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स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम 

कामयवववयण 

१. नीति, योजना, िथा अनुगमन महाशाखा 

१.१. नीति िथा योजना शाखा :  

 स्वास््म सम्फन्त्धी सॊघीम, प्रादेशिक तथा स्थानीमतहका अल्ऩकारीन तथा दीघयकारीन नीतत, यणनीतत,  मोजना, तनदेशिका, 
भागयदियन, प्रोटोकर तजजयभा गने । 

 नीतत कामायन्त्वमन, नीततको भूल्माङ्कन य नीतत ववश्रेषण गने । 
 असङ्रभणीम योग तनदान तथा उऩचायका रागग स्थाऩना बएका ववशबन्त्न स्वास््म सॊस्थाफीच सभन्त्वम कामभ गयी उऩमजक्त 

नीतत तमाय गने । 
 अनजगभन तथा भूल्माङ्कन सम्फन्त्धी नीतत तथा अनजगभन भूल्माङ्कन खाका तजजयभा गने । 
 आवगधक तथा वावषयक मोजना तथा कामयरभ तजजयभा य कामायन्त्वमनको भागयतनदेिन तमाय गने । 
 स्वास््म सजधाय नीततहरूको ववकास गने । 
 भन्त्रारम अन्त्तगयतका प्रततष्ठान, ऩरयषद्, सशभतत ऩरयचारन सम्फन्त्धभा आवश्मक नीतत तथा मोजना तजजयभा गने । 
 स्वास््म ऺेर भानव सॊसाधन सम्फन्त्धी दीघयकारीन, भध्मकारीन तथा अल्ऩकारीन नीतत, मोजना तथा कामयरभ तजजयभा गने । 
 स्वास््म सजधाय नीततहरूको ववकास गने । 
 भन्त्रारम तथा अन्त्तगयतका कामायरमहरूको साधायण तथा ववकास फजेट तजजयभा गने, गयाउने । 
 भन्त्रारम य अन्त्तगयतका तनकामहरूको रागग आवश्मक ऩने जग्गा, बवन, पतनयचय, भेशिनयी औजाय, उऩकयण, सञ्चाय साधन 

सवायी साधन रगामतका बौततक साधनहरूको मोजना तथा आऩूततय व्मवस्थाऩन नीतत तजजयभा गने । 
 जडडफूटी सॊयऺण, सवॊधयन, प्रवधन य गजणस्तयीम आमजवेद औषधी उत्ऩादन य तनमभनका रागग नीतत तजजयभा गने । 
 आमजवेद ववबाग य सो अन्त्तगयत सञ्चाशरत कामयरभहरू तजजयभा गने । 
 भन्त्रारम य अन्त्तगयतका तनकामहरूको रागग आवश्मक ऩने जग्गा, बवन, पतनयचय, भेशिनयी औजाय, उऩकयण, सञ्चाय साधन 

सवायी साधन रगामतका बौततक साधनहरूको मोजना तथा आऩूततय व्मवस्थाऩन नीतत तमाय गने । 
 जनसङ्ख्मा सम्फन्त्धी नीतत, मोजना य कामयरभ तजजयभा गने । 
 फसाइॉसयाइ सम्फन्त्धी नीतत, मोजना य कामयरभको तजजयभा गने । 
 स्वास््म ऺेर सजधायका रागग वैकल्ल्ऩक ववत्तीम व्मवस्थाऩन गने । 
 आगथयक अध्ममन, अनजसन्त्धान, नीततगत तथा कामयगत अध्ममन गने । 
 स्वास््म कामयरभहरूको आगथयक भूल्माङ्कन, रागत प्रबावी (cost-effectiveness), रागत राब ववश्रेषण (CBA) य रागत 

उऩमोगगता (CUA) ववश्रेषण गने । 
 स्वास््म ऺेरभा प्राप्त हजने वैदेशिक सहामताको उऩमोग ऺभताको अध्ममन गने । 
 वैदेशिक सहामताफाट सञ्चाशरत तथा कामयरभको ववश्रेषण य स्वीकृत गने । 
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 हेल्थ पाइनाल्न्त्सङ तथा याल्ष्िम स्वास््म रेखा सम्फन्त्धी नीतत यणनीतत तमाय गरय रागज गने । 

१.२. अनुगमन िथा मुलयाांकन शाखा 

 स्वास््म कामयरभहरु सञ्चारन ऩश्चात जनताभा ऩयेको, प्रबाव भूल्माङ्कनको रेखाजोखा गने । 
 भन्त्रारम य अन्त्तगयत सयकायी, गैयसयकायी, अधयसयकायी तथा सशभततहरूफाट सञ्चाशरत कामयरभहरूको अनजगभन सम्फन्त्धी 

कामयहरू गने । 
 अनजगभन तथा भूल्माङ्कन सम्फन्त्धी नीतत तथा अनजगभन भूल्माङ्कन खाका तजजयभा गने य रागू गने । 
 कामयरभहरूको तजरनात्भक ववश्रेषण गयी शभतव्मतमता, कामयदऺता तथा प्रबावकारयता ल्माउनका रागग आमोजनाराई ऩषृ्ठऩोषण 

ददने । 
 स्वास््म सम्फन्त्धी कामयरभहरू तथा प्रगततहरुको ववश्रेषण गने । 
 ववशबन्त्न दात ृतनकाम फीच कामयरभ मोजना, फजेट तजजयभा, सभीऺा य भूल्माङ्कन गने कामयभा सभन्त्वम गने । 
 स्वास््म सूचकहरूको ववकास य सभीऺाभा सहमोग गने । 
 आधायबजत स्वास््म सेवाको फायेभा अध्ममन य अनजसन्त्धान गने । 
 स्वास््म सम्फल्न्त्ध आवश्मक अध्ममन, अनजसन्त्धान गने । 
 नमाॉ स्वास््म कामयरभहरूको ऩाइरट टेष्ट य कामयगत अनजसन्त्धान गने गयाउने । 
 प्रदेिस्तय तहफाट सञ्चाशरत कामयरभहरूको भाशसक, चौभाशसक य वावषयक सभीऺा गनय सहल्जकयण गने । 

१.३. चिककत्सा सेवा, शशऺा िथा अनुसन्धान शाखा 

 स्वास््म ववऻान प्रततष्ठान, शिऺण सॊस्था तथा अस्ऩतार एवभ ् ववशिल्ष्टकृत अस्ऩतार  रगामत प्राववगधक शिऺारमहरुसॊग 
सभन्त्वम य सहकामय गने । 

 स्वास््म ऺेर अन्त्तयगतका ववशबन्त्न ववधाहरुभा हजने अध्ममन य अनजसन्त्धानको रागग सभन्त्वम गने । 
 भेडडकोशरगर सम्फल्न्त्ध नीतत, तनमभ, ऩूवायधाय तथा कामयरभहरु तमाय गरय रागज गने । 
 सयकायी अस्ऩतार, तनजी स्वास््म सॊस्था, भेडडकर करेज, प्रमोगिारा सेवा, येडडमोरोजी य ईभेल्जङ सेवा सञ्चारन य 

व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी नीततगत ववषमभा सभन्त्वम गने । 

१.४. आयूवेद िथा वैकल्लऩक चिककत्सा शाखा 

 जडडफूटी सॊयऺण, सवॊधयन, प्रवधन य गजणस्तयीम आमजवेद औषधी उत्ऩादन य तनमभनका रागग नीतत तजजयभाका रागग सम्फल्न्त्धत 
तनकामहरुसॊग सभन्त्वम गने । 

 आमूवेद ववबाग य सो अन्त्तगयत सञ्चाशरत कामयरभहरूको मोजना तजजयभा सभन्त्वम य सहमोग गने । 
 आमूवेद तथा वैकल्ल्ऩक गचककत्सा सेवा प्रवाह गने सॊस्थाहरुको त्माॊक अध्मावगधक गने ।  
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२. गुणस्िर माऩदण्ड िथा तनयमन महाशाखा: 

२.१. गुणस्िर, माऩदण्ड िथा तनयमन शाखा 

 सयकायी अस्ऩतार, तनजी नशसयङ होभ य अस्ऩतार रगामतका स्वास््म सस ्ॊथाहरू, भेडडकर करेज, वैकल्ल्ऩक गचककत्सा, आमजवेद, 

प्रमोगिारा, येडीमोरोजी तथा ईभेजीङ सेवा रगामतका सेवाहरूको भाऩदण्ड तनधाययण तथा कामायन्त्वमनको अनजगभन तथा 
भूल्माङ्कन गने । 

 स्वास््म सॊस्थाहरूफाट प्रदत सेवाको गजणस्तय भाऩन य ऩषृ्ठऩोषण गने । 
 स्वास््म सॊस्थाहरूफाट प्रदान गरयने स्वास््म सेवाको प्रबावकारयता अध्ममन तथा भूल्माङ्कन गने । 
 औषगध व्मवस्था सम्फन्त्धी नीतत तथा गजणस्तय तनधाययण गने । 
 सयकायी तथा तनजी ऺेरफाट प्रवादहत स्वास््म सम्फन्त्धी सेवाहरूको गजणस्तय तनधाययण, गजणस्तय तनमभन । 
 भाऩन भाऩदण्ड तनधाययण गयी सो को कामायन्त्वमन बए नबएको रेखाजोखा गने 

 स्वास््म सॊस्था स्थाऩना, सञ्चारन तथा स्त्तयोन्त्नती भाऩदण्ड सम्फन्त्धी तनदेशिका 
 औषगध व्मवस्था ववबाग य अन्त्तगयतको नीततगत ववषम, आमजवेद औषधारम, गचककत्सा सम्फन्त्धी भाऩदण्ड तमाय ऩाने 

 स्वास््म सॊस्थाहरूफाट प्रदत सेवाको गजणस्तय भाऩन गने । 
 आमजवेद औषधारम, गचककत्सा सम्फन्त्धी भाऩदण्ड तमाय गने । 
 सयकायी तथा तनजी सॊस्थाहरुफाट सॊचाशरत आमजवेद तथा वैकल्ल्ऩक स्वास्थम सॊस्थाफाट प्रदान गरयने सेवाको प्रबावकायीताको 

अनजगभन तथा तनरयऺण तथा आवश्मक भागदियन । 

 अस्ऩतार सेवा सञ्चारन सम्फन्त्धी भाऩदण्ड तनधाययण तथा कामायन्त्वमनको व्मवस्था गने । 
 भन्त्रारम य अन्त्तगयतका अस्ऩतार रगामतका तनकामभा प्रमोगभा आउने बौततक साभाग्रीहरूको भाऩदण्ड तनधाययण तथा 

कामायन्त्वमन भागयदियन सम्फल्न्त्ध कामय गने । 
 भन्त्रारम य अन्त्तगयत सयकायी, गैयसयकायी, अधयसयकायी तथा सशभततहरूफाट सञ्चाशरत कामयरभहरूको साभतमक तनयीऺण गने । 
 अस्ऩतारको भेशिनयी औजाय तथा बौततक व्मवस्था सम्फन्त्धभा आवश्मक भाऩदण्ड तनधाययण य तनमभन गने । 
 अन्त्तयाल्ष्िम स्वास््म तनमभन (International Health Regulation) सम्फल्न्त्ध कामय गने । 

२.२. सुिना प्रववचध शाखा 

 स्वास््म ऺेरभा नॉमा एवभ ्प्रबावकायी सूचना प्रणारी प्रववगध अनजसन्त्धान गरय स्थावऩत गने । 

 टेशर भेडडशसनराई दजगयभ ऺेरहरुभा स्थावऩत य सजदृड गदै जाने । 
 ई हेल्थ, एभ हेल्थ जस्ता प्रववगधहरु स्थाऩीत गने । 
 स्वास््म ऺेरभा ववधजततम सज-िासन ऩद्दती स्थावऩत गने ।  

 भन्त्रारम य अन्त्तगयतका सम्ऩूणय सॊस्थाहरूको स्वाशभत्वभा यहेको बौततक सम्ऩवत्तको एकीकृत केन्त्रीम अशबरेख तमाय गने । 
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३. जनसांख्या व्यवस्थाऩन िथा सुिना महाशाखा 

३.१. जनसांख्या ब्यवस्थाऩन िथा सुिना शाखा 

 जनसङ्ख्मा तथा फसाइॉसयाइ सम्फन्त्धी नीतत, ऐन, तनमभ, मोजना य कामयरभ तजजयभा एवॊ कामायन्त्वमन गने । 
 जनसङ्ख्मा नीतत, तनभायण, तनदेशिका तजजयभा य सभन्त्वम गने । 
 जनसङ्ख्मा ववषमका अध्ममन तथा अनजसन्त्धान, सबेऺण एवॊ ववश्रेषण गने । 
 जनसङ्ख्मा सम्फन्त्धी अन्त्तयायल्ष्िम सबा सम्भेरनफाट ऩारयत प्रस्ताव तथा कामयमोजनाहरू कामायन्त्वमन य सभन्त्वम गने । 
 जनसङ्ख्मा व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी ववकास य सभन्त्वम गने । 
 फसाइॉसयाइ सम्फन्त्धी कामयरभहरूको तजजयभा, कामायन्त्वमन, अनजगभन गने । 
 प्रजनन, भतृ्मज, वववाह य फसाइॉसयाइ (आन्त्तरयक/फाह्म) जस्ता जनसङ्ख्माका ववववध ऩऺहरूभा दीघयकारीन, आवगधक वा वावषयक 

कामयरभहरू तजजयभा कामायन्त्वमन, अनजगभन तथा भूल्माङ्कन गने । 
 जनसङ्ख्माको वदृ्गधदय, प्रजनन, भतृ्मजदय आदद जनसाङल्ख्मक सूचनाहरू, ऩाठ्मऩजस्तक तथा सूचना साभाग्रीहरूको व्मवस्थाऩन 

गयी नीतत तथा कामरभ तनधाययण गने य आवश्मकता अनजसाय अनजभान एवॊ प्रऺेऩण रगामतका अन्त्म ववषमका कामय गने । 

३.२. ऱैचगांक समिा िथा सामाल्जक समावेशशकरण शाखा 

 स्वास््म ऺेरका रागग बफशबन्त्न तहभा तनभाणय गरयने नीतत तथा कामयरभहरुराई जेसी सॊवेदनशिर फनाउन आवश्मक सभन्त्वम 
तथा सहजीकयण गने । 

 स्वास््म ऺेरभा जेसीराई सॊस्थागत गने । 
 स्वास््म ऺेरका वावषयक कामयरभ तथा फजेटराई जेसी उत्तयदामी फनाउन भन्त्रारम तथा ववबागभा आवश्मक सहजीकयण / 

सहमोग गने । 
 जेसी सम्वद्ध कामयरभहरुको तजजयभा तथा कामयन्त्वमन, सभन्त्वम, अनजगभन तथा भूल्माङ्कन गने रगामतका अन्त्म ववषमका 

कामय गने । 
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४. स्वास््य समन्वय महाशाखा 

४.१. प्रादेशशक िथा स्थानीय स्वास््य समन्वय शाखा 

 कामय बफस्ततृीकयण फभोल्जभ प्रदेि तथा स्थानीम तहभा स्वास््मका कामयरभहरु सञ्चारन गनय आवश्मक सभन्त्वम 
सहल्जकयण तथा प्रावीगधक सहमोग उऩरब्ध गयाउने । 

 प्रदेि तथा स्थानीम तहको स्वास््मको सम्ऩकय  इकाइको रुऩभा कामय गने । 

 स्वास््म ऺेरभा कामययत भानव सॊसाधनको अशबरेख याख्ने । भानव सॊसाधनको आवश्मकताको प्रऺेऩण य भानव सॊसाधनको 
ववकास सम्फन्त्धी नीतत तथा मोजना तजजयभा सम्फन्त्धी कामय गने । 

 स्वास््म सेवा प्रवाहभा सॊरग्न सफै तनकामहरूको भानव सॊसाधन सम्फन्त्धी सूचना व्मवस्थाऩन गने । 
 स्वास््म ऺेर भानव सॊसाधन सम्फन्त्धी सूचनाको सङ्करन, प्रिोधन, ववश्रेषण, ववतयण, सॊयऺण, अद्मावगधक, उऩमोग तथा 

प्रकािन सम्फन्त्धी कामय गने । 
 स्वास््म भानवश्रोतको स्तय तनधाययण, जनिल्क्त ऩरयचारन, सेवा ितय सजववधा सम्फन्त्धभा आवश्मक अध्ममन अनजसन्त्धान तथा 

ववश्रेषण गने । 
 स्वास््म भानवश्रोत सम्फल्न्त्ध ताशरभ, उत्पे्रयणा तथा ववृत्त ववकास सम्फल्न्त्ध मोजना तजजयभा सम्फल्न्त्ध कामय गने । 
 ववशबन्त्न स्वास््म सॊस्थाहरूभा स्वास््म भानवश्रोतको सेवा प्रबावको तनयीऺण अनजगभन गयी आवश्मक भागयतनदेिन सम्फल्न्त्ध 

कामय गने । 
 हडड यस सूचना प्रणारीराई सजदृढीकयण गने । 
 स्वास््म भानव श्रोतको रागग ताशरभ आवश्मकता ऩदहचान गने । 

४.२. बहुऺेत्रीय समन्वय शाखा 

 फहजऩऺीम सयोकाय याख्न ेतनम्न शरखखत बफषमफस्तजका सम्फन्त्धभा सयोकायवारा तनकामहरुसॊग सभन्त्वम गयी आवश्मक कामय 
सम्ऩादन गने । 

o ऩोषण  

o कृषी ऺेर 

o राईबस्टक ऺेर  

o भदहरा तथा वारफारीका ऺेर 

o वातावयणीम स्वास््म, खानेऩानी, सयसपाई एवॊ खाद्द ऩदाथय 
o प्रदजषण तथा बफषादी तनमन्त्रण एवॊ औधोगगक, ऩेिागत तथा आप्रवासीको स्वास््म 

o सडक दजघयटना  

o ववध्मारम स्वास््म  

o आऩतकारीन अवस्थाको ब्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन  

o सजक्ष्भल्जव तनयोधक प्रततयोध योकथाभ 

o श्रभ तथा वैदेशिक योजगायको रागग जानेहरुको स्वास््म 
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o स्वास््म ऩमयटन आदद 

 स्वास््म सम्फन्त्धी कामय गने बफशबन्त्न याल्ष्िमस्तयका गैय सयकायी सॊघ सॊस्थाहरु सॊग सभन्त्वम कामभ गने । 

४.३. ववकास, सहायिा समन्वय शाखा 

 अन्त्तयायल्ष्िम सॊघसॊस्थाहरूसॉग सभन्त्वम य सहकामय गने । 
 वैदेशिक श्रोतको प्रबावकायी ऩरयचारन य उऩमोग गने । 
 अन्त्तयायल्ष्िम गैयसयकायी सॊस्थाहरू ऩरयचारन तथा सभन्त्वम गने । 
 वैदेशिक छारववृत्त, ताशरभ, अध्ममन भ्रभणभा भनोनमन गने । 
 नेऩार सयकाय य ववदेिी सॊस्थाफीच बएको सम्झौताफभोल्जभ कय, बॊसाय छज ट रगामतका अन्त्म ववषम सम्फल्न्त्ध कामय गनय । 

४.४. साववजनीक सुिना समन्वय शाखा 

 सॊचाय व्मफस्थाऩन सम्फल्न्त्ध कामय गने ।  

 गजनासो व्मफस्थाऩन सम्फल्न्त्ध कामय गने । 
 प्रदेि तथा स्थानीम तहफाट सजचनाहरु सॊकरन तथा व्मफस्थाऩन गने। 

 भन्त्रारमका आधीकायीक धायणाहरुको सावयजनीकककयण सम्फन्त्धी कामय गने । 

 भन्त्रारमका काभ कायवाहीहरुको ऩायदिॉता रगामत सम्फल्न्त्धत अन्त्म कामयहरु गने । 

 

५. प्रशासन महाशाखा 

५.१. कमविारी प्रशासन शाखा 

 आवश्मक जनिल्क्तको दयवन्त्दी शसजयना, तनमजल्क्त, सरुवा, ऩदस्थाऩना तथा फढज वा सम्फल्न्त्ध कामय गनय । 

 भन्त्रारम अन्त्तगयत कभयचायीको शे्रणी य तहगत दयवन्त्दी वववयण तथा कभयचायी अशबरेख याख्न े। 
 भन्त्रारम अन्त्तगयतका कभयचायीहरूको कामयवववयण, कामयसम्ऩादन, ताशरभ, ववदा तथा अवकाि तथा ववबागीम कायवाही गने । 
 भन्त्रारम य अन्त्तगयतको सङ्गठनात्भक सॊयचना प्रिासन सजधायका कामयहरू गने । 
 कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कन सम्फन्त्धी भूल्माङकनको अशबरेख तथा व्मवस्थाऩन गने । 
 स्वास््म सेवाका ववशबन्त्न ऩदको फढज वाको रागग सगचवारम सम्फन्त्धी कामय गने । 
 स्तयवदृ्गध सम्फन्त्धी कामय गने । 
 भानव सॊसाधन सूचना केन्त्रभा प्रववष्ट बएका ऩरको व्मल्क्तगत पाइरभा अद्मावगधक गने । 
 राभो अवगधका ववदा तथा कायवाहीहरूको अशबरेख याख्न े। 
 अगधकृतस्तयका कभयचायीहरूको व्मल्क्तगत पाइर अद्मावगधक गने । 
 भन्त्रारम अन्त्तगयत साभान्त्म प्रिासन सभूहका कभयचायीहरूको सजऩयीवेऺण, अशबरेख, कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कन गने । 
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५.२. आचथवक प्रशासन शाखा 

 आगथयक मोजना तथा सघीॊम आगथयक प्रिासन नीतत अनजसाय कामय गने । 
 भन्त्रारम य अन्त्तगयतको वववत्तम नीतत तजजयभा, फजेट, भन्त्रारमको केन्त्रीमस्तयको रेखा अन्त्तगयत वावषयक ववतनमोजन फाॉडपाॉड 

सम्फन्त्धी कामयहरू गने, गयाउने । 
 भन्त्रारम य अन्त्तगयतको रागग ववतनमोल्जत फजेटको तनकासा, खचय, रेखाङ्कन तथा प्रततवेदन य रेखाऩयीऺण सम्फन्त्धी कामयहरू 

गने, गयाउने । 
 तजजयभा, फजेट कामायन्त्वमन, रेखाऩयीऺण तथा फेरुजज पछ्र्मोट, आगथयक अनजिासन ऩारना सम्फन्त्धी कामय गने । 
 भन्त्रारमको आन्त्तरयक फजेट सञ्चारन गने । 
 केन्त्रीम रेखा, रेखाप्रणारी तथा आन्त्तरयक तनमन्त्रण प्रणारी व्मवस्थाऩन गने । 
 भन्त्रारम अन्त्तगयतका छज टै ऐन य तनमभ अन्त्तगयत स्थाऩना बएका प्रततष्ठान, ऩरयषद्, सशभततहरूको आगथयक प्रिासन नीतत, 

तनदेिन, तनमन्त्रण तथा सभन्त्वम सम्फन्त्धी कामयहरू गने । 
 नेऩार सयकायको आगथयक प्रिासन य ववत्तीम व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी ववषमका कामय गने । 
 भन्त्रारम अन्त्तगयत रेखा सभूहका कभयचायीहरूको सजऩयीवेऺण, अशबरेख, कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कन गने । 

५.३. कानुन शाखा 

 सॊघीमता कामायन्त्वमको रभभा स्वास्थसॊग सम्फल्न्त्धत आवश्मक ऐन, तनमभावरीहरु तजजयभा एवभ ्ऩरयभाजयन गने । 
 प्रदेि तथा स्थानीम तहभा आवश्मक ऐन, तनमभावरीहरु तजजयभा गनय सहल्जकयण गने । 
 भन्त्रारम य अन्त्तगयतका तनकामहरूको करमाकराऩ सञ्चारनभा आवश्मक ऩने ऐन तनमभ तथा ववतनमभ तजजयभा गने, 

कामायन्त्वमनको अनजगभन य कानूनी वाधा अड्चन पज काउने सयसल्राह ददने । 
 भन्त्रारम य अन्त्तगयतका तनकामहरुराई आवश्मक ऩने कानूनी याम सजझाव ददने । 
 भन्त्रारमसॊग सम्फल्न्त्धत सयकायी भजद्धा भाशभरा सम्फन्त्धी प्रततयऺात्भक कामय गने । 

५.४. आन्िररक प्रशासन शाखा 

 भन्त्रारमको आन्त्तरयक प्रिासन, कामायरम व्मवस्थाऩन, सयसपाइ य आवश्मक बौततक व्मवस्था गने । 
 आन्त्तरयक कभयचायी प्रिासन, आन्त्तरयक कामय ववबाजन, हाल्जयी, ववदा, यभाना, ऩारो ऩहया, खटनऩटनको व्मवस्थाऩन गने । 
 कामायरम बवन, ऩरयसय, सवायी साधनहरूको भभयतसॊबाय तथा व्मवस्थाऩन गने । 
 भन्त्रारमको आन्त्तरयक ल्जन्त्सी साभानको आऩूततय तथा व्मवस्था, ल्जम्भा तथा येखदेख, सॊबाय, सॊयऺण, तनयीऺण तथा प्रततवेदन 

सम्फन्त्धी कामयहरू गने । 
 सम्ऩती वववयण सम्फन्त्धी कामय । 

 सजिासन सम्फल्न्त्ध कामय । 
 ऩजस्तकारम व्मवस्थाऩन तथा ई- राईबे्रयी सॊचारन । 
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स्वास््य आऩिकाशऱन िथा ववऩद व्यवस्थाऩन इकाई: 

 स्वास््म आऩतकाशरन तथा ववऩदको अवस्थाभा स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारमको सगचवारमको रुऩभा कामय गने । 

 गहृभन्त्रारम अन्त्तगयतको याल्ष्िम ववऩद व्मवस्थाऩन केन्त्र रगामत अन्त्म सम्फल्न्त्धत तनकामहरुसॊग स्वास््म ऺेरको सम्ऩकय  
ववन्त्दजको रुऩभा कामय गने । 

 स्वास््म आऩतकाशरन तथा ववऩदको अवस्थाभा याल्ष्िम योग तनमन्त्रण केन्त्रसॊग सभन्त्वम गरय रजत प्रततकामय गने । 

 प्रदेि तथा स्थानीम तहसॊग स्वास््म आऩतकाशरन तथा ववऩदको अवस्थाभा केल्न्त्रम सम्ऩकय  ववन्त्दजको रुऩभा कामय गने । 

 आऩतकाशरन तथा ववऩदको अवस्थाभा सहमोगग अन्त्तयाल्ष्िम तनकाम, गैयसयकायी एवभ ्सयोकायवारा सॊघसॊस्थाहरुसॊग सभन्त्वम 
गरय आवश्मक सहमोग ऩरयचारन गने । 

 आऩतकाशरन तथा ववऩदको अवस्थाभा हफ तथा स्माटेराईट अस्ऩतारहरुफाट सेवा प्रवाह गनय आवश्मक सहकामय गनय ।  

 स्वास््म आऩतकाशरन अवस्थाको सूचनाहरुराई अशबरेखखकयण गने । 

 भाऩदण्ड तनधाययण तथा ऺभता ववकासका रागग याल्ष्िम योग तनमन्त्रण केन्त्रसॊग सहकामय गने । 
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स्वास््य तथा जनसखं्या मन्त्रालय 

स्वास््य सेवा ववभाग 
काययवववरण 
१. व्यवस्थापन महाशाखा  

१.१. एकििृत स्वास््य सूचना व्यवस्थापन शाखा 
 राष्ट्रियस्तरमा स्वास््य व्यवस्थापन सचूना प्रणाली सम्बष्ट्न्त्ि नीतत, तनयम, तनरे्दशिका, मापर्दण्ड 

तथा प्रोटोकलहरु तनमायण गनय स्वास््य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहष्ट्जकरण गने । 
 स्वास््य सचूनाहरु प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागग समयानकुुल अध्यावगिक तथा प्रववगिमरैी 

बनाउने । 
 स्वास््य क्षरेमा एच.एम. आई. एस., एल.एम. आई. एस., एच.आई. आई. एस. जस्ता बबद्यमान 

सचूना प्रणालीलाई एकककृत प्रणालीको रुपमा ववकास, ववस्तार र ससं्थागत गने । 
 राष्ट्रियस्तरको स्वास््य सचूनाको लागग तहगत सचूकहरु तनिायरण एवम ्पररमाजयन गने । 
 स्वास््यसगं सम्बष्ट्न्त्ित सचूनाको ववश्लेषण गरी वावषयक तथा आवगिक रुपमा प्रततवेर्दन तयार 

तथा सावयजतनककरण गने । 
 एकककृत स्वास््य सचूना प्रणालीलाई ववशभन्त्न तहमा ससं्थागत गनय क्षमता अशभबदृ्दर्दका लागग 

सहष्ट्जकरण गने । 
 स्वास््य सेवा सम्वन्त्िी सचूना व्यवस्थापन तथा कायायन्त्वयनका लागग प्रारे्दशिक तथा स्थानीय 

तहसँग समन्त्वय तथा सहकायय गने । 
 ववभाग अन्त्तगयतका महािाखाहरुको योजना तयार गनय समन्त्वय तथा सहजीकरण गने । 
 बबभागको मासीक चैमासीक तथा बाषीक प्रगती अभीलेखीकरण गने तथा प्रततवेर्दन तयार गने। 
 बबभागका तर्य बाट मन्त्रालयको समग्र योजना तजुयमामा आवश्यक सहयोग गने । 

१.२. वातावरणिय स्वास््य तथा स्वास््यजन्य फोहरमलैा व्यवस्थापन शाखा 
सघं, प्ररे्दि तथा स्थानीय सरकारको कायय ष्ट्जम्मेवारी सम्बन्त्िमा श्री मन्त्रीपरीषर्दले स्वीकृत गरेको सघंको 
काययबबस्ततृीकरणमा खानेपानी, खाद्र्द पर्दाथय र हावाको गणुस्तरीयता अनगुमन तथा लेखाजोखा ढाँचा एव ं
गणुस्तरको मापर्दण्ड तनिायरण गने उल्लेख भए अनसुार सो कायय सचंालन गनय यो िाखा स्थापना गरीएको 
हो । यस िाखाको काययववबरण तनम्नानसुार छ: 
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 वातावरणणय स्वास््य सम्बष्ट्न्त्ि नीतत, तनरे्दशिका, मागयर्दियन, मापर्दण्ड लगायतका र्दस्तवेजहरु 
तनमायण गनय सहयोग तथा सहजीकरण गने । 

 खानेपानी, हावा तथा समग्र वातावरणले स्वास््यमा पारेको असर सम्बन्त्िमा तनगरानी, अध्ययन, 
अनसुन्त्िान तथा तनयमनमा सहजीकरण गने । 

 स्वास््य सेवाजन्त्य र्ोहरमलैा व्यवस्थापन सम्बष्ट्न्त्ि राष्ट्रिय काननु, नीतत, तनयम, मापर्दण्ड, 
प्रोटोकल तयार गनय स्वास््य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गने । 

 सघं, प्ररे्दि तथा स्थानीय तह अन्त्तरगतका स्वास््य ससं्थाहरुबाट तनष्ट्स्कने र्ोहरमलैाको वजै्ञातनक 
ढङ्गले व्यवस्थापन गनय सहष्ट्जकरण गने । 

 सघं अन्त्तरगतका स्वास््य ससं्थाहरुबाट तनष्ट्स्कने र्ोहरमलैाको वजै्ञातनक ढङ्गले व्यवस्थापन गनय 
अनगुमन तथा तनयमनका काययहरु गने । 

१.३. पूवााधार वविास शाखा 
 स्वास््य ससं्थाहरुको भौततक सरंचना तथा उपकरण सम्बष्ट्न्त्ि राष्ट्रिय नीतत, तनयम तथा मापर्दण्ड 

तनमायण गनय स्वास््य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहष्ट्जकरण गने । 
 स्वास््य ससं्थाहरुको भौततक पवूायिारहरु तथा उपकरणहरुको स्तरीकरण गरर लगत राख्न े। 
 स्वास््य ससं्थाहरुलाई आवश्यक पवूायिार ववकासको राष्ट्रिय योजना तजुयमा गनय सहष्ट्जकरण गने 

। 
 स्वास््य ससं्थाहरुको आवश्यक पवूायिारको व्यवस्थापनको लागग सरोकारवालाहरुसगं समन्त्वय गने 

। 
 अस्पताल भवन सदंहता ववकास, अध्यावगिक तथा तनयमनका लागग सहष्ट्जकरण गने । 
 स्वास््य पवुायिार तथा उपकरणको तनररक्षण, अनगुमन तथा गणुस्तर तनयन्त्रणका लागग 

सहष्ट्जकरण गने । 

१.४. आपूर्ता व्यवस्थापन शाखा 
 खररर्द तथा आपतूत य सम्बष्ट्न्त्ि राष्ट्रिय काननु, नीतत, तनरे्दशिका, गणुस्तर मापर्दण्ड, प्रोटोकलहरु 

तनमायण गनय स्वास््य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गने । 
 राष्ट्रियस्तरमा औषगि, स्वास््य उपकरण तथा औजारहरुको मापर्दण्ड एवम ्specification bank 

तयार तथा अध्यावगिक गनय स्वास््य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गने । 
 खोप तथा पररवार तनयोजनका सािन जस्ता अतत आवश्यक स्वास््य सामाग्रीहरुको खरीर्द तथा 

प्ररे्दिस्तरमा आपतूत य गने । 
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 प्ररे्दि तथा स्थानीय स्तरमा आवश्यक औजार, उपकरण तथा औषिीहरुको खरीर्द तथा आपतूत य गनय 
सहष्ट्जकरण गने । 

 राष्ट्रियस्तरमा आपतूत य व्यवस्थापन सचूना प्रणाशललाई ससं्थागत गनय समन्त्वय तथा सहष्ट्जकरण 
गने । 

 ववभाग अन्त्तरगतका तनकायहरुमा आवश्यक समाग्रीको व्यवस्थापन गने । 

२. उपचारात्मि सेवा महाशाखा  

२.१. अस्पताल सेवा सुदृढििरि शाखा 
 अस्पताल सेवा सदुृदढकरण सम्बष्ट्न्त्ि काननु, नीतत, मागयर्दियन, गणुस्तर मापर्दण्ड तथा प्रोटोकल 

तनमायण गनय स्वास््य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गने । 
 तनष्ट्ज तथा सरकारी अस्पताल ववचको सहकाययलाई सदुृढ गरर स्वास््य सेवालाई प्रभावकारी 

बनाउन आवश्यक काननु, नीतत, रणनीतत, मापर्दण्ड तनमायण तथा कायायन्त्वयन र तनयमन गनय 
स्वास््य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गने । 

 ववषिेज्ञ तथा ततृतय तहका अस्पतालहरुको अनमुतत, र्दताय, नववकरण, स्तरउन्त्नती तथा तनयमन 
सम्बष्ट्न्त्ि काययहरुका लागग सहष्ट्जकरण गने । 

 तनजी तथा गरैसरकारी अस्पताल, नशसयङ्ग होम, ष्ट्ललतनक, पोली ष्ट्ललतनक र्दताय शसर्ाररस तथा 
अनगुमन सम्बष्ट्न्त्ि राष्ट्रिय नीतत तनयम, मापर्दण्ड तथा मागयर्दियन तनमायण गनय स्वास््य तथा 
जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गने । 

 अस्पताल सेवाको उच्चतम ्गणुस्तर सतुनष्ट्श्चताका लागग तनरन्त्तर अनगुमन र तनररक्षण गने । 
 स्वास््य क्षरेमा प्रयोग हुने ववककरणहरूको व्यवस्थापन राष्ट्रिय तथा अन्त्तरायष्ट्रिय मापर्दण्ड अनरुुप 

गनय सहयोग गने । 
 र्दरुगचककत्सा (Telemedicine) सेवा पद्र्दततको ववकास र ससं्थागत गनयका लागग सहष्ट्जकरण गने 

। 
 स्वास््य पययटनलाई ववकास तथा ससं्थागत गनय काननु, नीतत, रणनीतत, मापर्दण्ड, प्रोटोकल 

तनमायण गनय स्वास््य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गने । 
 राष्ट्रियस्तरका अस्पतालहरुलाई अन्त्तरायष्ट्रियस्तरको अध्ययन, अनसुन्त्िान तथा प्रशिक्षण केन्त्रमा 

ववकास तथा व्यवस्थापन गनयमा सहयोग गने । 
 स्तरीय उपचार प्रोटोकल तयार पाने । 
 अत्याबश्यकीय औषिीको सचुी तयार पाने तथा अवश्यकता अनसुार परीमाजयन गने 
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 बबशभन्त्न अस्पताल र्ामेिी एव ंस्वास््य ससं्थामा हुने औषिीको प्रयोग सम्बन्त्िी अध्ययन तथा 
अनगुमन गने । 

 प्रततजैवीक औषिी प्रयोग र प्रततरोग तनयन्त्रण वारेमा मापर्दण्ड तयार गने । 
 औषिीको समचुीत प्रयोग प्रबयिनका लागग बबशभन्त्न तहका स्वास््यकमीकालागग ताशलम सामाग्री 

तयार पारी तालीम सचंालन काययमा सहयोग गने, आर्दी । 

२.२. आधारभूत तथा आिस्स्मि सेवा व्यवस्थापन शाखा 
 सवंिैातनक व्यवस्था अनसुार तनिलु्क रुपमा प्रर्दान गररने आिारभतू स्वास््य सेवा पररभावषत 

तथा प्रभावकारी ब्यवस्थापन गने । 
 आिारभतू स्वास््य सेवाको र्दायरा तथा मापर्दण्ड तनिायरण गने । 
 आिारभतू स्वास््य सेवाको तनररक्षण, अनगुमन तथा गणुस्तर तनयन्त्रण गने । 
 आिारभतू स्वास््य सेवाको प्रभावकारीताको मलू्यांकन गरी तनरन्त्तर सिुारका लागी सब ैतहसगं 

समन्त्वय तथा परृठपोषण गने । 
 रोगको प्रकोप, ववविय स्रोतको उपलब्िता र स्थानीय आवश्यकताका आिारमा आिारभतू स्वास््य 

सेवाको र्दायरा पररमाजयन तथा ववस्तार गने । 
 राज्यले तनिलु्क रुपमा प्रर्दान गने अत्यावश्यक तथा जीवन रक्षक लगायतका औषगिहरुको 

सवयसलुभ उपलब्िता सतुनष्ट्श्चत गने । 
 आिारभतू स्वास््य सेवा सम्बन्त्िी ववषयमा अध्ययन अनसुन्त्िान गने, गराउने । 
 आकष्ट्स्मक स्वास््य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक काननु, नीतत तनयम, मापर्दण्ड, 

प्रोटोकल तथा मागयर्दियन तनमायणका काययमा सहष्ट्जकरण गने । 
 प्रेषण प्रणाली सम्बष्ट्न्त्ि राष्ट्रिय नीतत तनयम, मापर्दण्ड, प्रोटोकल तथा मागयर्दियन तनमायणको 

काययमा सहष्ट्जकरण गने । 
 आकष्ट्स्मक सेवा प्रवाह र पे्रषण सेवाको कायायन्त्वयन तथा अनगुमन र तनयमनमा स्वास््य तथा 

जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गने । 

२.३. आखँा, इ एन टी तथा ओरल हेल्थ शाखा 
 आँखा स्वास््य सम्बष्ट्न्त्ि राष्ट्रिय नीतत तनयम, मापर्दण्ड, प्रोटोकल तथा मागयर्दियन तनमायणको 

काययमा सहष्ट्जकरण गने । 
 इ. एन. टी. स्वास््य सम्बष्ट्न्त्ि राष्ट्रिय नीतत तनयम, मापर्दण्ड, प्रोटोकल तथा मागयर्दियन 

तनमायणको काययमा सहष्ट्जकरण गने । 
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 ओरल हेल्थ सम्बष्ट्न्त्ि राष्ट्रिय नीतत तनयम, मापर्दण्ड, प्रोटोकल तथा मागयर्दियन तनमायणको 
काययमा सहष्ट्जकरण गने । 

 आँखा, इ एन टी तथा ओरल हेल्थ सेवाको प्रभावकारीताको मलू्यांकन गरी तनरन्त्तर सिुारका 
लागी सब ैतहसगं समन्त्वय तथा परृठपोषण गने । 

 आँखा, इ एन टी तथा ओरल हेल्थ सेवालाइ समग्र स्वास््य सेवासँग एकीकृत गरे्द लैजान 
आवश्यक समन्त्वय तथा सहजीकरण गने 

 आँखा, इ एन टी तथा ओरल हेल्थ सम्बन्त्िी ववषयमा अध्ययन अनसुन्त्िान गने, गराउने । 

३. पररवार िल्याि महाशाखा 

३.१. बाल स्वास््य तथा खोप सेवा शाखा 
 खोप तथा बालस्वास््य सम्बष्ट्न्त्ि राष्ट्रिय नीतत, रणनीतत, तनरे्दशिका, गणुस्तर मापर्दण्ड, 

प्रोटोकलहरु तयार गनय स्वास््य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गने । 
 राष्ट्रियस्तरमा खोप तथा खोपजन्त्य सामग्री आपतूत य तथा ववतरण योजना तयार गने । 
 नयां खोपहरुलाई तनयशमत खोप काययक्रममा समावेि गने सन्त्र्दभयमा आवश्यक सहयोग गने । 
 खोप तथा बाल स्वास््य अवस्थाको ववश्लेषण गरर राष्ट्रियस्तरको नीतत तनमायणमा प्रावविीक 

सहयोग गने ।  
 राष्ट्रिय नीतत तथा रणनीतत अनसुार बाल स्वास््य सम्बष्ट्न्त्ि राष्ट्रियस्तरका काययक्रमहरु तनमायण 

गने र प्ररे्दिस्तरमा कायायन्त्वयनमा सहष्ट्जकरण गने । 
 प्ररे्दि, स्थानीय तह तथा सरोकारवालाहरुसगं प्राववगिक ववषयमा समन्त्वय तथा सहष्ट्जकरण गने 

।  

३.२. मात ृतथा नवशशशु शाखा 
 मात ृतथा नवशिि ुस्वास््य सम्बष्ट्न्त्ि राष्ट्रिय नीतत, रणनीतत, तनरे्दशिका, मापर्दण्ड, प्रोटोकलहरु 

तयार गनय स्वास््य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गने । 
 मात ृतथा नवशिि ुस्वास््य सम्बष्ट्न्त्ि सवेक्षण/ अनसुन्त्िान काययमा सहयोग गने । 
 मात ृतथा नवशिि ुस्वास््य अवस्थाको ववश्लेषण गरर राष्ट्रिय एवम ्प्रारे्दशिक नीतत तनमायणमा 

प्राववगिक सहयोग गने ।  
 राष्ट्रिय नीतत, अन्त्तराष्ट्रिय मागयर्दियन तथा प्रारे्दशिक आवश्यकताको आिारमा मात ृतथा नवशिि ु

स्वास््य सम्बष्ट्न्त्ि नयाँ काययक्रम तजुयमा गनय सहष्ट्जकरण गने । 
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 प्ररे्दि, स्थानीय तह तथा सरोकारवालाहरुसगं प्रववगिक ववषयमा समन्त्वय तथा कायायन्त्वयनमा 
सहष्ट्जकरण गने । 

 मात ृतथा नवशिि ुसम्बन्त्िी राष्ट्रिय प्राथशमकताका काययक्रमहरुको कायायन्त्वयनका लागग समन्त्वय 
र सहष्ट्जकरण गने । 

 आकस्मीक प्रसतुी सेवा तथा २४ घण्टे बथीग ंसेन्त्टरको ववस्तार मार्य त सेवा पहँूच अशभबदृ्गि गनय 
प्रारे्दशिक तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गने । 

३.३. पररवार योजना तथा प्रजनन ्स्वास््य शाखा 
 राष्ट्रियस्तरमा पररवार योजना सम्बष्ट्न्त्ि नीतत, रणनीतत, तनरे्दशिका, गणुस्तर मापर्दण्ड तथा 

प्रोटोकलहरु तयार गनय स्वास््य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गने । 
 पररवार तनयोजन सम्बष्ट्न्त्ि सवेक्षण/ अनसुन्त्िान काययमा सहयोग गने । 
 राष्ट्रियस्तरमा पररवार तनयोजन सामग्री आपतूत य तथा ववतरण योजना तयार गने । 
 राष्ट्रिय एवम ्प्रारे्दशिकस्तरमा पररवार तनयोजन सेवाको अवस्थाको ववश्लषेण गरर नीतत तनमायणमा 

प्राववगिक सहयोग गने । 
 प्ररे्दि, स्थानीय तह तथा सरोकारवालाहरुसगं प्रववगिक ववषयमा समन्त्वय र सहष्ट्जकरण गने । 
 राष्ट्रियस्तरमा प्रजनन ्स्वास््य सम्बष्ट्न्त्ि नीतत, रणनीतत, तनरे्दशिका, गणुस्तर मापर्दण्ड तथा 

प्रोटोकलहरु तयार गनय स्वास््य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गने । 
 ककिोर ककिोरी स्वास््य सम्बष्ट्न्त्ि अध्ययन अनसुन्त्िान, राष्ट्रियस्तरका काययक्रमहरु तजुयमा, 

कायायन्त्वयन, अनगुमन तथा मलु्यांकनमा सहयोग गने । 
 आंग खस्ने समस्या, लगैगकं दहसंा, बदृ्ि मदहलाको प्रजनन ्स्वास््य लगायतका बबषयमा 

अनसुन्त्िान, राष्ट्रियस्तरका काययक्रमहरु तजुयमा, कायायन्त्वयन, अनगुमन तथा मलु्यांकनमा सहयोग 
गने । 

 प्ररे्दि, स्थानीय तह तथा सरोकारवालाहरुसगं प्रववगिक ववषयमा समन्त्वय तथा कायायन्त्वयनमा 
सहष्ट्जकरण गने । 

३.४. पोषि शाखा 
 पोषण सम्बष्ट्न्त्ि राष्ट्रिय नीतत, रणनीतत, तनरे्दशिका, मापर्दण्ड, प्रोटोकलहरु तयार गनय स्वास््य 

तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गने । 
 पोषण सम्बष्ट्न्त्ि सवेक्षण/ अनसुन्त्िान काययमा सहयोग गने । 
 पोषण प्रवर्दयनको लागग बहुक्षेरीय समन्त्वय गने । 
 पोषण अवस्थाको ववश्लेषण गरर राष्ट्रिय एवम ्प्रारे्दशिक नीतत तनमायणमा प्राववगिक सहयोग गने ।  
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 पोषण सम्बष्ट्न्त्ि राष्ट्रियस्तरका काययक्रमहरु तनमायण तथा कायायन्त्वयन गनय सहष्ट्जकरण गने । 
 प्ररे्दि, स्थानीय तह तथा सरोकारवालाहरुसगं प्रववगिक ववषयमा समन्त्वय तथा कायायन्त्वयनमा 

सहष्ट्जकरण गने । 

४. इवपडीशमयोलोजी तथा रोग र्नयन्रि महाशाखा 

४.१. एन.ढट.डड. तथा किटजन्य रोग र्नयन्रि शाखा 
 औलो,  डेंग,ू स्क्रब टाईर्स, गचकनगतुनया लगायतका कीटजन्त्य रोग  रोकथाम, तनयन्त्रण, 

तनवारण तथा व्यवस्थापनका लागग राष्ट्रिय काननू, नीतत, रणनीतत, तनरे्दशिका तयार गनय सहयोग 
गने । 

 ककटजन्त्य रोग तनर्दान, उपचार लगायत रोग व्यवस्थापनका लागग आवश्यक प्राववगिक जनिष्ट्लत 
ववकासका लागग समन्त्वय तथा सहयोग गने ।  

 ककटजन्त्य रोग रोकथाम, तनयन्त्रण, तनवारण तथा व्यवस्थापनका प्ररे्दि र स्थानीय तहलाई 
आवश्यक सहयोग तथा समन्त्वय गने । 

 ककटजन्त्य रोग तनर्दान सम्बन्त्िी सघंस्तरको बावषयक कायय योजना तजुयमामा सहयोग तथा 
कायायन्त्वयन गने । 

 ककटजन्त्य रोग तनर्दान सम्बन्त्िी अध्ययन, अनसुन्त्िान काययका लागग आवश्यक सहयोग तथा 
समन्त्वय गने । 

 ककटजन्त्य रोग तनर्दान तनयन्त्रण सम्बन्त्िमा रोकथाम, तनयन्त्रण, तनवारण तथा व्यवस्थापनका 
लागग आवश्यक उपकरण तथा औजारहरुको आपतूी तथा व्यवस्थापनको लागग सहष्ट्जकरण गने । 

 ककटजन्त्य रोग सम्बन्त्िी सचुना व्यवस्थापन लगायतका काययहरुमा समन्त्वय र सहकायय गने । 
 ककटजन्त्य रोग सम्बन्त्िी राष्ट्रिय स्तरमा अनगुमन तथा मलू्यांकन, सवेक्षण, सशभयलेन्त्स तथा 

अनसुन्त्िान सम्बन्त्िी काययका लागग सहयोग गने । 
 हािीपाईले, कालाजार लगायत Neglected Tropical Diseases (NTD)हरुको रोकथाम, 

तनयन्त्रण, तनवारण तथा व्यवस्थापनका लागग राष्ट्रिय काननू, नीतत, रणनीतत, तनरे्दशिका तयार 
गनय सहयोग गने 

 NTD रोगका तनर्दान, उपचार लगायत रोग व्यवस्थापनका लागग आवश्यक  
प्राववगिक जनिष्ट्लत ववकासका लागग समन्त्वय तथा सहयोग गने ।  

 NTD रोग रोकथाम, तनयन्त्रण, तनवारण तथा व्यवस्थापनका प्ररे्दि र स्थानीय तहलाई 
आवश्यक सहयोग तथा समन्त्वय गने । 

 NTD रोग सम्बन्त्िी सघंस्तरको बावषयक कायय योजना तजुयमामा सहयोग तथा कायायन्त्वयन गने । 
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 NTD रोग सम्बन्त्िी अध्ययन, अनसुन्त्िान काययका लागग आवश्यक सहयोग तथा समन्त्वय गने 
। 

 NTD रोग तनयन्त्रण सम्बन्त्िमा रोकथाम, तनयन्त्रण, तनवारण तथा व्यवस्थापनका लागग 
आवश्यक उपकरण तथा औजारहरुको आपतूी तथा व्यवस्थापनका लागग सहष्ट्जकरण गने । 

 NTD रोग सम्बन्त्िी सचुना व्यवस्थापन लगायतका काययहरुमा समन्त्वय र सहकायय गने । 

 NTD रोग सम्बन्त्िी राष्ट्रिय स्तरमा अनगुमन तथा मलू्यांकन, सवेक्षण तथा सशभयलेन्त्स 
सम्बन्त्िी काययका लागग सहयोग गने । 

४.२. जुनोढटि तथा अन्य सरुवा रोग र्नयन्रि शाखा 
 रेबबज, सपयरं्दि लगायतका जूनोदटक रोगहरुको रोकथाम, तनयन्त्रण, तनवारण तथा व्यवस्थापनका 

लागग राष्ट्रिय काननू, नीतत, रणनीतत, तनरे्दशिका तयार गनय सहयोग गने 
 जूनोदटक रोगहरुको रोकथाम, तनयन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बष्ट्न्त्ि क्षमता ववकासका लागग 

सहयोग गने । 
 जूनोदटक रोगहरुको तनर्दान, उपचार लगायत रोग व्यवस्थापनका लागग आवश्यक  

प्राववगिक जनिष्ट्लत ववकासका लागग समन्त्वय तथा सहयोग गने ।  
 जूनोदटक रोगहरुको रोकथाम, तनयन्त्रण, तनवारण तथा व्यवस्थापनका प्ररे्दि र स्थानीय तहलाई 

आवश्यक सहयोग तथा समन्त्वय गने । 
 जूनोदटक रोगहरुको सम्बन्त्िी सघंस्तरको बावषयक कायय योजना तजुयमामा सहयोग तथा कायायन्त्वयन 

गने । 
 जूनोदटक रोगहरुको सम्बन्त्िी अध्ययन, अनसुन्त्िान काययका लागग आवश्यक सहयोग तथा 

समन्त्वय गने । 
 Anti-rabies Vaccine तथा  Anti-snake Venom Serum लगायत जूनोदटक रोगहरुको 

रोकथाम, तनयन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागग आवश्यक पने सम्पणूय सामाग्रीको आपतूत य तथा 
समगुचत ब्यवस्थापनका लागग समन्त्वय र सहष्ट्जकरण गने । 

 जूनोदटक रोगहरुको सम्बन्त्िी सचुना व्यवस्थापन  लगायतका काययहरुमा समन्त्वय र सहकायय गने  
। 

 जूनोदटक रोगहरुको सरुवा रोग सम्बन्त्िी राष्ट्रिय स्तरमा अनगुमन तथा मलू्यांकन, सवेक्षण तथा 
सशभयलेन्त्स सम्बन्त्िी काययका लागग सहयोग गने । 
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४.३. रोग र्नगरानी तथा अनुसन्धान शाखा 
 रोग तनगरानी तथा अनसुन्त्िान सम्बन्त्िी आवश्यक राष्ट्रिय काननू, नीतत तथा रणनीतत तयार 

गनय स्वास््य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गने । 
 रोग तनगरानी तथा अनसुन्त्िान सम्बन्त्िमा मापर्दण्ड, प्रोटोकल तथा तनरे्दशिका तयार गने । 
 प्ररे्दि र स्थानीय तहमा रोग तनगरानी तथा अनसुन्त्िानका लागग आवश्यक सहयोग तथा समन्त्वय 

गने । 
 रोग तनगरानी तथा अनसुन्त्िान सम्बन्त्िी सघंस्तरको बावषयक कायय योजना तजुयमामा सहयोग तथा 

कायायन्त्वयन गने । 
 रोग तनगरानी तथा अनसुन्त्िानका लागग सघंीय स्तरमा सम्बद्र्द तनकायहरुसँग समन्त्वय तथा 

सहकायय गने । 
 रोग तनगरानी सम्बन्त्िी सचूना व्यवस्थापन ताशलम लगायतका सघंीय काययहरुमा समन्त्वय र 

सहयोग गने  ।  
 Early warning reporting system मार्य त महामारीजन्त्य रोगको सशभयलेन्त्सका लागग 

आवश्यकता अनसुार प्ररे्दि तथा स्थानीय तहको समन्त्वयमा सेष्ट्न्त्टनल अस्पताल स्थापना तथा 
व्यवस्थापन गने । 

 रोग तनयन्त्रण तथा आपतकाशलन अवस्थाको व्यवस्थापन सम्बन्त्िी राष्ट्रिय स्तरमा अनगुमन तथा 
मलू्यांकन, सवेक्षण ,सशभयलेन्त्स तथा अनसुन्त्िान गने । 

 प्ररे्दिसँगको समन्त्वयमा रोग तनगरानी तथा अनसुन्त्िानका गततववगिको अनगुमन, सपुररवेक्षण गरी 
सम्बद्र्द तनकायहरुलाई परृठपोषण गने ।  

 

४.४. ईवपडशेमयोलोजी तथा महामारी व्यवस्थापन शाखा 
 ईवपडशेमयोलोजी तथा महामारी व्यवस्थापन सम्बन्त्िी आवश्यक राष्ट्रिय काननू, नीतत तथा 

रणनीतत तयार गनय स्वास््य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गने । 
 स्वास््य जन्त्य प्रकोप, महामारी तथा अन्त्य स्वास््य आपतकाशलन अवस्थाको व्यवस्थापन तथा 

पवुयतयारी सम्बन्त्िी आवश्यक राष्ट्रिय काननू, नीतत तथा रणनीतत तयार गनय स्वास््य तथा 
जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गने । 

 ईवपडशेमयोलोजी तथा महामारी व्यवस्थापन सम्बन्त्िमा मापर्दण्ड, प्रोटोकल तथा तनरे्दशिका तयार 
गने । 

 प्ररे्दि र स्थानीय तहमा ईवपडशेमयोलोजी तथा महामारी व्यवस्थापन व्यवस्थापनका लागग 
आवश्यक सहयोग तथा समन्त्वय गने । 
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 ईवपडशेमयोलोजी तथा महामारी व्यवस्थापन सम्बन्त्िी सघंस्तरको बावषयक कायय योजना तजुयमामा 
सहयोग तथा कायायन्त्वयन गने । 

 ईवपडशेमयोलोजी तथा महामारी व्यवस्थापन लागग सघंीय स्तरमा सम्बद्र्द तनकायहरुसँग समन्त्वय 
तथा सहकायय गने । 

 ईवपडशेमयोलोजी ,महामारी तथा आपतकाशलन अवस्थाको व्यवस्थापन सम्बन्त्िी सचूना व्यवस्थापन 
ताशलम लगायतका सघंीय काययक्रमहरुमा समन्त्वय र सहयोग गने । 

 प्राकृततक प्रकोपबाट स्वास््य क्षेरमा पने असर न्त्यतूनकरण एव ंरेस्पोन्त्स गनयका साथै महामारी 
तनयन्त्रणका लागग बहुतनकाय समन्त्वय गने । 

 प्राकृततक प्रकोप पश्चात ्ववस्थावपत समरु्दायमा रोग रै्शलन नदर्दन प्ररे्दि तथा स्थानीय तह मार्य त 
प्रततकारात्मक र उपचारात्मक सेवा प्रवाहका लागग सहष्ट्जकरण तथा समन्त्वय गने । 

 प्ररे्दिसँगको समन्त्वयमा प्राकृततक प्रकोप पवूय तयारी तथा व्यवस्थापन गततववगिको अनगुमन, 
सपुररवेक्षण गरी सम्बद्र्द तनकायहरुलाई परृठपोषण गने ।  

 महामारीजन्त्य रोगको तनयन्त्रणका लागग रतु प्रततकायय टोली पररचालन मार्य त प्रकोपको तनयन्त्रण 
तथा व्यवस्थापन गने ।  

 रोगहरुको महामारी तथा प्रकोप तनयन्त्रणका लागग आवश्यक पने औषगि तथा सामग्रीहरुको बर्र 
स्टक व्यवस्थापनका साथ ैसोका लागग सहष्ट्जकरण तथा समन्त्वय गने । 

 रोगहरुको महामारी ,प्रकोप पवूय तयारी, रोकथाम र तनयन्त्रण गततववगिको अनगुमन, सपुररवेक्षण 
गरी परृठपोषण दर्दने । 

४.५. एन सी डी तथा मानशसि स्वास््य शाखा 
 लयान्त्सर, र्दम लगायतका नसने रोगहरुको व्यवस्थापनका लागग आवश्यक राष्ट्रिय काननू, नीतत 

तथा रणनीतत तयार गनय स्वास््य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गने । 
 ववशभन्त्न तहका स्वास््य ससं्थाहरुबाट लयान्त्सर, मिुमेह, मटूुरोग, र्दम लगायतका नसने रोगहरु 

रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागग आवश्यक मापर्दण्ड, प्रोटोकल तथा तनरे्दशिका तनमायण एवम ्
गणुस्तर तनिायरण गने । 

 प्ररे्दि र स्थानीय तहमा नसने रोगहरुको रोकथाम उपचार तथा व्यवस्थापनका लागग आवश्यक 
सहयोग तथा समन्त्वय गने । 

 रोग तनयन्त्रण सम्बन्त्िी सघंस्तरको बावषयक कायय योजना तजुयमामा सहयोग तथा कायायन्त्वयन गने 
। 

 नसने रोगहरु रोकथामका लागग स्वस््य जीवनिलैी प्रबर्दयन तथा ब्यवहार पररवतयन सम्बन्त्िमा 
योजना तथा कायायन्त्वयनका लागग समन्त्वय गने । 
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 लयान्त्सर, मिुमेह, मटुुरोग, र्दम लगायतका नसनय रोगहरु सम्बन्त्िी औषगि, उपकरण तथा 
औजारहरुको आपतूी व्यवस्थपनका लागग आवश्यक सहष्ट्जकरण गने ।  

 लयान्त्सर, मिुमेह, मटूुरोग, र्दम लगायतका नसने रोगहरुको सचूना व्यवस्थापन सम्बन्त्िी ताशलम 
लगायतका सघंीय काययहरुमा समन्त्वय र सहयोग गने । 

 लयान्त्सर, मिुमेह, मटूुरोग, र्दम लगायतका नसने रोगहरु सम्बन्त्िी राष्ट्रिय स्तरमा अनगुमन तथा 
मलू्यांकन, सवेक्षण ,सशभयलेन्त्स तथा अनसुन्त्िान सम्बन्त्िी काययका लागग सहयोग गने । 

 मानशसक स्वास््य सम्बन्त्िी आवश्यक राष्ट्रिय काननू, नीतत तथा रणनीतत तयार गनय स्वास््य 
तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गने । 

 ववशभन्त्न तहका स्वास््य ससं्थाहरुबाट मानशसक स्वास््य सम्बन्त्िी परामिय तथा उपचार सेवा 
सम्बन्त्िी  आवश्यक मापर्दण्ड, प्रोटोकल, तनरे्दशिका तनमायण तथा गणुस्तर तनिायरण गने ।  

 प्ररे्दि र स्थानीय तहमा मानशसक स्वास््य समस्याहरुको रोकथाम, रोगको उपचार तथा 
व्यवस्थापनको लागग आवश्यक सहयोग तथा समन्त्वय गने ।  

 मानशसक स्वास््य सम्बन्त्िी सघंस्तरको बावषयक कायय योजना तजुयमामा सहयोग तथा कायायन्त्वयन 
गने । 

 मानशसक स्वास््य सम्बन्त्िी ताशलम तथा अनसुन्त्िानात्मक काययका लागग आवश्यक सहयोग तथा 
समन्त्वय गने । 

 मानशसक स्वास््य सम्बन्त्िी ववशिरट ककशसमका औषगि, उपकरण तथा औजारहरुको खररर्द 
आपतूी तथा व्यवस्थापनका लागग आवश्यक सहष्ट्जकरण गने ।  

 मानशसक स्वास््य सेवा प्रवाह तथा व्यवस्थापन सम्बन्त्िी सचूना व्यवस्थापन ताशलम लगायतका 
सघंीय काययहरुमा समन्त्वय र सहयोग गने । 

 मानशसक स्वास््य समस्याबाट वपडडतहरुको सामाष्ट्जक पनुस्थायपना तथा व्यवस्थापनका लागग 
सहयोग तथा समन्त्वय गने । 

 मानशसक स्वास््य सम्बन्त्िी राष्ट्रिय स्तरमा अनगुमन तथा मलू्यांकन, सवेक्षण ,सशभयलेन्त्स तथा 
अनसुन्त्िान सम्बन्त्िी काययका लागग सहयोग गने । 

 

४.६. िुष्ठरोग  र्नयन्रि तथा अपाँगता व्यवस्थापन शाखा  
 छाला रोग तथा कुरठ रोग  तनयन्त्रणका लागग आवश्यक राष्ट्रिय काननू, नीतत तथा रणनीतत 

तयार गनय स्वास््य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग गने । 
 ववशभन्त्न तहका स्वास््य ससं्थाहरुबाट प्रर्दान गररने छाला रोग तथा कुरठरोग सम्बन्त्िी 

उपचारात्मक सेवाहरुका लागग आवश्यक मापर्दण्ड, प्रोटोकल, तनरे्दशिका तयार एवम ्गणुस्तर 
तनिायरण गने ।  
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 छाला रोग तथा कुरठ रोग  सम्बन्त्िी प्राववगिक जनिष्ट्लत ववकासका लागग आवश्यक समन्त्वय 
तथा सहयोग गने ।  

 प्ररे्दि र स्थानीय तहलाई रोग तनयन्त्रणका तथा कुरठरोग प्रभाववतहरुको सामाष्ट्जक पनुस्थायपनाका 
लागग आवश्यक सहयोग तथा समन्त्वय गने । 

 रोग तनयन्त्रण सम्बन्त्िी सघंस्तरको बावषयक कायय योजना तजुयमामा सहयोग तथा कायायन्त्वयन गने 
। 

 कुरठरोग प्रभाववतहरुको सामाष्ट्जक पनुस्थायपना तथा व्यवस्थापनका लागग सहयोग गने । 
 छाला रोग तथा कुरठ रोग सम्बिी ताशलम तथा अनसुन्त्िानात्मक काययका लागग आवश्यक 

सहयोग तथा समन्त्वय गने । 
 छाला रोग तथा कुरठ रोग  तनयन्त्रण सम्बन्त्िी औषगि, उपकरण तथा औजारहरुको खररर्द आपतूी 

तथा व्यवस्थापनका लागग सहष्ट्जकरण गने । 
 छाला रोग तथा कुरठ रोग तनयन्त्रण सम्बन्त्िी सचुना व्यवस्थापन ताशलम लगायतका सघंीय 

काययहरुमा समन्त्वय र सहयोग गने । । 
 छाला रोग तथा कुरठ रोग सम्बन्त्िी राष्ट्रिय स्तरमा अनगुमन तथा मलू्यांकन, सवेक्षण ,

सशभयलेन्त्स तथा अनसुन्त्िान सम्बन्त्िी काययका लागग सहयोग गने । 
 चोटपटक एव ंर्दघुयटनाका घाइतहेरुको उपचार तथा अपांगता व्यवस्थापन सम्बन्त्िी आवश्यक 

राष्ट्रिय काननू, नीतत तथा रणनीतत तयार गनय स्वास््य तथा जनसखं्या मन्त्रालयलाई सहयोग 
गने । 

 ववशभन्त्न तहका स्वास््य ससं्थाहरुबाट चोटपटक एव ंर्दघुयटनाका घाइतहेरुको उपचार तथा अपांगता 
व्यवस्थापनकाप लागग आवश्यक मापर्दण्ड, प्रोटोकल, तनरे्दशिका तयार एवम ्गणुस्तर तनिायरण गने  

 प्ररे्दि र स्थानीय तहमा चोटपटक एव ंर्दघुयटनाका घाइतहेरुको उपचार तथा अपांगता व्यवस्थापनका 
लागग आवश्यक सहयोग तथा समन्त्वय गने । 

 चोटपटक एव ंर्दघुयटनाका घाइतहेरुको उपचार तथा अपांगता व्यवस्थापन सम्बन्त्िी सघंस्तरको 
बावषयक कायय योजना तजुयमामा सहयोग तथा कायायन्त्वयन गने । 

 चोटपटक एव ंर्दघुयटनाका घाइतहेरुको उपचार तथा अपांगता व्यवस्थापन सम्बन्त्िी ववशिरट 
ककशसमका औषगि, उपकरण तथा औजारहरुको खररर्द आपतूी तथा व्यवस्थापनका लागग आवश्यक 
सहष्ट्जकरण गने ।  

 चोटपटक एव ंर्दघुयटनाका घटना तथा अपांगता न्त्यतूनकरणका लागग सघंीय स्तरमा सम्बद्र्द 
तनकायहरुसँग समन्त्वय तथा सहकायय गने । 

 चोटपटक एव ंर्दघुयटनाका घाइतहेरुको उपचार सेवा तथा अपांगता व्यवस्थापन सेवा प्रवाह तथा 
व्यवस्थापन सम्बन्त्िी सचूना व्यवस्थापन, ताशलम लगायतका सघंीय काययहरुमा समन्त्वय र 
सहयोग गने ।  
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 चोटपटक एव ंर्दघुयटनाका घाइतहेरुको उपचार सेवा तथा अपांगता भएकाहरुको पनुस्थायपना तथा 
व्यवस्थापनका लागग सहयोग तथा समन्त्वय गने । 

 चोटपटक एव ंर्दघुयटनाका घाइतहेरुको उपचार सेवा तथा अपांगता सम्बन्त्िी राष्ट्रिय स्तरमा 
अनगुमन तथा मलू्यांकन, सवेक्षण ,सशभयलने्त्स, अनसुन्त्िान तथा तनयमन सम्बन्त्िी कायय गने । 

 अन्त्य सरकारी वा गहै्र सरकारी सघं ससं्थाहरुसँगको समन्त्वयमा चोटपटक एव ंर्दघुयटनाका घाइतहेरु 
व्यवस्थापन तथा अपांगता भएकाहरुको हेरचाह र सहयोग सम्बन्त्िी काययहरुमा सहयोग र 
सहष्ट्जकरण गने । 

 

५. नशसाङ्ग तथा सामास्जि सुरक्षा महाशाखा 

५.१. नशसाङ्ग क्षमता वविास शाखा 
 नशसयङ सेवाको गणुस्तर कायम गनयका लागग मापर्दण्ड तथा प्रोटोकल तनिायरण र तनयमन गनय 

सहजीकरण गने 
 गणुस्तरीय र र्दक्ष नशसयङ जनिष्ट्लतको उत्पार्दन तथा पररचालन गनय आवश्यक काननु, मापर्दण्ड, 

तनरे्दशिका जारी गनय सहजीकरण गने 
 बकैष्ट्ल्पक गचककत्सा क्षेरमा काययरत नशसयङ सेवाको गणुस्तर मापर्दण्ड तनिायरण गरर क्षमता 

अशभवदृ्गि गने 
 ववशिरटीकृत नशसयङ सेवा सम्बष्ट्न्त्ि नीतत तनयम, मापर्दण्ड तनिायरणका लागग समन्त्वय तथा 

सहजीकरण गने    
 स्वास््य सेवा सम्बन्त्िी नीतत,रणनीतत तथा मापर्दण्ड तनिायरण गनय सहयोग गने । 
 जनरल तथा ववशिरटीकृत नशसयङ शिक्षा र सेवाको गणुस्तर अशभवदृ्गि गनय अध्ययन अनसुन्त्िान 

मलुक कायय गने । 
 सामरु्दायीक नशसयङ तथा शमडवाईफ्री शिक्षा र सेवाको गणुस्तर अववबदृ्गि गनय अध्ययन 

अनसुन्त्िानमलुक काययमा सहजीकरण गने । 
 बबिालय स्वास््य जस्ता नवीनतम बबिाहरुमा नशसयङ सेवाको ववकास र प्रबियनका लागग आवश्यक 

समन्त्वय तथा सहजीकरण गने । 
 समरु्दायीक नशसयङ सेवाको ववकास र प्रबियनका लागग आवश्यक समन्त्वय तथा सहजीकरण गने । 
 शमडवाईफ्री शिक्षा तथा सेवाको ववकास र प्रबियनका लागग आवश्यक समन्त्वय तथा सहजीकरण 

गने । 
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 नशसयङ तथा शमडवाईफ्री मानव ससंािन को योजना, क्षमता अशभबदृ्गि, ववकास र ब्यबस्थापन मा 
समन्त्वय र सहयोग गने । 

 पष्ट्ब्लक हेल्थ नशसयङ तथा शमडवाईफ्री सेवाको प्रोटोकल तनमायण र तनिायरण गने । 

५.२. जेररयाढटि तथा लैंगगि ढहिंसा व्यवस्थापन शाखा 
 घररै्दलोमा प्रवाह गरीने नशसयङ सेवा (Home based nursing care) सम्बष्ट्न्त्ि नीतत तनयम, 

मापर्दण्ड तनिायरणका लागग समन्त्वय तथा सहजीकरण गने  । 
 जेरठ नागरीक स्वास््य जस्ता नवीनतम बबिाहरुमा नशसयङ सेवाको ववकास र प्रबियनका लागग 

आवश्यक समन्त्वय तथा सहजीकरण गने । 
 लैंगगक दहसंा प्रभावीतहरुलाइ गणुस्तरीय सेवा प्रर्दान गनयका लागग आवश्यक समन्त्वय तथा 

सहजीकरण गने । 
 लैंगगक दहसंा प्रभावीतहरुको समग्र स्वास््य उपचारमा उपयलुत मापर्दण्ढको बबकास गने । 
 एकद्वार सकंट व्यबस्थापन लन्त्रको अनगुमन तथा सहजीकरण गने । 
 बबशभन्त्न बबषयगत क्षरे एव ंसरोकारवाला ससं्थाहरुसगं काययगत समन्त्वय गने । 
 जेररयादटक मरैी स्वास््य सेवा प्रवाहका लागग आवश्यक प्रोटोकल तथा िकै्षीक सामाग्री तयार गने 

। 
 जेररयादटक तथा लैंगगक दहसंा व्यवस्थापन सम्बन्त्िमा स्वास््यकमीको क्षमता अशभबदृ्गि गनय 

प्राववगिक सहयोग गने । 

५.३. सामास्जि स्वास््य सुरक्षा शाखा 
 लक्षक्षत वगय (गररब, अततगररब, अपाङ्ग, असाहय, शसमान्त्तकृत, बष्ट्न्त्चततकरणमा परेका समरु्दाय 

आर्दी) हरुलाई अस्पतालबाट प्रर्दान गररने सेवाहरुमा सहज पहँुचको लागग नीतत, रणनीतत, 
मापर्दण्ड, तनरे्दशिका आदर्द ववकास गने । 

 ववपन्त्न नागरीक उपचारका काययक्रम, कडा रोगका काययक्रमहरु, SSU, OCMC आर्दीको 
व्यबस्थापन गने ।  

 मदहला स्वास््य स्वय ंसेववका लगायतका स्वास््य क्षरेमा स्वय ंसेवा पररचालनका सबंद्र्दमा 
आवश्यक नीतत मापर्दण्ड तनिायरण गने । 

६. प्रशासन शाखा 
 ववभागस्तरका कमयचारीहरुको हाष्ट्जर तथा ववर्दा ब्यवस्थापन सम्बन्त्िी कायय गने । 
 ववभागस्तरका कमयचारीहरुको ब्यष्ट्लतगत वववरण अध्यावगिक गने । 
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 र्दताय, चलानी सम्बन्त्िी कायय गने । 
 ववभागको भवनको सरुक्षा, सरसर्ाई, बवि, पानी तथा टेशलर्ोनको प्रवन्त्ि लगायत आन्त्तररक 

प्रिासन सम्बन्त्िी अन्त्य कायय गने । 
 ववभागमा रहेका सरसामानहरुको रेखरे्दख तथा ममयत सम्भारको ब्यवस्था शमलाउने । 
 ष्ट्जन्त्सी ब्यवस्थापन गने । 
 ववभागीय कामका शसलशसलामा आईपने अन्त्य प्रिासतनक काययहरु गने । 
 ववभागस्तरमा काननूी परामिय प्रर्दान गने । 

७. आथीि प्रशासन शाखा 
 ववभाग र अन्त्तगयतको केष्ट्न्त्रय बावषयक आगथयक वववरण तयार गने । 
 ववभाग अन्त्तगयत अष्ट्ख्तयारी व्यवस्थापन तथा रकमान्त्तर गने । 
 अन्त्तगयतका िाखाहरुको बजटे तनकासा गराउने । 
 आन्त्तररक लेखा पररक्षण गराउने । 
 ववभाग अन्त्तगयतका कायायलयहरुको अष्ट्न्त्तम लेखा परीक्षण गराउने । 
 बेरुजुको लगत राख्न े। 
 बेरुजु र्छ्र्यौट गराउने । 
 ववभागको कायय सचंालनको तनकासा शलने । 
 रै्दतनक कायय सचंालनको लागग खचय भएको रकम भलुतानी दर्दने । 
 माशसक वववरण तयार गरी पठाउने । 
 आगथयक प्रिासनसगं सम्बष्ट्न्त्ित राय सल्लाह प्रर्दान गने । 
 वावषयक कायय योजना तजुयमा प्रकक्रया तथा कायायन्त्वयनमा समन्त्वय तथा सहयोग गने । 
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नेऩार सयकाय 

याष्ट्रिम एड्रस तथा मौन योग ननमन्त्रण केन्त्र 

कामयविियण 

रोकथाम, उऩचार, हेरचाह तथा समन्वयशाखा 

 एच आइ बी तथा मौन योग योकथाभ तथा ननमन्त्रण सम्फन्त्धी याष्ट्रिमस्तयभा आिश्मक 
काननू, नीनत तथा भाऩदण्ड ननभायणका रागग आिश्मक सहमोग गने । 

 एच आइ बी तथा मौन योग योकथाभ तथा ननमन्त्रणसम्फन्त्धी ननदेशिका, प्रोटोकर तथा  
भाऩदण्ड एिॊ गणुस्तयननधाययण  सम्फष्ट्न्त्ध कामयहरू गने । 

 एच .आई.बी.  तथा मौन योग सम्फन्त्धी प्राविगधक जनिष्ट्तत विकासका रागग आिश्मक सभन्त्िम 
तथा सहमोग गने ।  

 एच .आई.बी .य एड्स तथा मौन योग सम्फन्त्धभा अन्त्तयाष्ट्रिम स्तयभा बएकानविनतभ प्रविगध 
तथा प्रगनतको आधायभा सम्फद्ध ननकामहरुराई अद्मािगधक गने तथा याम ऩयाभिय ददने । 

 एच .आई.बी .य एड्स तथा मौन योग सम्फन्त्धभा प्रदेि य स्थानीम तहराई आिश्मक सहमोग 
तथा सभन्त्िम गने । 

 एच आइ बी तथा मौन  योग ननमन्त्रण सम्फन्त्धी सॊघस्तयको फावषयक कामय मोजना तजुयभाभा 
सहमोग तथा कामायन्त्िमन गने । 

 एच आइ बी ऩयाभिय तथा ऩयीऺण सेिा, मौन योग व्मिस्थाऩन सेिा,आभाफाट फच्चाभा 
एच .आई.बी .सॊक्रभण योकथाभ सेिा रगामत अनत जोखिभऩणूय िगयहरुका रागग व्मिहाय 
ऩरयितयन सम्फन्त्धी कामयहरुका रागग सहमोग गने । 

 अनत जोखिभभा यहेका सभहुहरु जस्तभैदहरा मौन कभी, ऩरुुष सशभशरङ्गगहरु, सईुद्िाया राग ु
औषधीप्रमोग गनेहरु आदद जस्ता सभहुहरुभा एच आइ बी योकथाभ  तथा व्मिस्थाऩनका 
रागग सहमोग गने । 

 एच आइ बी तथा मौन  योग ननमन्त्रण सम्फन्त्धीऔषगध,उऩकयण तथा औजायहरुको िरयद ,
आऩनुत य तथा व्मिस्थाऩनका रागग सहष्ट्जकयण गने । 

 एच आइ बी तथा मौन  योग ननमन्त्रण सम्फन्त्धीसचुना व्मिस्थाऩन  ,ताशरभ रगामतका सॊघीम 
कामयहरुभा सभन्त्िम य सहकामय गने । 

 अन्त्म सयकायी िा गहै्र सयकायी सॊस्थाहरु सॊग सभन्त्िमभा एच .आई.बी .य एड्स सॊक्रशभतहरुराई 
उऩचाय, हेयचाह य सहमोग सम्फन्त्धी कामयहरुभा सहमोग य सहष्ट्जकयण गने । 

 एच आइ बी तथा मौन  योग ननमन्त्रण सम्फन्त्धीयाष्ट्रिम स्तयभा अनगुभन तथा भलूमाॊकन, 

सिेऺण ,सशबयरेन्त्स तथा अनसुन्त्धानसम्फन्त्धी कामयका रागग सहमोग गने । 
 एच आइ बी तथा मौन  योग ननमन्त्रण सम्फन्त्धी कामयक्रभको प्रबािकायी कामायन्त्िमनका रागग 

याष्ट्रिम तथा अन्त्तयाष्ट्रिमननकामहरुसॊग सभन्त्िमका रागग सहष्ट्जकयण गने । 
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अनुगमन, मुल्याङ्कन, ननगरानी तथा अनुसन्धान शाखा 

 एच आइ बी तथा मौन  योग ननमन्त्रण सम्फन्त्धी आिश्मक याष्ट्रिम काननू, नीनत तथा 
यणनीनततमाय गनय स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारमराई सहमोग गने । 

 एच आइ बी तथा मौन  योग ननमन्त्रणसम्फन्त्धी सेिाहरुकोअनगुभन तथा भलुमाङ्कनका कामयहरू 
गने । 

 एच आइ बी तथा मौन  योग ननमन्त्रणसम्फन्त्धी ननगयानी तथा अनसुन्त्धानका कामयहरू गने । 

 एच आइ बी तथा मौन  योग ननमन्त्रण सम्फन्त्धभा अन्त्तयाष्ट्रिम स्तयभा बएकानविनतभ प्रविगध 
तथा प्रगनतको आधायभा सम्फद्ध ननकामहरुराई अद्मािगधक गने तथा याम ऩयाभिय ददने । 

 एच आइ बी तथा मौन  योग ननमन्त्रण सम्फन्त्धी अनगुभन तथा भलूमाॊकन, सशबयरेन्त्स तथा 
अनसुन्त्धानसम्फन्त्धी कामयका रागग सहमोग गने । 

 एच आइ बी तथा मौन  योग ननमन्त्रण सम्फन्त्धी सॊघस्तयको फावषयक कामय मोजना तजुयभाभा 
सहमोग तथा कामायन्त्िमन गने । 

 एच आइ बी तथा मौन  योग ननमन्त्रणसम्फन्त्धी अन्त्तययाष्ट्रिम स्तयभा सम्ऩकय  विन्त्दकुो रुऩभा 
काभ गने । 

 एच आइ बी तथा मौन  योग ननमन्त्रण सम्फन्त्धी प्राविगधक जनिष्ट्तत विकासका रागग 
आिश्मक सभन्त्िम तथा सहमोग गने ।  

 एच आइ बी तथा मौन  योग ननमन्त्रण सम्फन्त्धी औषगध,उऩकयण तथा औजायहरुको िरयद, 
आऩनुतय तथा व्मिस्थाऩनका रागग सहष्ट्जकयण गने । 

 एच आइ बी तथा मौन  योग ननमन्त्रण सम्फन्त्धीसचुना व्मिस्थाऩन ,ताशरभ रगामतका सॊनघम 
कामयहरुभा सभन्त्िम य सहकामय गने । 

 अन्त्म सयकायी िा गहै्र सयकायी सॊघ सॊस्थाहरुसॊग सभन्त्िमभा सॊघीम स्तयका एच आइ बी 
तथा मौन  योग ननमन्त्रण कामयहरु गने । 

 एच आइ बी तथा मौन  योग ननमन्त्रण सम्फन्त्धी कामयक्रभको प्रबािकायी कामायन्त्िमनका रागग 
याष्ट्रिम तथा अन्त्तयाष्ट्रिमननकामहरुसॊग सभन्त्िमका रागग सहष्ट्जकयण गने । 

 प्रदेिसॉगको सभन्त्िमभाननगयानीतथा अनसुन्त्धानका गनतविगधको अनगुभन, सऩुरयिेऺणगयी 
सम्फद्द ननकामहरुराई ऩरृठऩोषण गने ।  

आऩुनतिव्यवस्थाऩन तथा प्रशासनशाखा 

 एच आइ बी तथा मौन  योग ननमन्त्रण सम्फन्त्धी िरयद तथा आऩनूत य सम्फष्ट्न्त्ध याष्ट्रिम काननु, 
नीनत, ननदेशिका, गणुस्तय भाऩदण्ड, प्रोटोकरहरु ननभायण गनय सहमोग गने । 

 एच आइ बी तथा मौन  योग ननमन्त्रण सम्फन्त्धी औषगध, स्िास््म उऩकयण तथा औजायहरुको 
भाऩदण्ड एिभ ्specification bank तमाय तथा अध्मािगधक गने । 

 एच आइ बी तथा मौन  योग ननमन्त्रण सम्फन्त्धी आिश्मक ऩनेविशिरट ककशसभका औषधी तथा 
स्िास््म साभाग्रीहरुको ियीद तथाप्रदेिस्तयभा आऩनूत यको व्मिस्था गने । 
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 एच आइ बी तथा मौन  योग ननमन्त्रण सम्फन्त्धी सम्फष्ट्न्त्धतआिश्मक औजाय, उऩकयण तथा 
औषधीहरुको प्रदेि तथा स्थानीम स्तयभा ियीद तथा आऩनूत य गनय सहष्ट्जकयण गने । 

 याष्ट्रिमस्तयभा आऩनूत य व्मिस्थाऩन तथा सचूना प्रणाशरराई सॊस्थागत गनय सभन्त्िम तथा 
सहष्ट्जकयण गने । 

 केन्त्र अन्त्तयगतका कामायरमहरुभा आिश्मक सभाग्रीको व्मिस्थाऩन गने । 
 केन्त्रका कभयचायीहरुको हाष्ट्जय तथा विदा ब्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी कामय गने । 
 केन्त्रका कभयचायीहरुको ब्मष्ट्ततगत विियण अध्मािगधक गने । 
 केन्त्र अन्त्तयगत दताय, चरानी सम्फन्त्धी कामय गने । 
 केन्त्रको बिनको सयुऺा, सयसपाई, फवि, ऩानी तथा टेशरपोनको प्रफन्त्ध रगामत आन्त्तरयक 

प्रिासनसम्फन्त्धी अन्त्म कामय गने । 
 केन्त्रभा यहेका सयसाभानहरुको येिदेि तथा भभयत सम्बायको ब्मिस्था शभराउने । 
 केन्त्र अन्त्तयगत ष्ट्जन्त्सी ब्मिस्थाऩन गने । 
 केन्त्रको काभका शसरशसराभा आईऩने अन्त्म प्रिासननक कामयहरु गने । 
 केन्त्रस्तयभा काननूी ऩयाभिय प्रदान गने । 
 केन्त्र य अन्त्तयगतका कामायरमका रागग आगथयक विियण तमाय गने । 
 केन्त्र अन्त्तयगत अष्ट्ख्तमायी व्मिस्थाऩन तथा यकभान्त्तय गने । 
 केन्त्र अन्त्तयगतका िािाहरुको फजेट ननकासा गयाउने । 
 केन्त्रको आन्त्तरयक रेिा ऩरयऺण गयाउने । 
 केन्त्रअन्त्तयगतका कामायरमहरुको अष्ट्न्त्तभ रेिा ऩयीऺण गयाउने । 
 केन्त्र अन्त्तयगतफेरुजुको रगत याख्न ेतथा फेरुजु पछ्र्मौट गयाउने । 
 केन्त्रको कामय सॊचारनको ननकासा शरने । 
 केन्त्रको दैननक कामय सॊचारनको रागग िचय बएको यकभ बतुतानी ददने । 
 केन्त्रकोआगथयक तथा आन्त्तरयक प्रिासन सम्फन्त्धी भाशसक तथा िावषयक विियण तमाय गने । 
 केन्त्रको आगथयक प्रिासनसॊग सम्फष्ट्न्त्धत याम सलराह प्रदान गने । 
 सॊघीमस्तयको िावषयक कामय मोजना तजुयभा प्रकक्रमा तथा कामायन्त्िमनभा सभन्त्िम तथा सहमोग 

गने । 
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स्वास््य तथा जनसखं्या मन्द्रालय 

राष्ट्रिय स्वास््य शिक्षा सूचना तथा संचार 
केन्द्र 
काययवववरण 
१. स्वास््य शिक्षा तथा सामग्री ववकास िाखा 

 स्वास््य शिक्षा तथा सामग्री ववकास सम्बन्द्धी राष्ट्रिय नीतत, रणनीतत, काननू तयार गनय स्वास््य 
तथा जनसखं्या मन्द्रालयलाई सहयोग गने । 

 स्वास््य शिक्षा तथा सामग्री ववकास सम्बन्द्धी तनरे्दशिका, प्रोटोकल तथा  मापर्दण्ड एव ंगतणस्तर 
तनधायरण का काययहरू गने । 

 ब्यवहार पररवतयन तथा स्वास््य शिक्षाजन्द्य सामाग्री ववकास गने । 
 सघंको सलंग्नतामा सञ्चालन गनतयपने सामग्री ववकासका लागग सहष्ट्जकरण गने । 
 सरोकारवाला तनकायहरुसगं समन्द्वयमा स्वास््य शिक्षा तथा सामग्री ववकास गने । 
 अनतगमन तथा मतलयांकनका आधारमा आवश्यकता अनतसार स्वास््य शिक्षा तथा सामग्रीको 

पररमाजयन गने । 
 प्ररे्दिस्तरका स्वास््य शिक्षा तथा सामग्री ववकासका लागग प्राववगधक सहयोग गने । 

२. स्वास््य संचार समन्वय िाखा 
 स्वास््य सचंार सम्बन्द्धी राष्ट्रिय नीतत, रणनीतत, काननू तयार गनय स्वास््य तथा जनसखं्या 

मन्द्रालयलाई सहयोग गने । 
 स्वास््य सचंार सम्बन्द्धी तनरे्दशिका, प्रोटोकल तथा मापर्दण्ड तथा एवम ्गतणस्तर तनधायरणका 

काययहरु गने  । 
 स्वास््यका लागग हातनकारक बस्ततहरुको बजारीकरणको तथा सचंार सम्बष्ट्न्द्ध तनरे्दशिका, 

प्रोटोकल तथा  मापर्दण्ड एवम ्गतणस्तर तनधायरणका लागग सम्बद्ध तनकायहरुसगं समन्द्वय र 
सहयोग गने ।  

 व्यवहार पररवतयन तथा स्वास््य सचंार सम्बष्ट्न्द्ध काययहरु समन्द्वयात्मक रुपमा प्ररे्दिस्तरमा 
कायायन्द्वयनको लागग सहयोग गने । 
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 स्वास््य सचंार सम्बन्द्धी सघंस्तरको बावषयक कायय योजना तजतयमामा सहयोग तथा कायायन्द्वयन गने 
। 
 

३. स्वास््य प्रवर्धन तथा सुर्त धजन्य पदाथध र्नयमन िाखा 

 
 स्वास््य प्रबधयन तथा सततत यजन्द्य पर्दाथय तनयमन सम्बन्द्धी राष्ट्रिय नीतत, रणनीतत, काननू तयार 

गनय स्वास््य तथा जनसखं्या मन्द्रालयलाई सहयोग गने । 
 स्वास््य प्रबधयन तथा सततत यजन्द्य पर्दाथय तनयमन सम्बन्द्धी तनरे्दशिका, प्रोटोकल तथा  मापर्दण्ड एव ं

गतणस्तर तनधायरण का काययहरू गने । 
 सबंद्र्द तनकायसँगको समन्द्वयमा मद्यपान एव ंसततत यजन्द्य पर्दाथयका साथै स्वास््यका लागग 

हातनकारक बस्ततहरुको बजारीकरणको तनयमन गने ।  
 सबंद्र्द तनकायसँगको समन्द्वयमा मद्यपान एव ंसततत यजन्द्य पर्दाथयका साथै स्वास््यका लागग 

हातनकारक बस्ततहरुको उपभोग तनरुत्साहहत गने ।  
 स्वास््य प्रबधयन तथा सततत यजन्द्य पर्दाथय तनयमन सम्बन्द्धमा अन्द्तराष्ट्रिय स्तरमा भएका नववनतम 

ववकासबारे आधारमा सम्बद्ध तनकायहरुलाई अद्यावगधक गने तथा राय परामिय हर्दने । 
 स्वास््य प्रबधयन तथा सततत यजन्द्य पर्दाथय तनयमन सम्बन्द्धी सघंस्तरको बावषयक कायय योजना 

तजतयमामा सहयोग तथा कायायन्द्वयन गने । 
 स्वास््य प्रबधयन तथा सततत यजन्द्य पर्दाथय तनयमन सम्बन्द्धमा अन्द्तरराष्ट्रिय स्तरमा सम्पकय  ववन्द्र्दतको 

रुपमा काम गने । 
 व्यवहार पररवतयन तथा स्वास््य सचंार सम्बष्ट्न्द्ध काययहरु सघं स्तरमा सञ्चालन गने । 
 ववद्यालय स्वास््य लगायतका काययक्रम मार्य त ब्यवहार पररवतयन र स्वास््य प्रवधयनका लागग 

सबंद्र्द तनकायसँगको समन्द्वयमा काययक्रम सञ्चालनका लागग सहष्ट्जकरण गने । 

४. प्रिासन िाखा 
 केन्द्रका लागग आवश्यक खररर्द तथा आपतूत य व्यवस्थापनका काययहरु गने । 
 सघंीयस्तरको ताशलम सम्बन्द्धी वावषयक कायय योजना तजतयमा प्रक्रक्रया तथा कायायन्द्वयनमा समन्द्वय 

तथा सहयोग गने ।  
 केन्द्र अन्द्तरगतका कायायलयहरुका सामग्रीको व्यवस्थापन गने । 
 केन्द्रका कमयचारीहरुको हाष्ट्जर तथा ववर्दा ब्यवस्थापन सम्बन्द्धी कायय गने । 
 केन्द्रका कमयचारीहरुको ब्यष्ट्ततगत वववरण अध्यावगधक गने । 
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 केन्द्र अन्द्तरगत र्दताय, चलानी सम्बन्द्धी कायय गने । 
 केन्द्रको भवनको सतरक्षा, सरसर्ाई, बवि, पानी तथा टेशलर्ोनको प्रबन्द्ध लगायत आन्द्तररक 

प्रिासन सम्बन्द्धी अन्द्य कायय गने । 
 केन्द्रमा रहेका सरसामानहरुको रेखरे्दख तथा ममयत सम्भारको ब्यवस्था शमलाउने । 
 केन्द्र अन्द्तरगत ष्ट्जन्द्सी ब्यवस्थापन गने । 
 केन्द्रको कामका शसलशसलामा आईपने अन्द्य प्रिासतनक काययहरु गने । 
 केन्द्रस्तरमा काननूी परामिय प्रर्दान गने । 
 केन्द्र र अन्द्तरगतका कायायलयका लागग आगथयक वववरण तयार गने । 
 केन्द्र अन्द्तरगत अष्ट्ख्तयारी व्यवस्थापन तथा रकमान्द्तर गने । 
 केन्द्र अन्द्तरगतका िाखाहरुको बजेट तनकासा गराउने । 
 केन्द्रको आन्द्तररक लखेा पररक्षण गराउने । 
 केन्द्र अन्द्तरगतका कायायलयहरुको अष्ट्न्द्तम लेखा परीक्षण गराउने । 
 केन्द्र अन्द्तरगत बेरुजतको लगत राख्न ेतथा बेरुजत र्र्यौय ट गराउने । 
 केन्द्रको कायय सचंालनको तनकासा शलने । 
 केन्द्रको रै्दतनक कायय सचंालनको लागग खचय भएको रकम भतततानी हर्दने । 
 केन्द्रको आगथयक तथा आन्द्तररक प्रिासन सम्बन्द्धी माशसक तथा वावषयक वववरण तयार गने । 
 केन्द्रको आगथयक प्रिासनसगं सम्बष्ट्न्द्धत राय सललाह प्रर्दान गने । 
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स्वास््य तथा जनसखं्या मन्त्रालय 

राष्ट्रिय जनस्वास््य प्रयोगशाला  
कार्यवििरण 

१. नसने रोग प्रर्ोगशाला  
 नसने रोग प्रयोगशाला सम्बन्त्धी राष्ट्रिय स्तरमा आवश्यक काननू, नीतत तथा मापदण्ड तनमााणका 

लागग आवश्यक सहयोग गने । 
 नसने रोग प्रयोगशाला सम्बन्त्धी तनदेशशका, प्रोटोकल तथा मापदण्ड एवम ्गणु्तर तनधाारण 

सम्बष्ट्न्त्ध कायाहरु गने ।   
 डाइववटटज, ककड्नी, शलभर, मटुु तथा अन्त्य वातावारणीय (एलजए) , इम्यनुोलोजी आटद सम्बन्त्धी 

रोगहरुको पे्रषण प्रयोगशाला सम्बन्त्धी काया गने ।  
 न्त्यिेूसनल, मेटावोशलक तथा हमोनल सम्बन्त्धी रोगहरुहरुको पे्रषण प्रयोगशाला सम्बन्त्धी काया गने 

।  
 शसकलसेल, थाइलोसेशमया तथा अन्त्य रगत रोगहरुको लागग पे्रषण प्रयोगशाला सम्बन्त्धी कायाहरु 

गने ।  
 क्यान्त्सर सम्बन्त्धी रोगहरुको तनदान तथा पे्रषण प्रयोगशाला सम्बन्त्धी कायाहरु गने । 
 नसने रोगहरुको प्रयोगशाला परीक्षण सम्बन्त्धमा अनसुन्त्धनात्मक कायाहरु सञ्चालन गने र 

अनसुन्त्धानका नततजाहरु देश भर सञ्चाशलत प्रयोगशालाहरुमा आदन प्रदान गने ।  
 नसने रोगहरुको सशभालेन्त्स सम्बन्त्धी कायाहरु गने साथ ैप्रदेश शभरका सशभालेन्त्सका नततजाहरुका 

सम्बन्त्धमा आवश्यकता अनसुार समन्त्वय गने ।   
 नमनुा सकंलन सम्बन्त्धी कायाहरु गने । 
 बबशलङ्ग सम्बन्त्धी कायाहरु गने 

२. संक्रामक रोग प्रर्ोगशाला  
 सकं्रामक रोग प्रयोगशाला सम्बन्त्धी राष्ट्रिय स्तरमा आवश्यक काननू, नीतत तथा मापदण्ड 

तनमााणका लागग आवश्यक सहयोग गने । 
 सकं्रामक रोग प्रयोगशाला सम्बन्त्धी तनदेशशका, प्रोटोकल तथा मापदण्ड एवम ्गणु्तर तनधाारण 

सम्बष्ट्न्त्ध कायाहरु गने । 



राष्ट्रिय जनस्वास््य प्रयोगशाला 2 

 

 अबोभाइरल तथा जुनोटटक रोग (जे.ई, डेंग,ु गचकनगतुनया रोगको सशभालेन्त्स सम्बष्ट्न्त्ध कायामा 
सहयोग गने ।  

 Immunization Preventable Diseases (दादरुा, रुवेला, पोशलयो आदी) सशभालेन्त्स सम्बष्ट्न्त्ध 
कायामा सहयोग गने ।    

 एष्ट्ण्टमाइक्रोववयल रेशसस्टेन्त्स (AMR) को सशभालेन्त्स सम्बन्त्धी काया ।  
 खाद्य सामाग्री तथा पानीको गणुस्तर सम्बन्त्धी माइक्रोवायोलोष्ट्जकल सशभालेन्त्स सम्बन्त्धी काया ।  
 इमरष्ट्जङ्ग तथा ररइमरष्ट्जङ्ग रोगहरु (इबोला , सासा, कोरोना, ष्ट्जका, आटद  )सशभालेन्त्स काया 

(BSL3) प्रयोगशाला सञ्चालन ।  
 अन्र्तराष्ट्रियरुपमा ध्यानाकषाण भ ैरहेका रोगहरुको प्रषेण प्रयोगशाला (BSL3) सम्बन्त्धी कायाहरु 

गने ।  
 डायररयल रोगहरु, श्वास प्रश्वास सम्बन्त्धी रोगहरुको, फंगसबाट लाग्ने रोगहरुको तथा इन्त्फुल्यन्त्जा 

सशभालेन्त्स सम्बन्त्धी परीक्षणको पे्रषण प्रयोगशाला सम्बन्त्धी कायाहरु गने । 
 भाईरल ररफरेन्त्स ल्याब सचंालन गने  
 परष्ट्जवी सम्बष्ट्न्त्ध ( कालाजार, हावि पाईले आदी) पे्रषण प्रयोगशाला सचंालन गने ।  
 टट.बब. पे्रषण प्रयोगशाला सचंालन गने ।  
 सकं्रामक रोग सम्बन्त्धी अनसुन्त्धानात्मक कायाहरु सञ्चालन गने र अनसुन्त्धानका नततजाहरु ववतरण 

गने ।  
 महामारी रोकथाम तनयन्त्रणको लागग सब ैसम्बष्ट्न्त्धत शाखा/ उपशाखाका पदागधकारीहरु समेटटएको 

एउटा महामारी रोकथाम सशमतत गठन गररने छ र उक्त सशमततको समन्त्वयको काया 
इवपडडशमयोलोष्ट्जरटले गनेछन ्। 

३. प्रर्ोगशाला तथा रक्त सञ्चार सेिा ननर्मन शाखा 

 A र B  समहुाका समहूका प्रयोगशालाहरुको दताा, अनगुमन, मलू्यांकन तथा सञ्चालन अनमुतत 
सम्बन्त्धी सघंीय स्तरका काया गने ।  

 रक्त सञ्चार केन्त्रहरुको दताा, अनमुगन, मलू्यांकन तथा सञ्चालन सञ्चालन अनमुतत सम्बन्त्धी 
सघंीय स्तरका काया गने ।  

 प्रयोगशाला तथा रक्त सञ्चार सेवाहरुको मापदण्ड एव ंगणुस्तर तनधाारण तथा सञ्चालन प्रककया 
तथा ववगधहरुको तयारी तथा अद्यावगधक गने । 

 सघंीय ष्ट्जम्मेवारीमा रहेका रहेका प्रयोगशालाहरुको अनगुमन तथा सपुरीवेक्षणका कायाहरु गने ।  
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 प्रयोगशाला तथा रक्त सञ्चार सेवा सम्बन्त्धी गनुासोहरुको सम्बोधन गने ।   

४. गुणस्तर ननर्न्त्रण तथा ताललम शाखा 

 सकं्रामक रोग, क्यान्त्सर, न्त्यटेून्त्ट रोग तथा रक्त सञ्चार सेवाको गणुस्तर तनयन्त्रणको लागग 
आवश्यक गणुस्तर तनयन्त्रण सम्बन्त्धी नमनुाहरु तयार गने ।  

 तयार गररएका गणुस्तर तनयन्त्रण नमनुाहरु माशसकरुपमा प्रादेशशक प्रयोगशालाहरुमा पठाउने ।  
 प्रादेशशक प्रयोगशालाहरुबाट गणुस्तर तनयन्त्रणका लागग पठाइएको नमनुाहरुको परीक्षणको नततजा 

सकंलन गने, ववश्लेषण गने र आवश्यक परृठपोषण गने ।  
 गणुस्तर तनयन्त्रण कायामा सम्लग्न प्रादेशशक प्रयोगशालाहरुको अन साइट भ्रमण गने सेवा 

गणुस्तर सम्बन्त्धी कायाको भौततकरुपम ैतनरीक्षण गने ।  
 प्रादेशशक प्रयोगशालाहरुका प्रयोगशालाकमएहरुमा (ToT)  ताशलम प्रदान गनुाका साथै प्रयोगशाला 

सेवा सञ्चालनकालागग आवश्यक सहयोग गने ।  
 प्रादेशशक प्रयोगशालाहरुमा ववश्व स्वास््य सगंठन तथा ISO जस्ता ससं्थाहरुको मान्त्यता प्राप्त 

गराउन आवश्यक सहजीकरण गने । 
 व्याक्टेररयोलोजी सम्बन्त्धी आधारभतू ताशलमका साथ ैAMR सम्बन्त्धी ताशलमहरु सञ्चालन गने । 

५. प्रशासन तथा आपुनत य व्र्िस्थापन महाशाखा 

 प्रयोगशाला व्यवस्थापनका लागग सघंीय तहमा खररद तथा आपतूत ा सम्बष्ट्न्त्ध राष्ट्रिय काननु, 
नीतत, तनदेशशका, गणुस्तर मापदण्ड, प्रोटोकलहरु तनमााण गना सहयोग गने । 

 प्रयोगशाला व्यवस्थापन सम्बन्त्धी औषगध, स्वास््य उपकरण तथा औजारहरुको मापदण्ड एवम ्
specification bank तयार तथा अध्यावगधक गने । 

 प्रयोगशालाका लागग आवश्यक पने ववशशरट ककशसमका औषधी तथा स्वास््य सामाग्रीहरुको खरीद 
तथा प्रदेशस्तरमा आपतूत ाको व्यवस्था गने । 

 प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा प्रयोगशाला व्यवस्थापन सम्बष्ट्न्त्धत आवश्यक औजार, उपकरण तथा 
औषधीहरुको खरीद तथा आपतूत ा गना सहष्ट्जकरण गने । 

 राष्ट्रियस्तरमा आपतूत ा व्यवस्थापन सचूना प्रणाशललाई ससं्थागत गना समन्त्वय तथा सहष्ट्जकरण 
गने । 

 प्रयोगशाला अन्त्तरगतका कायाालयहरुमा आवश्यक समाग्रीको व्यवस्थापन गने । 
 प्रयोगशालाका कमाचारीहरुको हाष्ट्जर तथा ववदा ब्यवस्थापन सम्बन्त्धी काया गने । 
 प्रयोगशालाका कमाचारीहरुको ब्यष्ट्क्तगत वववरण अध्यावगधक गने । 



राष्ट्रिय जनस्वास््य प्रयोगशाला 4 

 

 प्रयोगशाला अन्त्तरगत दताा, चलानी सम्बन्त्धी काया गने । 
 प्रयोगशालाको भवनको सरुक्षा, सरसफाई, बवि, पानी तथा टेशलफोनको प्रवन्त्ध लगायत आन्त्तररक 

प्रशासन सम्बन्त्धी अन्त्य काया गने । 
 प्रयोगशालामा रहेका सरसामानहरुको रेखदेख तथा ममात सम्भारको ब्यवस्था शमलाउने । 
 प्रयोगशाला अन्त्तरगत ष्ट्जन्त्सी ब्यवस्थापन गने । 
 प्रयोगशालाको कामका शसलशसलामा आईपने अन्त्य प्रशासतनक कायाहरु गने । 
 प्रयोगशालास्तरमा काननूी परामशा प्रदान गने । 
 प्रयोगशाला र अन्त्तरगतका कायाालयका लागग आगथाक वववरण तयार गने । 
 प्रयोगशाला अन्त्तरगत अष्ट्ख्तयारी व्यवस्थापन तथा रकमान्त्तर गने । 
 प्रयोगशाला अन्त्तरगतका शाखाहरुको बजेट तनकासा गराउने । 
 प्रयोगशालाको आन्त्तररक लखेा पररक्षण गराउने । 
 प्रयोगशाला अन्त्तरगतका कायाालयहरुको अष्ट्न्त्तम लेखा परीक्षण गराउने । 
 प्रयोगशाला अन्त्तरगत बेरुजकुो लगत राख्न ेतथा बेरुजु फछ्र्यौट गराउने । 
 प्रयोगशालाको काया सचंालनको तनकासा शलने । 
 प्रयोगशाला अन्त्तरगत बबशलङ्को काया गने । 
 प्रयोगशालाको दैतनक काया सचंालनको लागग खचा भएको रकम भकु्तानी टदने । 
 प्रयोगशालाको आगथाक तथा आन्त्तररक प्रशासन सम्बन्त्धी माशसक तथा वावषाक वववरण तयार गने 

। 
 प्रयोगशालाको आगथाक प्रशासनसगं सम्बष्ट्न्त्धत राय सल्लाह प्रदान गने । 
 सघंीयस्तरको वावषाक काया योजना तजुामा प्रकक्रया तथा कायाान्त्वयनमा समन्त्वय तथा सहयोग गने  

। 
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स्वास््य तथा जनसखं्या मन्द्रालय 

राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र 
कार्यवििरण 
१. अनुगमन, मुल्र्ाङ्कन, ननगरानी तथा अनुसन्धान शाखा 
 क्षयरोगको रोकथाम तथा व्यवस्थापन सम्बन्द्धी आवश्यक राष्ट्रिय काननू, नीतत तथा रणनीतत तयार 

गनन स्वास््य तथा जनसखं्या मन्द्रालयलाई सहयोग गने । 
 औषधध सवंेदनशील (Drug Sensitive) क्षयरोग तथा औषधध प्रततरोधी (Drug Resistant) क्षयरोग 

सम्बन्द्धी सेवाहरुको अनगुमन तथा मलु्याङ्कनका कायनहरू गने । 
 औषधध सवंेदनशील (Drug Sensitive) क्षयरोग तथा औषधध प्रततरोधी (Drug Resistant) क्षयरोग 

सम्बन्द्धी तनगरानी तथा अनसुन्द्धानका कायनहरू गने ।  
 क्षयरोगको उपचार र तनयन्द्रणका सम्बन्द्धमा अन्द्तराष्ट्रिय स्तरमा भएका नववनतम प्रववधध तथा 

प्रगततको आधारमा सम्बद्ध तनकायहरुलाई अद्यावधधक गने तथा राय परामशन ददने । 
 क्षयरोग सम्बन्द्धी अनगुमन तथा मलू्यांकन, सर्भनलेन्द्स तथा अनसुन्द्धान सम्बन्द्धी कायनका लाधग 

सहयोग गने । 
 क्षयरोग तनयन्द्रण सम्बन्द्धी सघंस्तरको बावषनक कायन योजना तजुनमामा सहयोग तथा कायानन्द्वयन गने 

। 
 क्षयरोग ब्यवस्थापान सम्बन्द्धी अन्द्तरराष्ट्रिय स्तरमा सम्पकन  ववन्द्दकुो रुपमा काम गने । 
 क्षयरोग तनदान सम्बन्द्धी प्राववधधक जनशष्ट्तत ववकासका लाधग आवश्यक समन्द्वय तथा सहयोग गने 

।  
 क्षयरोग तनयन्द्रण सम्बन्द्धी औषधध, उपकरण तथा औजारहरुको खररद, आपतूी व्यवस्थापनको लाधग 

सहष्ट्जकरण र सहयोग गने । 
 क्षयरोग तनयन्द्रण सम्बन्द्धी सचुना व्यवस्थापन , तार्लम लगायत सघंीय कायनहरुमा समन्द्वय र 

सहयोग गने । 
 अन्द्य सरकारी वा गहै्र सरकारी सघं ससं्थाहरुसगं समन्द्वय गरी क्षयरोग तनयन्द्रण र उपचारमा सघंीय 

स्तरका कायनहरु गने । 
 प्रदेशसँगको समन्द्वयमा रोग तनगरानी तथा अनसुन्द्धानका गततववधधको अनगुमन, सपुररवेक्षण गरी 

सम्बद्द तनकायहरुलाई परृठपोषण गने ।  
 क्षयरोग तनयन्द्रण र उपचार सम्बन्द्धी कायनक्रमको प्रभावकारी कायानन्द्वयनका लाधग राष्ट्रिय तथा 

अन्द्तराष्ट्रिय तनकायहरुसगं समन्द्वयका लाधग सहष्ट्जकरण गने । 
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२. क्षर्रोग उपचार शाखा 
 औषधध सवंेदनशील (Drug Sensitive) क्षयरोग सम्बन्द्धी उपचारात्मक सेवाहरु सम्बन्द्धी राष्ट्रिय 

स्तरमा आवश्यक काननू, नीतत तथा मापदण्ड तनमानणका लाधग आवश्यक सहयोग गने । 
 औषधध सवंेदनशील (Drug Sensitive) क्षयरोग सम्बन्द्धी तनदेर्शका, प्रोटोकल तथा  मापदण्ड एव ं

गणुस्तर तनधानरण  सम्बष्ट्न्द्ध कायनहरू गने । 
 औषधध सवंेदनशील (Drug Sensitive) क्षयरोग सम्बन्द्धी उपचारात्मक सेवा सम्बन्द्धमा सबंद्द 

तनकायहरुको समन्द्वयमा आवश्यक सेवा प्रदान गने । 
 औषधध सवंेदनशील (Drug Sensitive) क्षयरोग तनदान सम्बन्द्धी प्राववधधक जनशष्ट्तत ववकासका 

लाधग आवश्यक सहयोग गने । 
 औषधध सवंेदनशील (Drug Sensitive) क्षयरोग तनदान, उपचार लगायत ववरामीको व्यवस्थापन 

सम्बन्द्धी प्राववधधक जनशष्ट्तत ववकासका लाधग आवश्यक सहयोग गने ।  

३. औषधध प्रनतरोधी क्षर्रोग उपचार शाखा 
 औषधध प्रततरोधी (Drug Resistant) क्षयरोग सम्बन्द्धी राष्ट्रिय स्तरमा आवश्यक काननू, नीतत 

तथा मापदण्ड तनमानणका लाधग आवश्यक सहयोग गने । 
 औषधध प्रततरोधी (Drug Resistant) क्षयरोग सम्बन्द्धी तनदेर्शका, प्रोटोकल तथा  मापदण्ड एव ं

गणुस्तर तनधानरण  सम्बष्ट्न्द्ध कायनहरू गने । 
 औषधध प्रततरोधी (Drug Resistant) क्षयरोग सम्बन्द्धी उपचारात्मक सेवा सम्बन्द्धमा समन्द्वयमा 

आवश्यक सेवा प्रदान गने । 
 औषधध प्रततरोधी (Drug Resistant) क्षयरोग तनदान, उपचार लगायत ववरामीको व्यवस्थापन 

सम्बन्द्धी प्राववधधक जनशष्ट्तत ववकासका लाधग आवश्यक सहयोग गने । 

४. प्रशासन तथा आपुनत य व्र्िस्थापन शाखा 

 क्षयरोग तनयन्द्रणका लाधग सघंीय तहमा खररद तथा आपतूत न सम्बष्ट्न्द्ध राष्ट्रिय काननु, नीतत, 
तनदेर्शका, गणुस्तर मापदण्ड, प्रोटोकलहरु तनमानण गनन सहयोग गने । 

 क्षयरोग तनयन्द्रणसँग सम्बन्द्धी औषधध, स्वास््य उपकरण तथा औजारहरुको मापदण्ड एवम ्
specification bank तयार तथा अध्यावधधक गने । 

 क्षयरोग तनयन्द्रणका लाधग आवश्यक पने ववर्शरट ककर्समका औषधी तथा स्वास््य सामाग्रीहरुको 
खरीद तथा प्रदेशस्तरमा आपतूत नको व्यवस्था गने । 

 प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा क्षयरोग तनयन्द्रणसँग सम्बष्ट्न्द्धत आवश्यक औजार, उपकरण तथा 
औषधीहरुको खरीद तथा आपतूत न गनन सहष्ट्जकरण गने । 



राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र  3 

 

 राष्ट्रियस्तरमा आपतूत न व्यवस्थापन सचूना प्रणार्ललाई ससं्थागत गनन समन्द्वय तथा सहष्ट्जकरण 
गने । 

 केन्द्र अन्द्तरगतका कायानलयहरुमा आवश्यक समाग्रीको व्यवस्थापन गने । 
 केन्द्रका कमनचारीहरुको हाष्ट्जर तथा ववदा ब्यवस्थापन सम्बन्द्धी कायन गने । 
 केन्द्रका कमनचारीहरुको ब्यष्ट्ततगत वववरण अध्यावधधक गने । 
 केन्द्र अन्द्तरगत दतान, चलानी सम्बन्द्धी कायन गने । 
 केन्द्रको भवनको सरुक्षा, सरसफाई, बवि, पानी तथा टेर्लफोनको प्रवन्द्ध लगायत आन्द्तररक 

प्रशासन सम्बन्द्धी अन्द्य कायन गने । 
 केन्द्रमा रहेका सरसामानहरुको रेखदेख तथा ममनत सम्भारको ब्यवस्था र्मलाउने । 
 केन्द्र अन्द्तरगत ष्ट्जन्द्सी ब्यवस्थापन गने । 
 केन्द्रको कामका र्सलर्सलामा आईपने अन्द्य प्रशासतनक कायनहरु गने । 
 केन्द्रस्तरमा काननूी परामशन प्रदान गने । 
 केन्द्र र अन्द्तरगतका कायानलयका लाधग आधथनक वववरण तयार गने । 
 केन्द्र अन्द्तरगत अष्ट्ख्तयारी व्यवस्थापन तथा रकमान्द्तर गने । 
 केन्द्र अन्द्तरगतका शाखाहरुको बजेट तनकासा गराउने । 
 केन्द्रको आन्द्तररक लखेा पररक्षण गराउने । 
 केन्द्र अन्द्तरगतका कायानलयहरुको अष्ट्न्द्तम लेखा परीक्षण गराउने । 
 केन्द्र अन्द्तरगत बेरुजुको लगत राख्न ेतथा बेरुजु फछ्र्यौट गराउने । 
 केन्द्रको कायन सचंालनको तनकासा र्लने । 
 केन्द्रको दैतनक कायन सचंालनको लाधग खचन भएको रकम भतुतानी ददने । 
 केन्द्रको आधथनक तथा आन्द्तररक प्रशासन सम्बन्द्धी मार्सक तथा वावषनक वववरण तयार गने । 
 केन्द्रको आधथनक प्रशासनसगं सम्बष्ट्न्द्धत राय सल्लाह प्रदान गने । 
 सघंीयस्तरको वावषनक कायन योजना तजुनमा प्रकक्रया तथा कायानन्द्वयनमा समन्द्वय तथा सहयोग गने 

। 

 


