोन्िम राज्यका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गने कायव हरूको एकल तथा साझा अन्िकार
सूची, नेपाल सरकारका नीन्त तथा कायव क्रमहरू, नेपालले न्िन्भधन समयमा गरेका अधतराव न्रिय प्रन्तबद्धता अनरू
ु प
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 सिु ार गदै देशभरी स्िास््य सेिा प्रिाहलाइ न्नरधतरता
न्दइरहेको छ ।
नेपालको संन्ििानले स्िास््यलाई मौन्लक हकको रुपमा अङ् न्गकार गदै प्रत्येक नागररकलाई राज्यबाट आिारभूत
स्िास््य सेिा न्निःशल्ु क प्राप्त गने मौन्लक हकको प्रत्याभून्त गरेको छ । स्िास््य सेिामा सबैको समान पहचुँ को
व्यिस्था गने, कसैलाई पन्न आकन्स्मक स्िास््य सेिाबाट िन्चचत नगररने, प्रत्येक व्यन्िलाई आफ्नो स्िास््य
उपचारको सम्बधिमा िानकारी पाउने हकको व्यिस्था गरेको छ । साथै नागरीकलाइ स्िस्थ बनाउन राज्यले
स्िास््य क्षेरमा लगानी बन्ृ द्ध गदै गणु स्तरीय तथा सिव सल
ु भ स्िास््य सेिामा समान पुँहच बढाउुँदै सिैको स्िस्थ
िीिन प्रत्याभतु गरी न्दगो न्बकास सन्ु नन्श्चत गनव ु पने दान्यत्ि रहेको छ । यसैगरी तीनै तहले सम्पादन गने कायव हरुको
सूची, नेपाल सरकारका साधदन्भवक न्बद्यमान नीन्तहरु, नेपालले न्िन्भधन समयमा गरेको अधतरान्रिय
प्रन्तबद्धताहरूलाइव कायाव धियन गनव न्िन्भधन ऐन तथा नीन्तगत व्यिस्था र सो अनरू
ु प कायव क्रमहरुलाई सचचालन गदै
आएको छ । न्िशेषगरी रान्रिय स्िास््य नीन्त २०७६ अनरू
ु प देहायको सोच, नीन्त, उद्देश्यहरू तय गरी सो अनरू
ु प
कायव गने लक्ष्य रािेको छ ।
१.२

भावी सोच
स्िस्थ तथा सि
ु ी िीिन लन्क्षत सिग र सचेत नागररक ।

१.३

ध्येय
सािन स्रोतको अन्िकतम एिं प्रभािकारी प्रयोग गरी सहकायव र साझेदारी माफवत नागररकको स्िास््य
सम्बधिी मौन्लक अन्िकार सन्ु नन्श्चत गने ।

१.४

लक्ष्य
संघीय संरचनामा सबै िगव का नागररकका लान्ग सबै सामान्िक धयाय र सशु ासनमा आिाररत स्िास््य
प्रणालीको न्िकास र न्िस्तार गदै गणु स्तरीय स्िास््य सेिाको पहचुँ र उपभोग सन्ु नन्श्चत गने ।

१.५

उद्देश्यहरू
१) संन्ििान प्रदत्त स्िास््य सम्बधिी हक सबै नागररकले उपभोग गनव पाउने अिसर न्सिव ना गनव ु ।
२) संघीय संरचना अनरू
ु प सबै न्कन्समका स्िास््य प्रणालीलाई न्िकास, न्िस्तार र सिु ार गनव ु ।
३) सबै तहका स्िास््य संस्थाहरूबाट प्रदान गररने सेिाको गणु स्तरमा सिु ार गदै सहि पहचुँ न्नन्श्चत
गनव ु ।
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४)
५)
६)

अन्त सीमाधतकृत िगव लाई समेट्दै सामान्िक स्िास््य सरु क्षा पद्धन्तलाई सदृु ढ गनव ु ।
सरकारी, गैर-सरकारी तथा न्निी क्षेरसुँग बहक्षेरीय साझेदारी, सहकायव तथा सामदु ान्यक
सहभान्गतालाई प्रबद्धव न गनव ु ।
नाफामूलक स्िास््य क्षेरलाई सेिामूलक स्िास््य सेिामा रूपाधतरण गदै िानु ।

२) ननकायको काम, कततव्य र अधधकार

नेपाल सरकार (कायव न्िभािन) न्नयमािली, २०७४ अनस
ु ार स्िास््य तथा िनसंख्या मधरालयले
सम्पादन गनव पु ने कायव हरू न्नम्न बमोन्िम रहेका छनिः
१)
स्िास््य तथा पोषण सम्बधिी नीन्त, कानून र मापदण्ड,
२)
रान्रियस्तरमा प्रिद्धव नात्मक, प्रन्तकारात्मक, उपचारात्मक, पनु स्थाव पनाात्मक र न्निारणात्मक
सम्बधिी नीन्त, कानून र मापदण्ड,
३)
स्िास््य सम्बधिी प्रान्िक, व्यिसान्यक र पेसागत संघ, संस्था सम्बधिी नीन्त, कानून र मापदण्ड,
४)
रान्रिय तथा के धरीय 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 संस्थाको प्रत्यायन,
७)
न्बन्शष्ट सेिा प्रदायक अस्पताल सम्बधिी नीन्त, कानून, मापदण्ड र न्नयमन,
८)
औषन्ि, स्िास््य सामाग्री तथा स्िास््य प्रन्िन्िको उत्पादन र न्िकास, सचचय, न्िक्री न्ितरण,
अन्धतम न्िसिव न सम्बधिी गणु स्तर मापदण्ड र न्नयमन,
९)
आयिु ेन्दक 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) अधतराव न्रिय स्िास््य न्नयमन,
१२) स्िास््य बीमा तथा सामान्िक स्िास््य सरु क्षा,
१३) स्िास््य तथा िनसंख्या क्षेरको मानिश्रोत न्िकास र व्यिस्थापन,
१४) स्िास््य सेिा तथा िस्तक
ु ो शल्ु क 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 अनस
ु धिान सम्बधिी मापदण्ड,
१९) िडीबटु ी, िाधति र िन्नि (हिव ल, एन्नमल र न्मनरल) को औषिीय अनस
ु धिान,
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 के धरको स्थापना, सचचालन र न्नयमन,
२५) स्िास््य पयव टन प्रबद्धव न 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 सेिा प्रिाह तथा ररफरल पद्धन्तको न्िकास,
२९) िनसंख्या, बसाइसराइ, पररिार न्नयोिन, मातन्ृ शशु कल्याण, प्रिनन स्िास््य सम्बधिी
रान्रियनीन्त, कानून, मापदण्ड,
३०) रान्रियस्तरमा िनसंख्या सम्बधिी अध्ययन, अनस
ु धिान एिं प्रक्षेपण सूचना प्रणाली,
३१) बसाइसराइ सिेक्षण तथा न्स्थन्त न्बश्लेषण,
३२) स्िास््यिधय सरसफाइ तथा स्िच्छता सम्बधिी नीन्त र मापदण्ड,
३३) मधरालय सम्बधिी रान्रिय अधतरान्रिय संघसंस्थासंग सन्धि, सम्झौता, अन्भसन्धि, सम्पकव र
समधिय,
३४) मधरालय सम्बधिी सािव िन्नक संस्थान, प्रान्िकरण, सन्मन्त, प्रन्तष्ठान, कम्पनी आन्दको सचचालन
र न्नयमन,
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३५)

मधरालयको न्िषय क्षेरसंग सम्बन्धित सेिा, समूह र उपसमूह सचचालन ।

३) ननकायमा रहने कमतचारी संख्या र कायत वििरणिः

•
•
•

स्थायी कमव चारी दरबधदी संख्यािः१०६
सेिा करारबाट काम गराउने कमव चारी संख्यािः४१
िम्मा कमव चारी संख्या (सेिा करार समेत) १४७

कायतवििरणिः

१. नीनत, योिना, तथा अनग
ु मन महाशाखा
१.१. नीनत तथा योिना शाखा :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

स्िास््य सम्बधिी संघीय, प्रादेन्शक तथा स्थानीयतहका अल्पकालीन तथा दीघव कालीन नीन्त, रणनीन्त,
योिना, न्नदेन्शका, मागव दशव न, प्रोटोकल तिव मु ा गने ।
नीन्त कायाव धियन, नीन्तको मूल्याङ् कन र नीन्त न्िश्लेषण गने ।
असङ् क्रमणीय रोग न्नदान तथा उपचारका लान्ग स्थापना भएका न्िन्भधन स्िास््य संस्थाबीच समधिय
कायम गरी उपयि
ु नीन्त तयार गने ।
अनगु मन तथा मूल्याङ् कन सम्बधिी नीन्त तथा अनगु मन मूल्याङ् कन िाका तिव मु ा गने
आिन्िक तथा िान्षवक योिना तथा कायव क्रम तिव मु ा र कायाव धियनको मागव न्नदेशन तयार गने ।
स्िास््य सिु ार नीन्तहरूको न्िकास गने ।
मधरालय अधतगव तका प्रन्तष्ठान, पररषद,् सन्मन्त पररचालन सम्बधिमा आिश्यक नीन्त तथा योिना तिव मु ा
गने ।
स्िास््य क्षेर मानि संसािन सम्बधिी दीघव कालीन, मध्यकालीन तथा अल्पकालीन नीन्त, योिना तथा
कायव क्रम तिव मु ा गने ।
स्िास््य सिु ार नीन्तहरूको न्िकास गने ।
मधरालय तथा अधतगव तका कायाव लयहरूको सािारण तथा न्िकास बिेट तिव मु ा गने, गराउने ।
मधरालय र अधतगव तका न्नकायहरूको लान्ग आिश्यक पने िग्गा, भिन, फन्नवचर, मेन्शनरी औिार,
उपकरण, सचचार सािन सिारी सािन लगायतका भौन्तक सािनहरूको योिना तथा आपून्तव व्यिस्थापन
नीन्त तिव मु ा गने ।
िन्डबूटी संरक्षण, सिंिवन, प्रििन र गणु स्तरीय आयिु ेद औषिी उत्पादन र न्नयमनका लान्ग नीन्त तिव मु ा
गने ।
आयिु ेद न्िभाग र सो अधतगव त सचचान्लत कायव क्रमहरू तिव मु ा गने ।
िनसङ् ख्या सम्बधिी नीन्त, योिना र कायव क्रम तिव मु ा गने ।
बसाइुँसराइ सम्बधिी नीन्त, योिना र कायव क्रमको तिव मु ा गने ।
स्िास््य क्षेर सिु ारका लान्ग िैकन्ल्पक न्ित्तीय व्यिस्थापन गने ।
आन्थवक अध्ययन, अनस
ु धिान, नीन्तगत तथा कायव गत अध्ययन गने ।
स्िास््य कायव क्रमहरूको आन्थवक मूल्याङ् कन, लागत प्रभािी (cost-effectiveness), लागत लाभ
न्िश्लेषण (CBA) र लागत उपयोन्गता (CUA) न्िश्लेषण गने ।
स्िास््य क्षेरमा प्राप्त हने िैदन्े शक सहायताको उपयोग क्षमताको अध्ययन गने ।
िैदन्े शक सहायताबाट सचचान्लत तथा कायव क्रमको न्िश्लेषण र स्िीकृत गने ।
हेल्थ फाइनान्धसङ तथा रान्रिय स्िास््य लेिा सम्बधिी नीन्त रणनीन्त तयार गरर लागु गने ।

१.२. अनुगमन तथा मुलयांकन शाखा

•
•

स्िास््य कायव क्रमहरु सचचालन पश्चात िनतामा परेको, प्रभाि मूल्याङ् कनको लेिािोिा गने ।
मधरालय र अधतगव त सरकारी, गैरसरकारी, अिव सरकारी तथा सन्मन्तहरूबाट सचचान्लत कायव क्रमहरूको
अनगु मन सम्बधिी कायव हरू गने ।
• अनगु मन तथा मूल्याङ् कन सम्बधिी नीन्त तथा अनगु मन मूल्याङ् कन िाका तिव मु ा गने र लागू गने ।
• कायव क्रमहरूको तल
ु नात्मक न्िश्लेषण गरी न्मतव्यन्यता, कायव दक्षता तथा प्रभािकाररता ल्याउनका लान्ग
आयोिनालाई पष्ठृ पोषण न्दने ।
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•
•
•
•
•
•
•

स्िास््य सम्बधिी कायव क्रमहरू तथा प्रगन्तहरुको न्िश्लेषण गने ।
न्िन्भधन दातृ न्नकाय बीच कायव क्रम योिना, बिेट तिव मु ा, समीक्षा र मूल्याङ् कन गने कायव मा समधिय गने ।
स्िास््य सूचकहरूको न्िकास र समीक्षामा सहयोग गने ।
आिारभतु स्िास््य सेिाको बारेमा अध्ययन र अनस
ु धिान गने ।
स्िास््य सम्बन्धि आिश्यक अध्ययन, अनस
ु धिान गने ।
नयाुँ स्िास््य कायव क्रमहरूको पाइलट टेष्ट र कायव गत अनस
ु धिान गने गराउने ।
प्रदेशस्तर तहबाट सचचान्लत कायव क्रमहरूको मान्सक, चौमान्सक र िान्षवक समीक्षा गनव सहन्िकरण गने ।

१.३. धचककत्सा सेिा, सशक्षा तथा अनस
ु न्धान शाखा

•

स्िास््य न्ििान प्रन्तष्ठान, न्शक्षण संस्था तथा अस्पताल एिम् न्िन्शन्ष्टकृत अस्पताल लगायत प्रान्िन्िक
न्शक्षालयहरुसंग समधिय र सहकायव गने ।
• स्िास््य क्षेर अधतरगतका न्िन्भधन न्ििाहरुमा हने अध्ययन र अनस
ु धिानको लान्ग समधिय गने
• मेन्डकोन्लगल सम्बन्धि नीन्त, न्नयम, पूिाव िार तथा कायव क्रमहरु तयार गरर लागु 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, संििव न, प्रििव न र गणु स्तरीय आयिु ेद औषिी उत्पादन र न्नयमनका लान्ग नीन्त
तिव मु ाका लान्ग सम्बन्धित न्नकायहरुसंग समधिय गने ।
• आयूिेद न्िभाग र सो अधतगव त सचचान्लत कायव क्रमहरूको योिना तिव मु ा समधिय र सहयोग गने
• आयूिेद तथा िैकन्ल्पक न्चन्कत्सा सेिा प्रिाह गने संस्थाहरुको त्यांक अध्यािन्िक गने ।
२. गण
ु स्तर मापदण्ड तथा ननयमन महाशाखा:
२.१. गुणस्तर, मापदण्ड तथा ननयमन शाखा

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

सरकारी अस्पताल, न्निी नन्सवङ होम र अस्पताल लगायतका स्िास््य सस्ंथाहरू, मेन्डकल कलेि,
िैकन्ल्पक न्चन्कत्सा, आयिु ेद, प्रयोगशाला, रेडीयोलोिी तथा ईमेिीङ सेिा लगायतका सेिाहरूको
मापदण्ड न्निाव रण तथा कायाव धियनको अनगु मन तथा मूल्याङ् कन गने ।
स्िास््य संस्थाहरूबाट प्रदत सेिाको गणु स्तर मापन र पष्ठृ पोषण गने ।
स्िास््य संस्थाहरूबाट प्रदान गररने स्िास््य सेिाको प्रभािकाररता अध्ययन तथा मूल्याङ् कन गने
औषन्ि व्यिस्था सम्बधिी नीन्त तथा गणु स्तर न्निाव रण गने ।
सरकारी तथा न्निी क्षेरबाट प्रिान्हत स्िास््य सम्बधिी सेिाहरूको गणु स्तर न्निाव रण, गणु स्तर न्नयमन ।
मापन मापदण्ड न्निाव रण गरी सो को कायाव धियन भए नभएको लेिािोिा गने
स्िास््य संस्था स्थापना, सचचालन तथा स्त्तरोधनती मापदण्ड सम्बधिी न्नदेन्शका
औषन्ि व्यिस्था न्िभाग र अधतगव तको नीन्तगत न्िषय, आयिु ेद औषिालय, न्चन्कत्सा सम्बधिी मापदण्ड
तयार पाने
स्िास््य संस्थाहरूबाट प्रदत सेिाको गणु स्तर मापन गने ।
आयिु ेद औषिालय, न्चन्कत्सा सम्बधिी मापदण्ड तयार गने ।
सरकारी तथा न्निी संस्थाहरुबाट संचान्लत आयिु ेद तथा िैकन्ल्पक स्िास््य संस्थाबाट प्रदान गररने
सेिाको प्रभािकारीताको अनगु मन तथा न्नररक्षण तथा आिश्यक मागदशव न ।
अस्पताल सेिा सचचालन सम्बधिी मापदण्ड न्निाव रण तथा कायाव धियनको व्यिस्था गने ।
मधरालय र अधतगव तका अस्पताल लगायतका न्नकायमा प्रयोगमा आउने भौन्तक सामाग्रीहरूको मापदण्ड
न्निाव रण तथा कायाव धियन मागव दशव न सम्बन्धि कायव गने ।
मधरालय र अधतगव त सरकारी, गैरसरकारी, अिव सरकारी तथा सन्मन्तहरूबाट सचचान्लत कायव क्रमहरूको
सामन्यक न्नरीक्षण गने ।
अस्पतालको मेन्शनरी औिार तथा भौन्तक व्यिस्था सम्बधिमा आिश्यक मापदण्ड न्निाव रण 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 अनसु धिान गरर स्थान्पत गने ।
टेन्ल मेन्डन्सनलाई दगु व म क्षेरहरुमा स्थान्पत र सदृु ड गदै िाने ।
ई हेल्थ, एम हेल्थ िस्ता प्रन्िन्िहरु स्थापीत गने ।
स्िास््य क्षेरमा न्ििन्ु तय स-ु शासन पद्दती स्थान्पत गने ।
मधरालय र अधतगव तका सम्पूणव संस्थाहरूको स्िान्मत्िमा रहेको भौन्तक सम्पन्त्तको एकीकृत के धरीय
अन्भलेि तयार गने ।

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

•
•
•
•
•
•
•
•

िनसङ् ख्या तथा बसाइुँसराइ सम्बधिी नीन्त, ऐन, न्नयम, योिना र कायव क्रम तिव मु ा एिं कायाव धियन गने ।
िनसङ् ख्या नीन्त, न्नमाव ण, न्नदेन्शका तिव मु ा र समधिय गने ।
िनसङ् ख्या न्िषयका अध्ययन तथा अनस
ु धिान, सभेक्षण एिं न्िश्लेषण गने ।
िनसङ् ख्या सम्बधिी अधतराव न्रिय सभा सम्मेलनबाट पाररत प्रस्ताि तथा कायव योिनाहरू कायाव धियन र
समधिय गने ।
िनसङ् ख्या व्यिस्थापन सूचना प्रणाली न्िकास र समधिय गने ।
बसाइुँसराइ सम्बधिी कायव क्रमहरूको तिव मु ा, कायाव धियन, अनगु मन गने ।
प्रिनन, मत्ृ य,ु न्ििाह र बसाइुँसराइ आधतररक)/बाह्य िस्ता िनसङ् ख्याका न्िन्िि पक्षहरूमा (
दीघव कालीन, आिन्िक िा िान्षवक कायव क्रमहरू तिव मु ा कायाव धियन, अनगु मन तथा मूल्याङ् कन गने ।
िनसङ् ख्याको िन्ृ द्धदर, प्रिनन, मत्ृ यदु र आन्द िनसाङन्ख्यक सूचनाहरू, पाठ् यपस्ु तक तथा सूचना
सामाग्रीहरूको व्यिस्थापन गरी नीन्त तथा कायक्रम न्निाव रण गने र आिश्यकता अनस
ु ार अनमु ान एिं
प्रक्षेपण लगायतका अधय न्िषयका कायव गने ।

३.२. लैधगंक समता तथा सामाजिक समािेसशकरण शाखा

•

स्िास््य क्षेरका लान्ग न्बन्भधन तहमा न्नमाणव गररने नीन्त तथा कायव क्रमहरुलाई िेसी संिेदनन्शल बनाउन
आिश्यक समधिय तथा सहिीकरण गने ।
• स्िास््य क्षेरमा िेसीलाई संस्थागत गने ।
• स्िास््य क्षेरका िान्षवक कायव क्रम तथा बिेटलाई िेसी उत्तरदायी बनाउन मधरालय तथा न्िभागमा
आिश्यक सहिीकरण / सहयोग गने ।
• िेसी सम्िद्ध कायव क्रमहरुको तिव मु ा तथा कायव धियन, समधिय, अनगु मन तथा मूल्याङ् कन गने लगायतका
अधय न्िषयका कायव गने
४. स्िास््य समन्िय महाशाखा

४.१. प्रादे सशक तथा स्थानीय स्िास््य समन्िय शाखा

•
•
•
•
•
•
•

कायव न्बस्ततृ ीकरण बमोन्िम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्िास््यका कायव क्रमहरु सचचालन गनव आिश्यक
समधिय सहन्िकरण तथा प्रािीन्िक सहयोग उपलब्ि गराउने ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्िास््यको सम्पकव इकाइको रुपमा कायव गने ।
स्िास््य क्षेरमा कायव रत मानि संसािनको अन्भलेि राख्ने । मानि संसािनको आिश्यकताको प्रक्षेपण र
मानि संसािनको न्िकास सम्बधिी नीन्त तथा योिना तिव मु ा सम्बधिी कायव गने ।
स्िास््य सेिा प्रिाहमा संलग्न सबै न्नकायहरूको मानि संसािन सम्बधिी सूचना व्यिस्थापन गने
स्िास््य क्षेर मानि संसािन सम्बधिी सूचनाको सङ् कलन, प्रशोिन, न्िश्लेषण, न्ितरण, संरक्षण,
अद्यािन्िक, उपयोग तथा प्रकाशन सम्बधिी कायव गने ।
स्िास््य मानिश्रोतको स्तर न्निाव रण, िनशन्ि पररचालन, सेिा शतव सन्ु ििा सम्बधिमा आिश्यक
अध्ययन अनस
ु धिान तथा न्िश्लेषण गने ।
स्िास््य मानिश्रोत सम्बन्धि तान्लम, उत्प्रेरणा तथा िन्ृ त्त न्िकास सम्बन्धि योिना तिव मु ा सम्बन्धि कायव
गने ।
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•

न्िन्भधन स्िास््य संस्थाहरूमा स्िास््य मानिश्रोतको सेिा प्रभािको न्नरीक्षण अनगु मन गरी आिश्यक
मागव न्नदेशन सम्बन्धि कायव गने ।
• हन्डवस सूचना प्रणालीलाई सदृु ढीकरण गने ।
• स्िास््य मानि श्रोतको लान्ग तान्लम आिश्यकता पन्हचान गने ।
४.२. बहुक्षेत्रीय समन्िय शाखा

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

बहपक्षीय सरोकार राख्ने न्नम्न न्लन्ित न्बषयबस्तक
ु ा 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
प्रदषु ण तथा न्बषादी न्नयधरण एिं औिोन्गक, पेशागत तथा आप्रिासीको स्िास््य
सडक दघु व टना
न्ििालय स्िास््य
आपतकालीन अिस्थाको ब्यिस्थापन तथा सचचालन
सक्ष्ु मन्िि न्नरोिक प्रन्तरोि रोकथाम
श्रम तथा िैदन्े शक रोिगारको लान्ग िानेहरुको स्िास््य
स्िास््य पयव टन आन्द
स्िास््य सम्बधिी कायव गने न्बन्भधन रान्रियस्तरका गैर सरकारी संघ संस्थाहरु संग समधिय कायम गने ।

४.३. विकास, सहायता समन्िय शाखा

•
•
•
•
•

अधतराव न्रिय संघसंस्थाहरूसुँग समधिय र सहकायव गने ।
िैदन्े शक श्रोतको प्रभािकारी पररचालन र उपयोग गने ।
अधतराव न्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू पररचालन तथा समधिय गने ।
िैदन्े शक छारिन्ृ त्त, 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 ।
गनु ासो व्यबस्थापन सम्बन्धि कायव गने ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सचु नाहरु संकलन तथा व्यबस्थापन गने।
मधरालयका आिीकारीक िारणाहरुको सािव िनीन्ककरण सम्बधिी कायव गने ।
मधरालयका काम कारिाहीहरुको पारदशीता लगायत सम्बन्धित अधय कायव हरु गने ।

५. प्रशासन महाशाखा

५.१. कमतचारी प्रशासन शाखा

•
•
•
•
•
•
•
•

आिश्यक िनशन्िको दरिधदी न्सिव ना, न्नयन्ु ि, सरुिा, पदस्थापना तथा बढुिा सम्बन्धि कायव गने
मधरालय अधतगव त कमव चारीको श्रेणी र तहगत दरिधदी न्ििरण तथा कमव चारी अन्भलेि राख्ने ।
मधरालय अधतगव तका कमव चारीहरूको कायव न्ििरण, कायव सम्पादन, तान्लम, न्िदा तथा अिकाश तथा
न्िभागीय कारिाही गने ।
मधरालय र अधतगव तको सङ् गठनात्मक संरचना प्रशासन सिु ारका कायव हरू गने ।
कायव सम्पादन मूल्याङ् कन सम्बधिी मूल्याङकनको अन्भलेि तथा व्यिस्थापन गने ।
स्िास््य सेिाका न्िन्भधन पदको बढुिाको लान्ग सन्चिालय सम्बधिी कायव गने ।
स्तरिन्ृ द्ध सम्बधिी कायव गने ।
मानि संसािन सूचना के धरमा प्रन्िष्ट भएका परको व्यन्िगत फाइलमा अद्यािन्िक गने ।
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•
•
•

लामो अिन्िका न्िदा तथा कारिाहीहरूको अन्भलेि राख्ने ।
अन्िकृतस्तरका कमव चारीहरूको व्यन्िगत फाइल अद्यािन्िक गने ।
मधरालय अधतगव त सामाधय प्रशासन समूहका कमव चारीहरूको सपु रीिेक्षण, अन्भलेि, कायव सम्पादन
मूल्याङ् कन गने ।

५.२. आधथतक प्रशासन शाखा

•
•
•
•
•
•
•
•
•

आन्थवक योिना तथा सघींय आन्थवक प्रशासन नीन्त अनस
ु ार कायव गने ।
मधरालय र अधतगव तको न्िन्त्तय नीन्त तिव मु ा, बिेट, मधरालयको के धरीयस्तरको लेिा अधतगव त िान्षवक
न्िन्नयोिन बाुँडफाुँड सम्बधिी कायव हरू गने, गराउने ।
मधरालय र अधतगव तको लान्ग न्िन्नयोन्ित बिेटको न्नकासा, िचव , लेिाङ् कन तथा प्रन्तिेदन र
लेिापरीक्षण सम्बधिी कायव हरू गने, गराउने ।
तिव मु ा, बिेट कायाव धियन, लेिापरीक्षण तथा बेरुिु फछ्र्योट, आन्थवक अनशु ासन पालना सम्बधिी कायव
गने ।
मधरालयको आधतररक बिेट सचचालन गने ।
के धरीय लेिा, लेिाप्रणाली तथा आधतररक न्नयधरण प्रणाली व्यिस्थापन गने ।
मधरालय अधतगव तका छुटै ऐन र न्नयम अधतगव त स्थापना भएका प्रन्तष्ठान, पररषद,् सन्मन्तहरूको आन्थवक
प्रशासन नीन्त, न्नदेशन, न्नयधरण तथा समधिय सम्बधिी कायव हरू गने ।
नेपाल सरकारको आन्थवक प्रशासन र न्ित्तीय व्यिस्थापन सम्बधिी न्िषयका कायव गने ।
मधरालय अधतगव त लेिा समूहका कमव चारीहरूको सपु रीिेक्षण, अन्भलेि, कायव सम्पादन मूल्याङ् कन गने ।
५.३. कानन
ु शाखा

•
•
•
•
•

संघीयता कायाव धियको क्रममा स्िास्थसंग सम्बन्धित आिश्यक ऐन, न्नयमािलीहरु तिव मु ा एिम् पररमािव न
गने
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आिश्यक ऐन, न्नयमािलीहरु तिव मु ा गनव सहन्िकरण गने ।
मधरालय र अधतगव तका न्नकायहरूको न्क्रयाकलाप सचचालनमा आिश्यक पने ऐन न्नयम तथा न्िन्नयम
तिव मु ा गने, कायाव धियनको अनगु मन र कानूनी िािा अड् चन फुकाउने सरसल्लाह न्दने ।
मधरालय र अधतगव तका न्नकायहरुलाई आिश्यक पने कानूनी राय सझ
ु ाि न्दने ।
मधरालयसंग सम्बन्धित सरकारी मद्ध
ु ा 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 आपनू तत तथा व्यवस्था, जजम्मा तथा रे खदे ख, संभार,
संरक्षण, ननरीक्षण तथा प्रनतवेदन सम्बन्त्िी कायतहरू गने ।
सम्पती वववरण सम्बन्त्िी कायत ।
सुशासन सम्बजन्त्ि कायत ।

पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा ई- लाईब्रेरी संचालन .

६ .स्िास््य आपतकासलन तथा विपद व्यिस्थापन इकाई
•
•

स्वास््य आपतकाशलन तथा ववपदको अवस्थामा स्वास््य तथा
सधचवालयको रुपमा कायत गने ।
गह
ृ मन्त्रालय

अन्त्तगततको

राजरिय

ववपद

व्यवस्थापन

केन्त्र

ननकायहरुसंग स्वास््य क्षेरको सम्पकत ववन्त्दक
ु ो रुपमा कायत गने ।
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जनसंख्या मन्त्रालयको

लगायत

अन्त्य

सम्बजन्त्ित

•
•
•
•
•
•

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

प्रदे श तथा स्थानीय तहसंग स्वास््य आपतकाशलन तथा ववपदको अवस्थामा केजन्त्रय सम्पकत
ववन्त्दक
ु ो रुपमा कायत गने ।

आपतकाशलन तथा ववपदको अवस्थामा सहयोधग अन्त्तराजरिय ननकाय, गैरसरकारी एवम ्
सरोकारवाला संिसंस्थाहरुसंग समन्त्वय गरर आवश्यक सहयोग पररचालन गने ।
आपतकाशलन तथा ववपदको अवस्थामा हब तथा स्याटे लाईट अस्पतालहरुबाट सेवा प्रवाह गनत
आवश्यक सहकायत गनत ।

स्वास््य आपतकाशलन अवस्थाको सूचनाहरुलाई अशभलेखखकरण गने ।
मापदण्ड ननिातरण तथा क्षमता ववकासका लाधग
महाशाखासंग सहकायत गने

इवपडडशमयोलोजी तथा रोग ननयन्त्रण

४) स्िास््य तथा िनसंख्या मन्त्रालयबाट प्रदान गररने प्रमूख सेिाहरु
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

औषिोपचार खचत भुक्तानी

जनागन
ु ासो तथा उजरु ी सन
ु व
ु ाई
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 संस्थाको वविाधथतहरुलाई
सम्वन्त्िी कायत

सरकारी अस्पतालमा प्रयोगात्मक अभ्यास

स्वास्थ शशववर संचालन अनुमनत सम्वन्त्िी कायत
ववदे शमा उपचार गराउन No objection letter

ववदे शी धचककत्साहरुलाई नेपाल मेडडकल काउजन्त्सल अस्थायी दतात , नववकरण गनत शसफाररश
ददने सम्वन्त्िी कायत

कमतचारी हरुको सरुवा

वाडुवा/ स्थर वजृ दद
संगठन संरचना सवेक्षण

ववदे शी स्वयाँ सेवक र ववशेषज्ञहरुलाई कायत सदहत र शभसाको लाधग शसफाररश गने

अम्वुलेन्त्स आयातमा छुटको शसफाररश
ववदे शमा अदययन गने जाने धचककत्सकहरुलाई आवश्यकता अनुसार Letter of Need उपलब्ि
गराउने

५) सेिा प्रदान गने महाशाखा, शाखा र जिम्मेिार अधधकारी

k|d'v ljz]if1 M 8f= /f]zg kf]v|]n, hg;+Vof Joj:yfkg / :jf:Yo ;dGjo
k|d'v ljz]if1 M 8f= lbk]Gb| /dg l;+x, gLlt, of]hgf tyf cg'udg / u'0f:t/dfkg
tyf lgodg
५.१ नीनत, योिना, तथा अनग
ु मन महाशाखा
महाशाखा प्रमुखः डा गुणराज
५.१.१

nf]xgL

नीनत तथा योजना शाखा

जजम्मेवार अधिकारीM डा गुणनीधि शमात
५.१.२ अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा

जजम्मेवार अधिकारी M केशव राज पजण्डत
५.१.३ धचककत्सा सेवा, शशक्षा तथा अनुसन्त्िान शाखा
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जजम्मेवार अधिकारी M शकुन्त्तला प्रजापनत

५.१.४ आयूवेद तथा वैकजल्पक धचककत्सा शाखा
जजम्मेवार अधिकारी M डा बाबु राजा अमात्य

५.२. गण
ु स्तर मापदण्ड तथा ननयमन महाशाखा
महाशाखा प्रमुखः
५.२.!

गण
ु स्तर, मापदण्ड तथा ननयमन शाखा

जजम्मेवार अधिकारी M सानु बाबु अधिकारी
M kfg
५.२.२

axfb'/ If]qL

सच
ु ना प्रववधि शाखा

जजम्मेवार अधिकारी M जगदीश रौननयार
५.३. िनसंख्या व्यिस्थापन तथा सुचना महाशाखा
महाशाखा प्रमुखः शैलजा रे ग्मी भट्टराइ

५.३.१ जनसंख्या ब्यवस्थापन तथा सुचना शाखा
जजम्मेवार अधिकारी M मजु क्तनाथ खनाल

५.३.२ लैधगंक समता तथा सामाजजक समावेशशकरण शाखा
जजम्मेवार अधिकारी M ;f]gf nIdL sdf{rfo{
५.४. स्िास््य समन्िय महाशाखा
महाशाखा प्रमुखः डा ववकास दे वकोटा

५.४.१ प्रादे शशक तथा स्थानीय स्वास््य समन्त्वय शाखा
जजम्मेवार अधिकारी M

eLd k|;fb ;fksf]6f

५.४.२ बहुक्षेरीय समन्त्वय शाखा
जजम्मेवार अधिकारी डा समीर कुमार अधिकारी
५.४.३= ववकास, सहायता समन्त्वय शाखा

जजम्मेवार अधिकारी M भवनाथ खनतवडा
M यशोिा अयातल
५.४.४= सावतजनीक सुचना समन्त्वय शाखा

जजम्मेवार अधिकारी M u0f]z s'df/ >Ljf:tj
५.५. प्रशासन महाशाखा
महाशाखा प्रमख
ु ः /3'/fd lai6

५=५=१=कमतचारी प्रशासन शाखा
जजम्मेवार अधिकारी M k|df]b l;Dv8f
५.५.२ . आधथतक प्रशासन शाखा

जजम्मेवार अधिकारी M मुजक्तनाथ न्त्यौपाने
५.५.२ कानुन शाखा

जजम्मेवार अधिकारी M परु करराज नेपाल
५.५.३ आन्त्तररक प्रशासन शाखा

जजम्मेवार अधिकारी M s[i0f nD;fn
५.६ स्िास््य आपतकासलन तथा विपद व्यिस्थापन इकाई
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प्रमुख: डा गुणराज

nf]xgL

जजम्मेवार अधिकारी M डा समीर कुमार अधिकारी
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६. सेिा प्राप्त गनत लाग्ने दस्तरु र अिधधिः
प्रदान गररने सेिाको वििरण

प्रकिया

दस्तुर

लाग्ने समय

औषिोपचार खचत भुक्तानी

मं. प .वाट ननणतय भई आएपनछ अथत

नन:शुल्क

बढीमा २ ददन

ऐन

सुचानामा

ननयम

तोककएको

वमोजजम

वमोजजम

स्थलगत अनुगमन प्रनतवेदन

नन:शुल्क

१५ ददन

ननजी स्वास््य संस्थाको पूवातिार संचालन

दटप्पणी उठान गरर पेश गने ,

नन:शुल्क

/स्वीकृनत र नवीकरण

स्वीकृत भएपनछ पर ददने , अशभलेख

मन्त्रालयबाट म. ले. शल.का.वाट
ननकासा प्राप्त हुने
जनागुनासो तथा उजुरी सुनुवाई

ननजी तथा गैर सरकारी स्वास््य

प्रचशलत ऐन ननयम अनस
ु ार

संस्थाको पूवातिार ननमातण तथा संचालन
स्वीकृनत

१ मदहना

राख्ने
ववपन्त्न नगररक उपचार राहत सम्वन्त्िी

सम्वजन्त्ित अस्पतालमा शसफाररश गने

नन:शुल्क

तुरुन्त्त

सम्वजन्त्ित अस्पतालमा शसफाररश गने

नन:शल्
ु क

तरु
ु न्त्त

छलफल वैठक तथा शलखखत कारवाही

नन:शुल्क

१५ ददन

स्वास्थ शशववर संचालन अनुमनत

आवश्यक कागजात प्राप्त भए पश्चात

नन:शुल्क

१५ ददन

सम्वन्त्िी कायत

ननणतय गरर सम्वजन्त्ित संस्थालाई

नन:शुल्क

१५ ददन

शाखामा ननवेदन

नन:शुल्क

३ ददन

१. ननजामती सेवाका कमतचारीहरुको

नन:शुल्क

७ ददन

कायत
व्दन्त्व्द

तथा जन आन्त्दोलन िाइते

उपचार
ननजी स्वास््य शशक्षण संस्थाको
ववदयाधथतहरुलाई

सरकारी अस्पतालमा

प्रयोगात्मक अभ्यास सम्वन्त्िी कायत

अनुशमत ददईने
ववदे शी धचककत्साहरुलाई नेपाल मेडडकल

आवश्यक कागजात प्राप्त भए पश्चात

काउजन्त्सल अस्थायी दतात , नववकरण गनत

दटपाणी उठान गरर स्वीकृनत पश्चात

शसफाररश ददने सम्वन्त्िी कायत

नेपाल मेडडकल काउजन्त्सलमा
शसफाररश ददने

ववदे शमा उपचार गराउन No objection
letter
कमतचारीहरुको सरुवा

भार मदहना
२. स्वास््य सेवाका कमतचारीहरुको

12

अन्त्तर ववभाग सरुवा आजश्वन र
फागुन मदहना

बढुवा÷स्तरबद्
ृ धि

स प्रमाण ननवेदन ददएकोमा छानववन

नन:शुल्क

२ मदहना

नन:शुल्क

प्रकक्रया पुगेकोमा

गरर वढुवा सूची प्रकाशन
पूवत ववभागीय सहमनत

प्रचशलत ऐन/ननयमामा व्यवस्था भए
अनस
ु ारको प्रकृया परु ा गरर सम्वन्त्िीत

७ ददन

ननकायवाट स्परट राय सदहतको
दटप्पणी उठान भई तालुक कयतलय
हुाँदै मन्त्रालयमा पेश हुने
संगठन संरचना सवेक्षण

जजल्ला पररषदको ननणतय सदहत

नन:शल्
ु क

सम्वजन्त्ित कयतलायवाट अनुरोि भै

प्रतेक ५/५ वषतमा
बढीमा एक पटक

आएमा
ववदे शी स्वयाँ सेवक र ववशेषज्ञहरुलाई

शाखामा ननवेदन

नन:शुल्क

३ ददन

शाखामा ननवेदन

नन:शल्
ु क

३ ददन

शाखामा ननवेदन

नन:शल्
ु क

३ ददन

कायत सदहत र शभसाको लाधग शसफाररश
गने
अम्वल
ु ेन्त्स आयातमा

राजश्व छुटको

शसफाररश
ववदे शमा अदययन गने जाने धचककत्सकहरुलाई
आवश्यकता अनस
ु ार Letter of Need उपलब्ि ]
गराउने

&= ननणतय गने प्रकृया र अधधकारीिः

कामको स्िरुप र प्रक[न्त अनस
ु ार शािा अन्िकृत,शािा प्रमि
ु , महाशािाप्रमि
ु र सन्चि ।
८. ननणतय उपर उिुरी सन्
ु ने अधधकारीिः

सन्चििः यादि प्रसाद कोइतराला
९.सम्पादन गरे को कामको वििरण पदिः यस सम्बधिी न्िस्तत
ृ न्ििरण बदु ा नं १& मा रान्िएको छ ।
१०. सच
ू ना अधधकारी र प्रमख
ु को नाम र पदिः

सन्चििः यादि प्रसाद कोइतराला
सूचना अन्िकारी : गणेश श्रीिास्ति
११.ए]न,ननयम,विननयम िा ननदे सशकाको सूचीM

•
•
•
•
•
•
•

िनस्िास््य ऐन, २०७५
सरु न्क्षत मातत्ृ ि 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 सरु क्षा सम्बधिी ऐन, २०६६
पाटन स्िास््य न्ििान रान्रिय प्रन्तष्ठान ऐन, २०६४
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

न्चन्कत्सा न्ििान रान्रिय प्रन्तष्ठान ऐन, २०६३
शन्हद गंगालाल रान्रिय हृदय के धर 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 मेमोररयल क्याधसर अस्पताल ऐन, २०५४
नेपाल स्िास््य सेिा ऐन, २०५३
नेपाल नन्सवङ पररषद ऐन, २०५२
आमाको दिु लाई प्रन्तस्थापन गने िस्तु (न्िन्क्र न्ितरण न्नयधरण) न्नयमािली, २०५१
स्िास््य कर कोष न्नयमािली, २०५१ (िम्रु पान तथा मन्दरा दस्तरु )
आमाको दिु लाई प्रन्तस्थापन गने िस्तु (न्िन्क्र न्ितरण न्नयधरण) ,२०४९
िी.पी.कोइराला स्िास््य न्ििान प्रन्तष्ठान ऐन, २०४९
नेपाल स्िस््य अनस
ु धिान पररषद् ऐन, २०४७
नेपाल स्िास््य व्यिसायी पररषद ऐन, २०४७
आयिु ेद न्चन्कत्सा पररषद् ऐन, २०४५
औषिीस्तर न्नयामािली, २०४३
औषिी उत्पादन संन्हता, २०४१
औषिी िाुँचबझ
ु 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 तनर्देतिका, काययक्रमहरू िथा कायययोजनाहरूूः
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

रान्रिय स्िास््य नीन्त, २०७६
आधतररक न्नयधरण न्नदेन्शका२०७५ ,
मेन्डको न्लगल सेिा न्नदेन्शका२०७५ ,
स्िास््य क्षेरको लैङ्न्ग समानता तथा सामान्िक समािेशीकरण रणनीन्त२०७५ ,
एम्िल
ु ेधस सेिा सचचालन न्नदेन्शका२०७३ ,
न्िपधन नागररक उपचार कोष न्नदेन्शका२०७३ ,
नागररक राहत२०७३ ,क्षन्तपून्तव तथा आन्थवक सहायता सम्िधिी कायव न्िन्ि ,
स्िास््य संस्था स्थापना२०७३ ,सचचालन तथा स्तरोधनती सम्िधिी मापदण्ड न्नदेन्शका ,
अस्पताल फामेसी न्नदेन्शका२०७२ ,
रान्रिय रि संचार नीन्त, २०७१
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•
•
•
•
•
•
•
•

रान्रिय स्िास््य बीमा नीन्त, २०७१
सून्तविधय पदाथव न्नयधरण तथा न्नयमन न्नदेन्शका, २०७१
सून्तविधय पदाथव को प्याके टमा न्चर र सधदेश अंन्कत न्नदेन्शका, २०७१
न्िस्ताररत अस्पताल सेिा सचचालन तथा नन प्रान्कटस भत्ता कायव सचचालन न्नदेन्शका,
२०७१
मि
ु स्िास््य नीन्त, २०७०
रान्रिय िनस्िास््य प्रयोगशाला नीन्त, २०६९
रान्रिय स्िास््य सचचार नीन्त, २०६९
सरु न्क्षत गभव पतन सेिा प्रन्क्रया२०६० ,

१२आम्दानी (खचत तथा आधथतक कारोबार सम्बन्धी अद्यािधधक वििरणिः

यस िानकारी अनस
ु ूचीमा रहेको छ।

१४अनघललो आधथतक िषतमा साितिननक ननकायले कुनै कायत .िम िा आयोिना
संचालन गरे को भए सोको वििरण

(क) नीति, रणनीति, ऐन, तनयम, मापदण्ड, तनदे शिका, काययविधि

१. संघीयताको भािना अनरुु प संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समग्र स्िास््य क्षेरको न्िकास, न्िस्तार,
समधिय, संचालन र ब्यबस्थापन पक्षलाई प्रभािकारी कायव धियन गनव “रातरिय स्वास््य नीति
२०७६” िारी भै लागू भएकोछ।
२. संन्ििानले प्रत्याभूत गरको न्निःशल्ु क आिारभूत स्िस््य सेिा तथा आकन्स्मक स्िास््य सेिा पाउने
हक कायव धियन गनव र स्िास््य सेिालाई न्नयन्मत, गणु स्तरीय तथा सिव सल
ु भ तल्ु याइव नागररकको
पहचुँ स्थान्पत गनव “जनस्वास््य सेवा ऐन २०७५” लागू भइव सके को छ।
३. नेपालको संन्ििानद्वारा प्रदत्त मन्हलाको सरु न्क्षत मातत्ृ ि तथा प्रिनन् स्िास््य सम्बन्धि हकको
सम्मान, संरक्षण र पररपून्तव गनव को लान्ग मातृ तथा प्रिनन् स्िास््य सेिालाई सरु न्क्षत, गणु स्तरीय,
सिव सल
ु भ तथा पहचुँ योग्य बनाउन “सरु तिि माित्ृ व िथा प्रजनन् स्वास््य अतिकार ऐन
२०७५” लागू भइव सके को 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 कायव न्िन्ि अनस
ु ार सेिा संचालनका लान्ग ७ िटा
अस्पताल, मानि सेिा आश्रम लगाएतका पनु स्थाव पना गहृ र आश्रय के धरसंग सम्झौता गरर सेिा
संचालन भैरहेको छ।
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६. ८३ िटा न्िल्लास्तरका अस्पतालहरुमा गणु स्तरीय स्िास््य सेिा प्रिाहका लान्ग न्यूनिम सेवा
मापर्दण्ड (Minimum Service Standard) लागु 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 तनर्देतिका स्िीकृत भै कायव धियनमा
ल्याइएकोछ।
८. प्रदेश नं. २ को सप्तरीको रािन्िरािमा सगरमाथा अंचल अस्पताललाइव रामरािा प्रसाद न्संह
स्िास््य न्ििान प्रन्तष्ठानमा स्तरोधनन्त गररएको छ। “रामराजा प्रसार्द तसंह स्वास््य तवज्ञान
प्रतिष्ठान”को गठन आदेश स्िीकृत भै सो अनस
ु ार सन्मन्त गठन भएको, रािन्बरािमा कायाव लय
स्थापना भै संचालनमा आएको, िग्गा प्रान्प्तको कायव भइ रहेको र Pre-DPR समेत सम्पधन भएकोछ।
९. संन्ििानमा उल्लेन्ित न्नशल्ु क आिारभूत स्िास््य सेिा प्रिाहका लान्ग आिारभूि स्वास््य सेवा
प्याके ज (Basic Health Services Package)को मस्यौदा तयार भएको छ।
१०. “जनस्वास््य सेवा तनयमावली” को मस्यौदा तयार भएको छ।
११. “सरु तिि 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।
१४. आप्रिास प्रन्क्रया प्रस्थान पूिव, गधतब्य स्थान र आगमन पश्चात हन 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 तनर्देतिका, २०७५" स्िीकृत भएको छ।
१७. नेपाल सरकारको आ.ब. २०७५/७६ को नीन्त तथा कायव क्रमको बदुुँ ा नं. ७४ मा न्चन्कत्सक तथा
स्िास््यकमीले न्बरामीलाइव गने व्यिहारसम्बधिी आचारसंन्हता लागु गने ब्यबस्था भए अनस
ु ार सो
सम्बन्धि आचारसंन्हता तयार भइव लागु भएको छ।
(ख) स्वास््य संस्था िथा तनकायहरु हस्िान्िरण
१. संघीयता कायाव धियन गने सधदभव मा सान्िकका न्िल्ला/िन स्िास््य कायाव लय, न्िल्ला अस्पताल,
अंचल अस्पताल, क्षेरीय/उप क्षेरीय अस्पताल, क्षेरीय स्िास््य न्नदेशनालय, क्षेरीय मेन्डकल स्टोर,
क्षेरीय तालीम के धद लगायतका संरचनाहरू प्रदेश सरकारलाइ न्मन्त २०७५।१०।९ मा हस्ताधतरण
गररएको छ।
२. न्िल्ला सदरमक
ु ाम बान्हरका १५ सैयासम्मका प्राथन्मक अस्पताल, प्राथन्मक स्िास््य के धर,
स्िास््य चौकी, सामदु ान्यक स्िास््य ईकाई, शहरी स्िास््य के धर स्थानीय तहमा हस्ताधतरण
गररएको छ।
(ि) योजना िजयमु ा, अनिु मन, मूलयांकन र समन्वय
१. “स्िस्थ, उत्पादनशील र न्िम्मेिार नागररक" सोच रहेको स्िास््य तथा पोषण क्षेरको १५औ ं योजना
को आिारपर स्िीकृत भै कायव धियनमा आइसके कोछ।
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२. स्िास््य संस्थाहरूको सेिाको न्स्थन्त र ती सेिाहरूको गणु स्तरलाइव प्रभािकारी बनाउन स्िास््य
तथा िनसंख्या मधरालयमा स्िास््य संस्था पंन्िकरण, Online गनु ासो ब्यबस्थापन र न्नयन्मत
त्यांकको गणु स्तर पररक्षणको लान्ग एक छुट्टै Software तयार गरी िेि साइव टमा रािी ब्यबन्स्थत
गररएको छ।
३. १४ िटा अस्पतालहरुमा Digital Health Assessment सम्पधन भएको छ।
४. प्रदेश र स्थानीय तहमा स्िस््य सेिा प्रिाहको प्रभािकारी अनगु मन गनव छुट्टै स्थान्नय तथा प्रादेन्शक
तहको अनगु मन मूल्यांकन न्नदेन्शका तयार गरी सबै तहमा पठाइव कायाव धियनमा आएको छ।
५. संघीयताको सधदभव मा अन्भलेि तथा प्रन्तबेदनलाइव थप ब्यबन्स्थत बनाउन आबस्यक देन्िएकोले
देशभरीका स्िास््य संस्थाहरूको न्बबरण तथा सेिाहरूको अन्भलेिन ब्यबन्स्थत गरी स्िास््यसंग
सम्बन्धित सबै सूचना प्रणालीहरू बीच अधतर सम्बधि कायम गनव स्िास््य संस्था पंन्िकरण प्रणाली
(Health Facility Registry) लागू भई कायाव धियनमा 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 ज्यक
ु ो अध्यक्षतामा तथा माननीय गहृ
मधरीज्यूको समपु न्स्थन्तमा सरोकारिालाहरुसंग “स्िास््य कमी र स्िास््य संस्थाको सरु क्षा”
समबधिमा छलफल सम्पधन भएकोछ।

(घ) सेवा प्रवाह
१. हरेक नागररकलाइ स्िास््य न्बमामा आबद्ध गराउने नीन्त अनरू
ु प गत आ.ब.को अधत्य सम्ममा ३३९
स्थानीय तहमा स्िास््य न्िमा लागू भएकोमा यस आ.ब.मा ४६ न्िल्लाका ४५६ स्थान्नय तहमा
स्िास््य न्बमा कायव क्रम न्बस्तार गररएको छ र न्बन्मत हनेहरुको संख्या १८ लाि नाघेकोछ।
२. गभव िती िाुँच सेिा न्लने र स्िास््य संस्थामा सत्ु के री हनेको लान्ग प्रदान गररने यातायात िचव रकम
दोब्बर गनव न्नदेन्शका संसोिन गरी लागू गररएकोछ।
३. हरेक प्रदेशमा कन्म्तमा एक न्बन्शन्ष्टकृत सेिा सन्हतको अस्पताल रहने नीन्त अनरू
ु प५
अस्पतालहरूलाइ (कोशी अचचल अस्पताल, नारायणी उप-क्षेन्रय अस्पताल, भरतपरु अस्पताल,
भेरी अचचल अस्पताल र डडेलिरु ा उप-क्षेन्रय अस्पताल) संघीय सरकार अधतरगत रहने गरी
न्िन्शन्ष्टकृत सेिा सन्हतको सेिा संचालन गने गरी ततृ ीय 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 के धर (OCMC) ५४ न्िल्लाका ५५ अस्पतालमा न्िस्तार
गररएकोछ।त्यसैगरी सामान्िक सेिा ईकाई गत बषव को २९अस्पतालमा रहेको
६. मा आ.ि. २०७५/७६ मा ३५ अस्पतालमा न्बस्तार गररएकोछ।
७. िनकपरु अचचल अस्पताल र रािन्िराि अस्पतालमा नििात न्शशु सघन उपचार कक्ष
(एन.आई.न्स.य.ु ) न्िन्शष्टकृत सेिा (टरसरी के यर) सेधटर स्थापना भइव सेिा प्रारम्भ भएको छ।
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८. न्निामन्त श्रीमन्त संघको सहकायव मा स्याङ् िामा स्िास््य न्शन्बर र नेपाली सेनाको सहकायव मा
सम्तरीमा शल्यकृया सन्हतको न्बशेषि न्शन्िर संचालन भएकोछ।
९. CEONC सेिा ७२ न्िल्लामा पयु ाव ईएकोछ।
१०. न्बपधन कायव क्रम अधतरगत क्याधसर, मटु ु रोग, मगृ ौला रोग, हेड ईधिरु ी, स्पाइव नल ईधिरु ी, अल्िाईमर,
पान्कवधसधस, न्सकलसेल एन्नन्मया रोगका उपचारकोलान्ग अन्िकतम् रु.१ लािसम्म सहन्लयत प्राप्त
गने न्बरामीहरुको संख्या ३५,६०० पगु ेको 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 कणाव ली प्रदेशका
न्िल्लास्तर देन्ि मान्थका सबै अस्पतालहरु, सदु ूरपन्श्चम प्रदेशका महाकाली, डडेल्िरु ा 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 प्रन्तकायव को लान्ग सातै प्रदेशका न्नकाय तथा हब/स्याटेलाइट
अस्पतालहरुमा सम्पकव व्यन्िहरु तोकी अलटव रान्िएकोछ।
४. गत बषव को चैत मन्हनामा पसाव र बारामा आएको न्िनासकारी हािाहरीबाट प्रभान्ितहरुलाई लन्क्षत गरी
न्बशेषि न्चन्कत्सक सन्हतको टोन्ल पररचालन गरी स्िास््य न्शन्बर माफवत स्िास््य सेिा प्रदान
गररएको न्थयो भने हालै तराईका न्बन्भधन न्िल्लामा भएको बाढीप्रकोपलाई पन्न मधरालयबाट समयमै
सम्बोिन गररएकोछ| िसका लान्ग मधरालयबाट न्चन्कत्सक सन्हतको टोन्ल लहान, बन्दवबास र
पथलैयामा िटाई प्रदेश संगको समधियमा स्िास््य सेिा प्रदान भैरहेकोछ।
५. हाल प्रादेन्शक स्िास््य आपतकालीन संचालन के धर (Provincial Health Emergency
Operation Centre-PHEOC) डोटी, सि
ु ेत, पोिरामा संचालनमा रहेकोछ। प्रदेश नं. २ को
न्नदेशनालयको हातान्भर संचालन गनव न्नमाव ण कायव शरुु हने क्रममा रहेको, प्रदेश नं. १ को कोशी
अस्पतालको हाता न्भर संचालन गने न्नणव य भएकोछ।
६. दाङ, भेरी, सेती, डडेलिरु ा अस्पतालहरूमा अस्पताल सरु क्षा मापन (Hospital Safety
Assessment) सम्पधन भएकोछ।
(च) अध्ययन, अनस
ु न्िान, सवेिण
१. National TB prevalence Survey को कायव ९० प्रन्तशत सम्पधन भएकोछ।
२. पाुँच बषव मन्ु नका बच्चा तथा प्रिनन उमेरका मन्हलाहरूमा सक्ष्ु म पोषण तत्िको अबस्था पत्ता लगाइव
त्यमा आिाररत सो सम्बन्धि योिना तिव मु ा तथा कायाव धियन गनव Micro Nutrient Status
Survey सम्पधन गरी प्रन्तबेदन साबव िन्नक गररएको छ।
३. स्िास््य क्षेरमा हने िचव को न्बबरण ब्यबन्स्थत गरी सो त्यमा आिाररत रही बिेट न्बन्नयोिन र
पररचालन गनव सहि गने उद्देश्य अनरुु प “रातस्िय स्वास््य लेखा २०१२-२०१६” प्रकाशन भएको
छ।
(छ) भौतिक पूवायिार

18

१. क्रमागत पररयोिनाको रुपमा भिन न्नमाव णको क्रममा रहेका ७४४ स्िास््य संस्थाहरू मध्य यस
आन्थवक बषव मा न्िल्ला अस्पताल, प्राथन्मक स्िास््य के धर, स्िास््य चौकी, प्रसन्ु त के धर गरी िम्मा
२१४ िटा भिनहरूको न्नमाव ण सम्पधन भएको छ।
२. प्रत्येक स्थानीय तहमा कन्म्तमा एक प्राथन्मक अस्पताल स्थापना गने नीन्त अनरुु प २५१ स्थानीय
तहमा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पधन भईसके कोछ र आगामी आ.ि.मा न्नमाव ण कायव शरुु हनेछ।
३. न्िद्यमान स्िास््य संस्थाहरुको म्यान्पङ भइ स्िीकृत मापदण्ड बमोन्िम स्िास््य संस्था नभएका
१२०० िडाहरूमा स्िास््य संस्था न्नमाव ण गनव आबश्यक अनदु ान रकम सम्बन्धित स्थान्नय तहमा
न्बन्त्तय हस्ताधतरण भई न्नमाव ण कायव शरुु भैसके कोछ।
(ज) तबिेषज्ञ तचतकत्सक पररचालन
१. नेपाल सरकारबाट छारबन्ृ त्त पाइव न्बशेषि न्चन्कत्सा न्शक्षा अध्ययन पूरा गरेका १४३ िना न्बशेषि
न्चन्कत्सकहरूलाइव पन्हलो पटक न्बन्भधन अस्पतालमा पररचालन गररएको छ ।
१५. साितिननक ननकायको िेभसाईट भए सोको वििरणिः

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

१६. िैदेसशक सहायता, ऋण, अनद
ु ान एिं सम्झौता सम्बन्धी

१७ साितिननक ननकायले संचालन गरे को कायतिम र सो को प्रगनत प्रनतिेदन

१= cfly{s k|zf;g शाखाबाट सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरूबाट हाससल भएका मुख्र्
उपलब्धीहरू
cg';'rLdf pknAw 5 .
२= :jf:Yo cfktsflng sfo{;+rfng s]Gb| बाट सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरूबाट

हाससल भएका मुख्र् उपलब्धीहरू
df3 dlxgf
▪

चीनको उहान क्षेत्रबाट नेपाल आएका एक जना संकास्पद बबरामीको throat
swab को WHO Collabrating Center Hongkong मा पठाइएकोमा जााँच गदाा
नतिजा positive आएको ।

▪

बत्रभव
ु न अन्िरााष्ट्रिय बबमानस्थलमा संकास्पद केसहरुलाई सरु क्षक्षि रुपमा
अस्पिाल पय
ु ााउन बबशेष एम्बल
ु ेन्सको व्यवस्था ममलाइएको ।
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▪

ववश्व

स्वास््य

संगठनको

प्राववधिक

सहयोगमा

रोग

पहहचानका

लाधग

अल्गोररथम चाटा बनाएर उपलब्ि गराउने काम गररसकेको छ । जसमा
अस्पिाल र स्वास््यकमीहरुले शंकास्पद बबरामीको पहहचान र उपचारमा
अपनाउनप
ु ने ववधिहरू, शंकास्पद बबरामी, परीवार र कुरुवाहरुले रोग सना नहदन
अपनाउनप
ु ने साबिानीहरुका बारे मा उल्लेख गररएको छ ।
▪

बत्रभव
ु न अन्िरााष्ट्रिय बबमानस्थलमा २४ सै घण्टा संचामलि हे ल्थ डेस्कमा
आगन्िक
ु यात्रह
ु रुको thermal scanner मार्ाि screening गने कायाका लाधग
मेमसन जडान गररएको ।

▪

बत्रभव
ु न अन्िराष्ट्रिय बबमानस्थल मार्ाि नेपाल मभबत्रने सम्पर्
ू ा यात्रह
ु रुलाई थमाल
स््यानर मार्ाि ज्वरो मापन गने; मापदर् ्ड (>100.4०F) भन्दा माधथ ज्वरो,
रुघाखोकी र स्वासप्रश्वासमा अपठ्यारो भएका बबरामीहरुको टे कु अस्पिालमा

जााँच गरी आवश्यक उपचार, प्रयोगशाला पररक्षर्, परामशा हदने गरीनक
ु ा साथै
तनगरानीमा राख्ने गरीएको ।
▪

काठमाडौँ उपत्यकाका हब िथा सहायक अस्पिालहरूको श्रोिसािन मापन
सम्बन्िी बैठक बसेको ।

▪

राष्ट्रिय जनस्वास््य प्रयोगशालाबाट कोमभड-19 को RT PCR ववधिबाट पररक्षर्
शरु
ु गररएको छ ।

▪

प्रादे मशक स्वास््य आपिकालीन कायासच
ं ालनकेन्र हरू संग प्रदे श स्िरमा भए
गरे का नोभेल कोरोना भाइरस सम्बन्िी video conference गररएको ।
स्वास््य आपिकालीन कायासच
ं ालन केन्रले सबै सरोकारवाला तनकायहरु
संगको समन्वयमा नोभेल कोरोना भाइरस सम्बन्िीको स्वास््य क्षेत्रसम्बन्िी
प्रतिकाया ररपोटा दै तनक रुपमा सम्प्रेषर् गना सरू
ु ।

▪

माननीय स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्रीको अध्यक्षिामा बहुक्षेत्रीय उच्च

स्िरीय बैठकले माननीय मन्त्रीज्यक
ू ो अध्यक्षिामा उच्च स्िरीय अनग
ु मन
सममति, सधचवज्यक
ू ो अध्यक्षिामा तनदे शक सममति र गर्
ु स्िर मापन िथा
तनयमन महाशाखाका प्रमख
ु को अध्यक्षिामा स्वास््य प्राववधिक सममति गठन
गररएको।
▪

ममति

२०७६

माघ १६ गिे,

ववश्व स्वास््य संगठनले

Public Health

Emergency of International Concern (PHEIC) घोषर्ा गरे को छ । यद्यपी
अन्िरराष्ट्रिय यात्रा र व्यापारमा कुनैपतन प्रतिबन्ि मसर्ाररस गररएको छै न ।
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▪

मानतनय स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्रीज्यू िथा चीनका महामहहम राजदि
ु
बीच विामान पररष्ट्स्थति, चीनमा रहे का नेपालीहरुको स्वास््य अवस्था, पाएका
स्वास््य सबु बिा िथा सहकाया एवम ् सहयोगको क्षेत्रमा छलर्ल भयो ।

▪

मानतनय स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्रीज्यल
ू े नेपाल मेडडकल काउष्ट्न्सलका
अध्यक्ष िथा स्वास््य क्षेत्रका अन्य बबज्ञहरूसाँग विामान पररष्ट्स्थतिका बारे मा
छलर्ल र स्वास््य क्षेत्रले चाल्नु पने पहलकदममका बारे मा राय सझ
ु ाब मलनु
भएको छ ।

▪

मानतनय

स्वास््य

िथा

जनसंख्या

मन्त्रीज्यल
ू े

चीनमा

अध्ययनरि

बबद्याथीहरुका अमभभावकहरु संग बबद्याथीहरुको स्वास््य िथा सम्पका
अवस्थाका बारे मा छलर्ल गनभ
ुा यो ।
▪

चीनबाट ल्याईने नेपाली नागररकहरुको लाधग ्वारे न्टाईन सम्बन्िी प्रोटोकल
िथा काया योजना, २०७६ (ड्राफ्ट)

▪

पयाटकहरूको आवागमन अधिक हुने स्थान: पोखरा, धचिवन र लष्ट्ु म्बनी क्षेत्रमा
कोरोना भाईरसको संक्रमर्को उपचारको अनग
ु मन एवंम व्यवस्थापनमा

सहजीकरर्को लाधग सामाष्ट्जक ववकास मन्त्रालय, प्रदे श स्वास््य तनदे शनालय,
सरोकारवाला अस्पिालहरु िथा मेडडकल कलेजसग समन्वय गना उपचारात्मक
सेवा महाशाखाका तनदे शकको संयोजकत्वमा ववशेष टोली पररचालन गने
व्यवस्था गररएको छ ।
▪

िािोपानी र केरूङ नाकामा रहे को हे ल्थ डेस्कलाई थप सदृ
ु ढ गना िथा
ष्ट्स्थतिको अनग
ु मनका लाधग मन्त्रालयको ववशेष टोली पररचालन गररएको छ
।
चीनबाट ल्याईने नेपाली नागररकहरुको लाधग ्वारे न्टाईन सम्बन्िी प्रोटोकल
िथा काया योजना, २०७६ (अन्िीम रूप)

▪

ववमानबाट ल्याउाँ दा ववमानस्थलमा, ववमानस्थलबाट ्वारे न्टाइन स्थलसम्म
लान र ्वारे न्टाइन स्थलमा स्वास््य सम्बन्िी सेवा पररचालन गना र
आवश्यक

परे मा

आइसोलेसन

गना

सम्बन्िीि

अस्पिालहरुको

ियारी

अवस्थामा रहन अपनाउनप
ु ने स्िरीय कायाववधि (SoP) ियार गरीएको ।
सवासािारर्को सबु बिाका लाधग कोरोना भाइरस रोग िथा सो को तनदान एवं
उपचार सम्बन्िी ववहान ८:०० बजे दे खख बेलक
ु ा ८:०० बजे सम्म सच
ू ना प्रदान
गना हटलाईन सेवा ९८५१२५५८३९, ९८५१२५५८३७) िोककएको ।
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▪

संलग्न सबै कमाचारीहरुलाई अमभमख
ु ीकरर् िालीम सम्पन्न ।

▪

घटना पररदृश्य अभ्यास सम्पन्न गरीएको छ ।

▪

अस्पिालहरुको पव
ू -ा ियारीको सतु नष्ट्श्चि गरीयो ।

▪

यस कायामा आवश्यक स्वास््यकमी िथा स्वास््य सामग्रीहरुको सम्पर्
ू ा
व्यवस्था ममलाइएको छ ।

▪

नेपाली नागररकलाई चीनबाट नेपाल ल्याउनका लाधग हवाइजहाज, ववमानस्थल
िथा ्वारे न्टाईन केन्रमा स्वास््य सरु क्षा एवं स्वास््य हे रचाह सम्बन्िी
सम्पर्
ू ा व्यवस्थापनको ियारी परु ा गरीएको छ ।
o

्वारे न्टाइन स्थल व्यवस्थापनमा स्वास््य सम्बन्िी प्राववधिक
सहयोग

o

्वारे न्टाइन स्थलमा स्वास््य परीक्षर्का लाधग धचककत्सक टोली िथा
ववशेषज्ञ धचककत्सकको व्यवस्था गररएको (डा. नववन र्ूयााँल िथा डा.
पम
ु ा थापा मानन्िर)।

o

ववमानस्थलमा चीनबाट आउने नागररकहरूको स्वास््य परीक्षर्, लक्षर्
दे खखएमा आइसोलेसनमा पठाउने व्यवस्था, डेडडकेटे ड एम्बल
ु ेन्सको
व्यवस्था र सम्बष्ट्न्िि अस्पिालको (शक्र
ु राज िवपकल िथा सरुवा
रोग अस्पिाल, पाटन अस्पिाल, नेपाल शसस्त्र प्रहरी बल अस्पिाल)
सम्पका व्यष्ट््ि िो्ने काया गररएको ।

o

सरुवा रोग अस्पिालका डा. अनप
ु वास्िोलालाई आइसोलेसन
व्यवस्थापनका लाधग ष्ट्जम्मेवारी हदइएको ।

o

आपतू िा व्यवस्थापनका लाधग एवं र्ोहोर व्यवस्थापनका लाधग
व्यवस्थापन महाशाखालाई िोककएको ।

o

रोग तनगरानी, IHR सम्बन्िी काया िथा Port of Entry मा स्वास््य
व्यवस्थापनका लाधग डा. वववेक कर्ा, EDCD महाशाखा प्रमख
ु लाई
िोककएको ।

o

आवश्यक िामलमहरु हदन ZOONOTIC Disease Section का प्रमख
ु डा.
हे मन्ि ओझालाई िोककएको ।

o

Diagnostic िथा Screening Test का लाधग नेपाल जनस्वास््य
प्रयोगशाला तनदे शक डा. रुर्ा झालाई ष्ट्जम्मेवारी िोककएको।

o

सागर दाहाल, स्वास््य आपिकामलन संचालन केन्रका प्रमख
ु लाई
दै तनक आवश्यक समन्वय िथा दै तनक Update र ववज्ञष्ट्ति सम्बन्िी
ष्ट्जम्मेवारी हदइएको ।

o

समद
ु ायमा स्वास््य सचेिना कायाका लाधग राष्ट्रिय स्वास््य मशक्षा,
सच
ू ना र सञ्चार केन्रलाई ष्ट्जम्मा हदइएको ।
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kmfu'g dlxgf
▪

उहान, चीनमा जहाजमा उडान अगाडड गररएको स्वास््य परीक्षर्मा संकास्पद
लक्षर् दे खखएको ६ जना (४ जना परु
ु ष र २ जना महहला) को नमन
ु ा संकलन
गरी पब
ा ि बमसरहे कै स्थानमा पठाएको जानकारी प्राति)
ु व

▪

जम्मा १७५ जना नागररकहरूलाई नेपाल ल्याउाँ दा ववमान मभत्र पतन उच्च
स्वास््य सरु क्षाका लाधग आवश्यक व्यवस्था गरर ल्याइएको ।

▪

चीनको उहान दे खख काठमाण्डौसम्मको यात्राको क्रममा कुनैपतन यात्रह
ु रूलाई
स्वास््य समस्या नदे खखएको

▪

कोमभड-19 रोगको व्यवस्थापनलाई प्रभाबकारी बनाउन स्वास््य आपिकालीन
कायासच
ं ालन केन्रले ववमभन्न अन्िरमन्त्रालय र सरोकारवाला तनकायहरु बीच
समन्वय गरीरहे को छ । ्वारे न्टाईन आबधिभर समन्वयलाई चुस्िरस्
ु ि राख्न
Duty Roster बनाई कायाान्वयन गररएको छ ।

▪

चीनबाट १७५ जना नेपालीहरु (महहला: ४०, परु
ु ष: १३५) बत्रभव
ु न ववमानस्थलमा
अविरर् पश्चाि ् गरे को स्वास््य परीक्षर्मा पतन कसैलाई पतन स्वास््य
समस्या नदे खखएको । ित्पश्चाि ् हाल १७५ जना नै भ्िपरु खररपाटी ष्ट्स्थि
्वारे न्टाइन गह
ृ मा राखखएको ।

▪

्वारे न्टाइन स्थल मभत्र धचककत्सकको नेित्ृ वमा ४ जनाको स्वास््यकमीहरुको
टोली राखख तनजहरुको २४ सै घण्टा आवश्यकपने स्वास््य जााँचको व्यवस्था
ममलाइएको ।

▪

्वारे न्टाइनमा स्थलमा रहे का १७५ जना व्यष्ट््िहरूको घााँटीको श्राव (Throat
Swab) नमन
ु ा संकलन बबहान १० बजे दे खख नेपाल जनस्वास््य प्रयोगशालाबाट
खहटएका १० जना प्रयोगशाला ववशेषज्ञको टोलीले सम्पन्न गरे को ।

▪

्वारे न्टाइन स्थल बाहहर धचककत्सकको नेित्ृ वमा ४ जना स्वास््यकमीहरुको

टोलीले १० बजे दे खख ४ बजे सम्म स्थानीयहरुको आवश्यकिाअनस
ु ार स्वास््य
जााँच गने व्यवस्था ममलाइएको ।
▪

यहद ्वारे न्टाइनमा रहे का व्यष्ट््िहरूलाई अस्पिालको आइसोलेसनमा राख्नुपने
अवस्था आएमा व्यवस्थापनका लाधग सम्पका व्यष्ट््ि िोककएको :o

शक्र
ु राज िवपकल िथा सरुवा रोग अस्पिालमा डा. अनप
ु बााँस्कोटा,
मो.नं. ९८५१०९६९१७

o

पाटन अस्पिालमा डा. आशीष श्रेरठ, मो.नं. ९८५१००२०४६, डा. वपयष
ु
राजभण्डारी , मो.नं. ९८०२७१८०२०

o

सशस्त्र प्रहरी बल अस्पिालमा डा. शैलेन्र श्रेरठ, ९८५१०३५४३०, डा.
रोशन कुमार झा, ९८५१२६०१८२

▪

राष्ट्रिय जनस्वास््य प्रयोगशाला, टे कुले १७५ जनाको नाक र घााँटी मभत्रको
नमन
ु ाहरुमा (Nasal and Oropharygeal Swab) नोभेल कोरोना भाइरसका लाधग
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Real Time RT-PCR बाट परीक्षर् गदाा कुनैपतन नमन
ु ामा कोमभड-१९
नभेहटएको जानकारी ।
▪

्वारे न्टाईन केन्रमा खहटने स्वास््य टोली िथा अन्य कमाचारीहरू एवम ्
केन्रमा रहे का व्यष्ट््िहरूलाई स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्रालयको सन्दे श

्वारे न्टाईनमा राखखएका १७५ जना ब्यष्ट््िहरूको पहहलो चरर्मा गररएको प्रयोगशाला
पररक्षर्मा सबै १७५ जना नेपाली नागररकमा सङ्क्क्रमर् नरहे को पाईयो ।

आगामी हदनमा आउन स्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखी मन्त्रालयले कम जोखखम,
मध्यम जोखखम िथा अति जोखखम अवस्थामा पतन चस्
ु ि दरू
ु स्ि रूपमा प्रतिकाया गना
स्ने गरी काया योजना बनाई लागु गने ियारी रहे को ।
जोखखम स्िरको बधगाकरर्

जोखखमको

पररभाषा

स्िर
प्रथम
हदतिय
ितृ िय

▪

कोमभड-१९ को संङ्क्क्रमर् दईु वटा cluster (बजार क्षेत्र / समुदाय)

मभत्र मसममि रहे को र

संङ्क्क्रममि ब्यष्ट््िहरुको संख्या १० मभत्र रहे को अवस्था

कोमभड-१९ को संङ्क्क्रमर् ३ दे खख १० वटा cluster (बजार क्षेत्र / समद
ु ाय)

मभत्र मसममि

कोमभड-१९ को संङ्क्क्रमर् १० भन्दा बढी cluster (बजार क्षेत्र / समुदाय)

मभत्र मसममि

रहे को र संङ्क्क्रममि ब्यष्ट््िहरुको संख्या ११ दे खख ५० मभत्र रहे को अवस्था
रहे को र संङ्क्क्रममि ब्यष्ट््िहरुको संख्या ५० भन्दा बढी रहे को अवस्था

्वारे न्टाईनमा राखखएकाहरुको दोस्रो चरर्को पररक्षर् ्वारे न्टाईन बसाईको
१४ औ हदन र्ाल्गन
ु १७ गिे ्वारे न्टाईनमा रहे का १७५ जना नेपाली र
जहाज चालक दलका १८ जना सदस्यहरुको प्रयोगशाला पररक्षर्का लाधग
नमन
ु ा संकलन गरीयो ।

▪

ववश्वस्िरमा सो रोगको रि
ु गतिमा ववस्िार भैरहे को र यसबाट नेपालमा
जनस्वास््य एवं अथािन्त्र लगाएिका ववमभन्न पक्षहरूमा पनास्ने असरहरूको
बारे मा ववस्िि
ु ि कदम चाल्ने, उ्ि रोगको
ृ अध्ययन ववश्लेषर् गरी उपय्

रोकथाम र तनयन्त्रर्का लाधग उच्च सिकािा अपनाउने, जनचेिना अमभबद्
ृ धि
गने, सजगिा अपनाउने र आवश्यक सम्पर्
ू ा ियारी िथा तनर्ायहरू गरी सो
को कायाान्वयन गना गराउन एवं यसको तनरन्िर अनग
ु मन िथा तनगरानी
गनाका लाधग माननीय उपप्रिानमन्त्री िथा रक्षामन्त्रीज्यक
ू ो संयोजकत्वमा
माननीय गह
ृ मन्त्री, माननीय पररारि मन्त्री, माननीय मशक्षा, ववज्ञान िथा

प्रववधि मन्त्री, माननीय कृवष िथा पशप
ु न्क्षी ववकास मन्त्री, माननीय स्वास््य
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िथा जनसंख्या मन्त्री, माननीय उद्योग, बाखर्ज्य िथा आपतू िा मन्त्री, माननीय
संस्कृति, पयाटन िथा नागररक उड्डयनमन्त्री र माननीय अथा र संचार िथा

सच
ू ना प्रववधि मन्त्री सष्ट्म्ममलि कोमभड-19 (नोभल कोरोना भाइरस) रोकथाम
िथा तनयन्त्रर् उच्च स्िरीय समन्वय सममति गठन गरीयो ।
▪

स्वास््य सेवा ववभागबाट सािै प्रदे शमा प्राववधिक टोली बनाई प्रदे श स्िरमा
कोरोना रोग रोकथाम र व्यवस्थापनको लाधग ियारी अबस्था (हे ल्थ डेस्क,
अस्पिालको ियारी) को सतु नष्ट्श्चििा एवं समन्वय गना पररचालन गरीयो।

▪

चीनको वह
ु ानमा नेपाली नागररक मलन गएका चालक दलका १८ जनामै कोरोना
भाइरस (कोमभड १९) को संक्रमर् नरहे को पष्ट्ु रट भएको।

▪

बत्रभव
ु न

अन्िरराष्ट्रिय

ववमानस्थलमा

कोरोना

भाइरस

COVID-19

का

सम्बन्िमा साबिानी अपनाउन आगमन िर्ाका सम्पर्
ू ा यात्रह
ु रुको शरीरको
िापक्रम Thermal Scanner बाट चेकजााँच गदै

आइरहे कोमा आज ममति

२०७६/११/१८ गिे आइिबार दे खख thermal gun समेिको प्रयोग गरी सम्पर्
ू ा
यात्रह
ु रुको शरीरको िापक्रम चेकजााँच गने काया शरु
ु गररएको, सच
ू नामल
ू क
संदेश नेपाली, अंग्रेजी र चाइतनज भाषामा प्रशारर् गना थामलएको साथै
यात्रह
ु रुको शरीरमा Liquid Sanitizer Agent Spray गने व्यवस्था बत्रभव
ु न
अन्िरराष्ट्रिय ववमानस्थल, नागररक उड्डयन कायाालयबाट ममलाइएको ।
▪

कोमभड-19 को रोकथाम, तनयन्त्रर् र सजगिा अपनाउने सन्दभामा नेपाल
सरकारले अन्िरराष्ट्रिय भ्रमर् सम्बन्िी सच
ू ना जारी गरे को

▪

चीनको वह
ु ानबाट उद्िार गरे र ल्याएका १७५ नेपालीको ्वारे न्टाइन बसाइाँको
१४औँ हदनमा गरे को नाक र घााँटीको स्वाबको परीक्षर्मा कसैमा पतन कोरोनाको
सङ्क्क्रमर् भएको नपाइएपतछ सबैलाई घर र्ठाइएको ।

▪

कोरोना भाइरस (COVID-19) ववरूद्द बत्रभव
ु न अन्िराष्ट्रिय ववमानस्थलमा
ववमभन्न तनकायहरू बीचको सम्य्
ु ि अमभमखु खकरर् कायाक्रम

▪

मख्
ु य सधचव लोकदशान रे ग्मीको अध्यक्षिामा बसेको केष्ट्न्रय अनग
ु मन िथा
मल्
ु यांकन सममतिको बैठकले दै तनक उपभोग्य वस्ि,ु मास्क, स्यातनटाइजर र
नेपाल प्रवेश गने नाकामा स्वास््य जााँच गने ववषयमा िीन बाँद
ु े तनर्ाय गरे को
। HEOC बाट प्रेष ववज्ञष्ट्ति जारी भएको ।
o

सममतिले दै तनक उपभोग्य वस्िक
ा ि रुपमा सहज र तनयममथि
ु ो पव
ू व
आपतू िाको व्यवस्था गने, मास्क, स्यातनटाइजर जस्िा अत्यावश्यक
वस्िह
ु रुको मागलाई तनयममि रुपमा आपतू िा गनाका लाधग आयाि िथा
उत्पादन बद्
ु
ृ धि गने र ववमानस्थल लगायि नेपाल प्रवेशका प्रमख
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नाकाहरुमा उपकरर् सहति स्वास््यकमीको व्यवस्था गरी यात्रह
ु रुको
ज्वरो मापनलाई प्रभावकारी बनाउने तनर्ाय गरे को ।
▪

हब िथा सहायक अस्पिालहरूको resource mapping बैठक सम्पन्न ।

▪

PABSON

िथा

NPABSON

संग कोरोना भाइरस (COVID-19) ववरूद्द

अमभमखु खकरर् कायाक्रम सम्पन्न ।
कोमभड-१९ सम्बन्िी प्राबबधिक सममतिको बैठक सम्पन्न ।

▪

कोमभड-19 का

संकास्पद

बबरामीहरुको

व्यवस्थापनका

लाधग

प्रदे श

स्िरमा

मख्
ु यमन्त्री

िथा

मष्ट्न्त्रपररषद्को कायाालय र सामाष्ट्जक ववकास मन्त्रालय िथा स्थानीय िहहरुसंगको समन्वयमा पुवा
ियारीका ववववि कक्रयाकलापहरु संचालन भै रहे का छन ्
तछमेकी मुलुकसंगका ४३ वटा स्थलगि नाकाहरूमा हे ल्थ डेस्कको स्थापना गरी

▪

स्वास््य पररक्षर्को व्यवस्था गरी काया भैरहे को छ ।

कोमभड-19 को Local transmission भएका दे शहरूबाट हवाइ मागा हुाँदै नेपाल आउने
यात्रह
ु रुलाई अतनवाया रुपमा self quarantine र्ारम भने र ववमानस्थल ष्ट्स्थि अध्यागमन

▪

डेस्क िथा िोककएका अस्पिालहरूमा बुझाउने व्यवस्था ममलाइएको छ

संचार िथा सूचना प्रववधि मन्त्रालय, स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास््य सेवा

▪

ववभागको संयु्ि आयोजनामा संचारकमीहरूसंग अन्िरकक्रया कायाक्रम आयोजना
गरी

कोमभड-१९ को ियारी एवं प्रतिकायामा भइरहे का कामहरूको बारे जानकारी

गराउनक
ु ा साथै संचारमाध्यमहरूमा ि्यपरक र यथाथा सन्दे शहरु मात्र प्रसारर्
गररहदनुहुन अनुरोि गरीयो

.

कोमभड-19 का संकास्पद बबरामीहरुको व्यवस्थापनका लाधग प्रदे श स्िरमा मख्
ु यमन्त्री िथा

▪

मष्ट्न्त्रपररषद्को कायाालय र सामाष्ट्जक ववकास मन्त्रालय िथा स्थानीय िहहरुसंगको समन्वयमा
पूवा ियारीका ववववि कक्रयाकलापहरु संचालन भै रहे काछन ्

कोमभड-१९ रोगको रोकथाम र तनयन्त्रर्का लाधग तनगरानी कायालाई थप व्यवष्ट्स्थि गना १८ जना

▪

समभालेन्स अकर्सरहरू करारमा मलई आजै िामलम सम्पन्न गरी भोमलबाट काम शुरु हुने व्यवस्था
गररएको छ

.

नेपालमा कोमभड-१९ को सङ्क्क्रमर् र्ैमलएमा दे खखन स्ने ववमभन्न िीन ककमसमको अवस्थाको

▪

आंकलन गरी ववस्िि
ृ कायायोजना ियार गररदै छ
•

ड-१९ को संक्रमर् रोकथाम, तनदान र उपचारका लाधग आवश्यक पने आइसोलेसन सुबबिा
सहहिको अस्पिाल काठमाडौं उपत्यकामा र हरे क प्रदे शमा ववकास गने।

•

प्रदे श िथा स्थानीय सरकारसाँग समन्वय गरी संक्रमर् रोकथाम र तनयन्त्रर्का लाधग
आवश्यकिाअनुसार स्वास््यकमीहरूलाई पररचालन गने।

•

मशक्षा िथा ववज्ञान प्रववधि मन्त्रालयसाँग समन्वय गरी संक्रमर् रोकथाम िथा तनयन्त्रर्
कायामा मेडडकल िथा ननमेडडकल जनशष्ट््ि पररचालन गने।

•

सबै

प्रादे मशक

सरकारहरूले

कोमभड-१९

कक्रयाकलापहरू संचालन गरे का छन ्
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को

रोकथाम

िथा

प्रतिकायाका

लाधग

ववमभन्न

r}q dlxgf
•

कोमभड-१९ को व्यवस्थापनका लाधग िपमसल बमोष्ट्जमका अस्पिालहरूमा isolation ward,
भेष्ट्न्टलेटर सहहि ICU स्थापना एवं ववस्िारको लाधग प्रति अस्पिाल रू १ करोडका दरले बजेट
ववतिय हस्िान्िरर् गने गरी ववस्िारको प्रकक्रया अतघ बढे को छ

a.
b.
c.

प्रदे ि नं. १: मेची अस्पिाल र उदयपुर अस्पिाल

प्रदे ि नं. 2: जनकपरु अस्पिाल र बारा अस्पिाल

बागमिी प्रदे ि: भ्िपुर अस्पिाल र मसन्िुली अस्पिाल

d.

गण्डकी प्रदे ि: िौलाधगरी अस्पिाल र गोखाा अस्पिाल

e.

प्रदे ि नं. ५: लुष्ट्म्बनी अस्पिाल र िम्घास अस्पिाल

f.
g.
•

कणायली प्रदे ि: सख
ु ेि अस्पिाल र दै लेख अस्पिाल

सद
ू रु पश्चिम प्रदे ि: सेिी अस्पिाल र महाकाली अस्पिाल

कोमभड-१९ को तनयन्त्रर् र रोकथामको लाधग स्थानीय िहबाट भएको पूव-ा ियारीको वववरर्
संकलन गनाका लाधग संघीय माममला िथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय िहलाई
पररपत्र गरे को छ

•

.

काठमाडौँ उपत्यका मभत्र १२० र साि प्रदे शमा १००

आइ.मस.यु बेडको ियारी प्रकक्रया अगाडी

बढाइएको
•

काठमाडौँ उपत्यकामा १००० वटा आइसोलेसन सैयाको ियारीको प्रकक्रया आगाढी बढे को र ३००
सैया ियारी अवस्थामा रहे को

•

कोमभड-१९ को रोकथाम िथा प्रतिकायामा खहटने जनश्िीहरू लाई प्रोत्साहन भत्ता सहहि
कमाचारी संचय कोष मार्ाि स्वास््य बीमाको व्यवस्था ममलाइएको

•

कोमभड-१९ को रोकथाम िथा प्रतिकायामा आवश्यक पने स्वास््यकमीहरू अपुग भएको
अवस्थामा करारमा मलई खटाउने व्यवस्था ममलाउने

•

कोमभड-19 का संकास्पद बबरामीहरुको व्यवस्थापनका लाधग प्रदे श स्िरमा मुख्यमन्त्री िथा
मष्ट्न्त्रपररषद्को

कायाालय

र

सामाष्ट्जक

ववकास

मन्त्रालय

िथा

समन्वयमा पव
ू ा ियारीका ववववि कक्रयाकलापहरु संचालन भै रहे का छन ्
•

िहहरुसंगको

कोमभड-19 का संकास्पद बबरामीहरुको व्यवस्थापनका लाधग प्रदे श स्िरमा मुख्यमन्त्री िथा
मष्ट्न्त्रपररषद्को

कायाालय

र

सामाष्ट्जक

ववकास

मन्त्रालय

िथा

समन्वयमा पूवा ियारीका ववववि कक्रयाकलापहरु संचालन भै रहे का छन ्
•

स्थानीय

.

स्थानीय

िहहरुसंगको

.

सबै प्रादे मशक सरकारहरूले कोमभड-१९ को रोकथाम िथा प्रतिकायाका लाधग ववमभन्न
कक्रयाकलापहरू संचालन गरे का छन ्

•

कोमभड-१९ रोग सम्बन्िी “Algorithm to suspect COVID-19 infection based on the WHO
Surveillance Case Definition” पररमाजान गररएको छ

•

यस सन्दभामा सबै अस्पिालहरूले सोहीअनुसार संकास्पद बबरामीहरुको उपचार व्यवस्थापन
गना/गराउनह
ु ु न अनरु ोि छ

•

.

.

नेपाल टे मलकमका सबै प्रयोगकिााहरूलाई कोमभड-१९ सम्बन्िी सचेिनामल
ु क संदेशका लाधग
३२१०० मा डायल गरी जानकारी मलन पाउने व्यवस्था गररएको छ
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.

•

कोमभड-१९ सम्बन्िी ि्यपरक र यथाथा सन्दे शहरु प्रसारर् गने बबषयमा प्रेष काउष्ट्न्सलका
पदाधिकारीहरू र ववमभन्न सन्चार माध्यमका सम्पादकहरूसंग अन्िरकक्रया कायाक्रम सम्पन्न
भयो

•

.

कोमभड-19 को संक्रमर्, रोकथाम िथा तनयन्त्रर्का लाधग प्रदे श स्िरमा मुख्यमन्त्री िथा
मष्ट्न्त्रपररषद्को

कायाालय

र

सामाष्ट्जक

ववकास

मन्त्रालय

िथा

स्थानीय

िहहरुसंगको

समन्वयमा पव
ू ा ियारीका ववववि कक्रयाकलापहरु संचालन भै रहे का छन ्
•

माननीय उपप्रिानमन्त्री िथा रक्षामन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा गहठि कोमभड-१९ संक्रमर्,
रोकथाम िथा तनयन्त्रर् उच्च स्िरीय समन्वय सममतिको बैठकले कोमभड-१९ बाट संक्रमर् भई
उपचार गनप
ुा ने भएमा त्यस्िा बबरामीहरुलाई स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्रालयले िोकेको
सरकारी, सामद
ु ातयक

िथा

तनजी

अस्पिालहरूबाट

उपचार

गराउने

व्यवस्था

ममलाउने;

स्थलमागाबाट नेपाल प्रवेश गने सबै यात्रुहरूलाई Health Declaration Form अतनवाया भना लगाई
स्वास््य जााँचको कायालाई थप कडाई गने लगायिका तनर्ायहरु गररएको छ
•

.

माननीय मन्त्रीज्यू, श्रीमान ् सधचवज्यू सहहि उच्च पदस्थ कमाचारीहरू द्वारा स्वास््य आपिकालीन काया
संचालन केन्र द्वारा गररएका कोमभड -१९ प्रतिकायाहरूको स्थलगि अनुगमन र मागातनदे शन

•

कोमभड

-१९

प्रतिकायाको

थप

प्रभावकारी

व्यवस्थापनको

लाधग

वैदेमशक

.
समन्वय,

अन्िरमन्त्रालय/तनकाय/प्रदे श समन्वय, औषिी व्यवस्थापन, अस्पिाल सम्बन्िी, आपतू िा व्यवस्थापन,
प्रयोगशाला व्यवस्थापन, सूचना व्यवस्थापन िथा कमाचारी व्यवस्थापन सम्बन्िी सममतिहरू लाई खटाइयो

.
•

कोमभड-19 को संक्रमर्, रोकथाम िथा तनयन्त्रर्का लाधग प्रदे श स्िरमा मुख्यमन्त्री िथा मष्ट्न्त्रपररषद्को
कायाालय र सामाष्ट्जक ववकास मन्त्रालय िथा स्थानीय िहहरुसंगको

समन्वयमा पूवा ियारीका ववववि

कक्रयाकलापहरु संचालन भै रहे का छन ्

•

कोमभड -१९ को महामारीबाट जनसमुदायलाई सुरक्षक्षि राख्ने हे िुले दादरु ा रुबेला खोप अमभयान
सरू
ु भएका स्थानमा अवाश्यक सिकािाका साथ संचालन गने र सरू
ु नभएका स्थानमा २०७६

•

चैत्र मसान्ि सम्मका लाधग स्थधगि गररएको छ

.

कोमभड

व्यवस्थापनको

-१९

प्रतिकायाको

थप

अन्िरमन्त्रालय/तनकाय/प्रदे श

प्रभावकारी

समन्वय, औषिी

लाधग

वैदेमशक

व्यवस्थापन, अस्पिाल

समन्वय,

सम्बन्िी, आपूतिा

व्यवस्थापन, प्रयोगशाला व्यवस्थापन, सूचना व्यवस्थापन िथा कमाचारी व्यवस्थापन सम्बन्िी
सममतिहरू लाई खटाइयो
•

.

कोमभड-19 को संक्रमर्, रोकथाम िथा तनयन्त्रर्का लाधग प्रदे श स्िरमा मुख्यमन्त्री िथा
मष्ट्न्त्रपररषद्को

कायाालय

र

सामाष्ट्जक

ववकास

मन्त्रालय

िथा

समन्वयमा पूवा ियारीका ववववि कक्रयाकलापहरु संचालन भै रहे का छन ्
•

स्थानीय

िहहरुसंगको

.

कोरोना तनयन्त्रर् उच्चस्िरीय सममतिले नेपालभर कोरोना संक्रमर् र्ैलने सम्भावना दे खखएकोले
नेपाल सरकारले संक्रामक रोग ऐन , २०२० को दर्ा 2 ले हदएको अधिकार प्रयोग गरी सोको
रोकथाम र तनमल
ूा गना ममति २०७६ चैत्र ११ गिे बबहान ६:०० बजे दे खख चैत्र १८ गिे सम्म

•

लागू हुने गरी सबैका लाधग आदे श जारी गरे को छ
कोमभड-19 को संक्रमर्, रोकथाम िथा तनयन्त्रर्का लाधग प्रदे श स्िरमा मुख्यमन्त्री िथा
मष्ट्न्त्रपररषद्को कायाालय र सामाष्ट्जक ववकास मन्त्रालय िथा स्थानीय िहहरुसंगको समन्वयमा
पव
ू ा ियारीका ववववि कक्रयाकलापहरु संचालन भै रहे का छन ्

•

.

कोमभड-१९ रोग सम्बन्िी “Algorithm to suspect COVID-19 infection based on the WHO
Surveillance Case Definition” अनुरूप सबै अस्पिालहरूले संकास्पद बबरामीहरुको उपचार

•

व्यवस्थापन गना/गराउनुहुन अनुरोि छ

कोमभड-१९ को प्रयोगशाला पररक्षर् समबन्िी बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू र जवार्को संगालो
प्रकाशीि गररएको छ
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•

कोमभड-19 को संक्रमर्, रोकथाम िथा तनयन्त्रर्का लाधग प्रदे श स्िरमा मख्
ु यमन्त्री िथा
मष्ट्न्त्रपररषद्को कायाालय र सामाष्ट्जक ववकास मन्त्रालय िथा स्थानीय िहहरुसंगको समन्वयमा

•

पूवा ियारीका ववववि कक्रयाकलापहरु संचालन भै रहे का छन ्

.

माननीय उपप्रिानमन्त्री िथा रक्षामन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा गहठि नोभल कोरोना रोग

रोकथाम िथा तनयन्त्रर् उच्चस्िरीय समन्वय सममतिको १२ औं बैठक (२०७६।१२।११) बसी
ववमभन्न तनर्ायहरू गयो

•

.

कोमभड-१९ रोग सम्बन्िी “Algorithm to suspect COVID-19 infection based on the WHO
Surveillance Case Definition” अनुरूप सबै अस्पिालहरूले संकास्पद बबरामीहरुको उपचार
व्यवस्थापन गना/गराउनह
ु ु न अनरु ोि छ

•

.

स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्रालय द्वारा कोमभड-१९ सम्बन्िी प्रेमसि अधिकाररक सूचना िथा
जानकारीहरू Viber Group

“MoHP Nepal COVID-19” मा पतन उपलब्ि छन ् . सुरू

भएको िीन हदनमा एक लाख भन्दा बढी व्यष्ट््िहरु यसमा आवद्ि भएका छन

•

.

कोमभड-19 को संक्रमर्, रोकथाम िथा तनयन्त्रर्का लाधग प्रदे श स्िरमा मुख्यमन्त्री िथा
मष्ट्न्त्रपररषद्को कायाालय र सामाष्ट्जक ववकास मन्त्रालय िथा स्थानीय िहहरुसंगको समन्वयमा

•

पव
ू ा ियारीका ववववि कक्रयाकलापहरु संचालन भै रहे का छन ्

.

माननीय उपप्रिानमन्त्री िथा रक्षामन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा गहठि नोभल कोरोना रोग
रोकथाम िथा तनयन्त्रर् उच्चस्िरीय समन्वय सममतिको १३ औं बैठक (२०७६।१२।११)
स्थानीय

िहहरूले

आ-आफ्नो

क्षेत्रमभत्रका

वडाहरूमा

िेस्रो

मल
ु ुक

र

भारिबाट

ले

आएका

व्यष्ट््िहरूको स्वास््य सम्बन्िी वववरर् सहहिको अमभलेख प्रत्येक हदन अध्यावधिक गने

.

स्थानीय स्वास््य संयोजकले कोमभड-१९ को लक्षर् दे खखएका व्यष्ट््िहरूको वववरर् प्रत्यक हदन
प्रमख
ष्ट्जल्ला अधिकारीलाई उपलब्ि गराउने
ु

.

यस्िो वववरर् प्रमख
ष्ट्जल्ला अधिकारीले
ु

राष्ट्रिय आपिकालीन काया संचालन केन्रमा र सो केन्रले स्वास््य आपिकालीन काया संचालन
केन्रमा प्रत्यक हदन सााँझ ६ बजेमभत्र पठाउने
•

लगायिका तनर्ायहरू भएका छन ्

.

सवासािारर्को सुवविाका लाधग कोरोना भाइरस रोग िथा सो को तनदान एवम ् उपचार
सम्बन्िमा परामशा प्रदान गना ववहान ८:०० बजे दे खख बेलक
ु ा ८:०० बजेसम्म हटलाईन सेवा
(९८५१२५५८३९, ९८५१२५५८३७, ९८५१२५५८३४) संचालनमा छ

•

.

कोमभड-१९ रोग सम्बन्िी “Algorithm to suspect COVID-19 infection based on the WHO
Surveillance Case Definition” अनुरूप सबै अस्पिालहरूले संकास्पद बबरामीहरुको उपचार

•

व्यवस्थापन गना/गराउनुहुन अनुरोि छ .

कोमभड-१९ को प्रयोगशाला पररक्षर् समबन्िी बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू र जवार्को संगालो
प्रकाशीि गररएको छ

.

• इन्भेष्ट्रटगेसन र Contact Tracing को SOP सम्बन्िमा स्काइप कल मार्ाि अमभमुखखकरर् गररयो ।

• कोमभड-१९ संक्रमर् चौथो केसको Contact tracing काया शुरू गररसककएको साथै स्थानीय रूपमा थप Contact
Tracing को लाधग प्राववधिक सहजीकरर् गना धचककत्सक सहहिको टोली िनगढी खटाइएको।

• आज सम्म पोजेहटभ केस साँग सम्पकामा रहेका व्यष्ट््िहरुको Contact tracing गदाा कुनै पतन व्यष्ट््िमा
कोमभड-१९ का लक्षर् नपाइएको ।

• दोस्रो केश (१९ ववषाया यूविी) का पररवारका शंकास्पद व्य्िहरूको नमूना पररक्षर्मा नतिजा नेगेहटभ
पाइएको ।
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३= :jf:Yo ;dGjo dxfzfvf, ax'If]qLo ;dGjo zfvfaf6 सम्पन्न भएका
कार्यक्रमहरूबाट हाससल भएका मुख्र् उपलब्धीहरू
cg';'rLdf pknAw 5 .
$= hg;+Vof Joj:yfkg dxfzfvf,
h];L zfvfaf6 सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरूबाट हाससल भएका मुख्र् उपलब्धीहरू
➢ lSnlgsn d]l8sf]lnun tflnd ;~rfng – afUdtL k|b]z, s0ff{nL k|b]z /
;'b'/klZrd k|b]z, &@ hgf lrlsT;sx?
➢ Dfgf];fdflhs k/fdz{ tflnd ;~rfng (% hgf gl;{ª sd{rf/Lx?nfO{ /fli6«o
:jf:Yo tflnd s]Gb|df
➢ n}lu++s jh]6 th'{df lgb]{lzsf l:js[t
िनसंख्या व्यिस्थापन तथा सूचना शाखाबाट सम्पादन भएका कृयाकलापहरू
➢ प्रदे श तथा स्थानीय तहका कमतचारीहरूलाइत जनसंख्या सम्बन्त्िी प्रशशक्षक प्रशशक्षण
ताशलम प्रदान गररएको । (प्रदे श नं. २)
➢ प्रदे श स्तरमा जनसंख्या व्यवस्थापन सम्बन्त्िी अन्त्तरकृया तथा योजना तजम
ुत ा
सम्बन्त्िी कायतशाला गोरठी संचालन गररएको । (प्रदे श नं. २)
➢ राजरिय जनसंख्या नीनत २०७१ लाइत संिीय संरचना अनरू
ु प पररमाजतन गने कायत शरू
ु
गररएको ।

१९.

साितिननक ननकायले िगीकरण तथा संरक्षण गरे को सच
ू नाको नामािली

त्यस्ता सच
ू ना संरक्षण गनत तोककएको समयािधी
२०. साितिननक ननकायमा परे को सच
ू ना माग सम्बन्धी ननिेदन र सो उपर सच
ू ना
ददइएको विषयिः

• श्री राजु ढकाल बददत बास नगरपाशलका ११ महे त्तरी ले COVID-19 सम्बजन्त्ि

जानकारी पाउ भनन ननवेदन भएकोमा त्यस सम्बजन्त्ि सच
ु ना उपलब्ि गराइएको

२१. साितिननक ननकायमा सच
ू नाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका िा हुने भएको भए सोको
वििरण

•
•

www.facebook.com/mohpnep
www.twitter.com/mohpnep
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