ने पाल सरकारको मिमि २०७४।१०।१० को मनर्णय अनु सार ७ वटा कायणक्षेत्र सिे टने गरी स्थापना भएको प्रदे श नं . १ को
सािामिक मवकास िन्त्रालय सामवक मिल्ला िनस्वास्थ्य कायाण लय िोरङ, मवराटनगरको भवनिा मिमि २०७४।११।२ गिे
स्थापना भर्ण संचालनिा रहेको छ । यस िन्त्रालयको मवभागीय िन्त्रीको रुपिा िाननीय िन्त्री मिवन मिमिरे ले मिमि
२०७४।११।६ िा पद वहाल गरी कायण आरम्भ गनुण भएको छ । ने पाल सरकार िन्त्रीपररषदको मिमि २०७४।१०।१० को
मनर्णय अनु सार यस िन्त्रालयिा श्रे र्ी मवमहन किण चारी बाहे क िम्मा ३० िनाको अस्थायी दरवन्दी स्वीकि भएको मथयो ।
हाल ने पाल सरकार िन्त्रीपररषदको मिमि २०७५।०२।०६ को मनर्णय अनु सार यस िन्त्रालयिा ६८ िनाको दरवन्दी
स्वीकि भर्ण समचव (रा.प.प्रथि) श्री ज्ञानराि सुवेदीको ने ित्विा ७ िहाशाखा र १८ शाखा रहे को िन्त्रालयको संगठन
संरचना अनु सार किण चारीहरु हामिर भै िन्त्रालयको कायण संचालन सुचारु भएको छ ।
प्रदे श सरकार कायणमवभािन मनयिावली २०७४ अनु सार यस िन्त्रालयको ५८ वटा कायणमिम्मेवारीहरु रहे को छ । यस
िन्त्रालयको कायणक्षेत्र मभत्र १४ मिल्ला, १३७ स्थानीय िह (१ िहानगरपामलका, २ उप-िहानगरपामलका, ४६ नगरपामलका
र ८८ गााँ उपामलका) रहे का छन ।
सामाजिक जिकास मन्त्रालयका काययक्षेत्रहरु
१.

मशक्षा

२.

स्वास्थ्य िथा िनसंख्या

३.

खाने पानी िथा सरफार्ण

४.

िमहला, बालबामलका, िे ष्ठ नागररक िथा सािामिक सुरक्षा

५.

युवा िथा खे लकुद

६.

भाषा, र्णि िथा संस्कमि

७.

श्रि िथा रोिगार

प्रदे श सरकारको मिमि २०७४।११।६ को मनर्णयानु सार स्वीकि प्रदे श नं .१ प्रदे श सरकार कायणमवभािन मनयिावली २०७४
अनु सार यस िन्त्रालयको ५८ कायण मिम्मेवारीहरु िपमसल अनु सार रहे को छ ।
सामाजिक जिकास मन्त्रालयको काययजिम्मेिारी

१

प्रदे श स्तरको मवश्वमवद्यालय िथा उच्चमशक्षा सम्वन्धी नीमि , कानुन िथा िाप दण्ड ििुणिा, कायाण न्वयन र मनयिन

२

शैमक्षक परािशण से वाको िाप दण्ड मनर्ाण रर् , अनुिमि िथा मनयिन

३

प्रदे श स्तरिा पुस्तकालय, सं ग्रहालय, अमभलेखालय सम्वन्धी नीमि, कानुन िथा िाप दण्ड ििुणिा , कायाण न्वयन र
मनयिन

४

प्रादे मशक मशक्षा, प्रामवमर्क िथा व्यवसामयक िामलि र छात्रवमि सम्वन्धी नीमि , कानुन िथा िाप दण्ड
मनर्ाण रर्,कायाण न्वयन र मनयिनि थापाठ्यक्रि, पाठ्यपुस्तक िथा पाठ्य सािाग्री मनिाण र्, उत्पादन र मविरर्

५

प्रदे श स्तरको िानव सं सार्नको आवश्यकिा प्रक्षे पर् िथा शैमक्षक योिना मनिाण र् र कायाण न्वयन

६

प्रदे श स्तरिा मवद्यालय िहको मशक्षकको से वा शिण , योग्यिा, क्षििा र मशक्षक व्यवस्थापनको िाप दण्ड मनर्ाण रर् र
मनयिन

७

िाध्यमिक िहको परीक्षा व्यवस्थापन

८

प्रदे श स्तरिा प्रामज्ञक अनुसन्धान िथा शैमक्षक िथ्याङ्क व्यवस्थापन

९

स्वास्थ्य से वा िथा पोषर् सम्बन्धी प्रादे मशक नीमि, कानुन, िाप दण्ड िथा योिना ििुणिा, कायाण न्वयन र मनयिन

१०

प्रदे श स्तरिा आवश्यक पने प्रवण द्धनात्मक , प्रमिकारात्मक, उपचारात्मक िथा पुनणस्थापनात्मक स्वास्थ्य से वाको
व्यवस्थापन

११

स्वास्थ्य से वा सम्वन्धी प्रदे श स्तरीय प्रामज्ञक, व्यवसामयक र पेसागि सं िसं स्थाको दिाण , सञ्चालनअनु िमि र मनयिन

१२

प्रदे श स्तरीय स्वास्थ्य से वाको गु र्स्तर मनर्ाण रर्, अनुगिन र मनयिन

१३

रामरिय िाप दण्ड बिोमिि औषर्ी िन्य िथा स्वास्थ्य प्रमवमर् सम्वन्धी सािग्रीको उत्पादन िथा सं चय , अमर्किि खुद्रा
िूल्य मनर्ाण रर्, अन्तिि मबसिणन, गु र्स्तर िथा िाप दण्ड मनर्ाण रर् र त्यस्ता सािग्री उत्पादन गने उद्योगको
दिाण , सञ्चालन, अनुिमि र मनयिन

१४

रामरिय िाप दण्ड अनुरुप अस्पिाल, नमसण ङ्गहोि, मनदान केन्द्र, उपचार केन्द्र र अन्य स्वास्थ्य सं स्था िथा प्रयोगशाला
को दिाण , सञ्चालन, अनुिमि र मनयिन

१५

खानेपानी, ध्वमन र हावाको गुर्स्तर अनुगिन िथा ले खािोखाको ढााँ चा मनिाण र् एवं गु र्स्तरको िाप दण्ड मनर्ाण रर् र
कायाण न्वयन

१६

रामरिय िाप दण्ड बिोमिि स्वास्थ्य बीिा लगायिका सािामिक स्वास्थ्य सु रक्षा कायण क्रिको व्यवस्थापन िथा मनयिन

१७

प्रदे श स्तरीय स्वास्थ्य क्षे त्रको िानव स्रोि मवकास र व्यवस्थापन

१८

औषर्ी मनगरानी (Pharmacovigilance), औषमर्को उमचि प्रयोग र सु क्ष्म िीवमनरोर्क प्रमिरोर्(Antimicrobial

Resistance)न्यु नीकरर्
१९

खोप र पररवार मनयोिन

२०

सं वेदनशील औषर्ी िथा अन्य स्वास्थ्य सािग्री खररद िथा आपूमिण व्यवस्थापन

२१

प्रदे श स्तरिा स्वास्थ्य से वा सम्बन्धी अध्ययन िथा अनुसन्धान िथा सू चना प्रर्ाली , स्वास्थ्य लेखा पद्धमिको सं स्थागि
व्यवस्थापन, सू चना प्रवाह

२२

प्रदे श स्तरीय िनस्वास्थ्य मनगरानी (पन्तिक हे ल्थ सभे लेन्स) व्यवस्थापन

२३

सू मिण , िमदरा र लागु पदाथण िन्य वस्तु कोिा पदण्ड, मनयन्त्रर् िथा मनयिन

२४

स्वास्थ्य क्षे त्रिा आपत्कालीन अवस्था, मवपद्र िहािारी व्यवस्थापन, आकन्तिक स्वास्थ्य से वाप्रवाह, आपिकालीन
अवस्थाका लामग औषर्ी िथा औषर्ी िन्य सािग्रीको प्रादे मशक बफर स्टक व्यवस्थापन

२५

सरूवा िथा नसने रोग मनयन्त्रर् िथा रोकथाि

२६

रामरिय िाप दण्ड अनुरुप स्वास्थ्य से वा सम्वन्धी भौमिक पूवाण र्ार मवकास िथा व्यवस्थापन

२७

स्वास्थ्य िन्य फोहोर व्यवस्थापन सम्वन्धी िाप दण्ड मनर्ाण रर्, कायाण न्वयन र मनयिन

२८

आयु वेमदक, यु नानी, आम्ची, होमियोप्यामथक, प्राकमिक मचमकत्सा लगायिका अन्य प्रचमलि परम्परा गि स्वास्थ्य
उपचार से वा सम्वन्धी प्रदे श स्तरीय िाप दण्ड मनर्ाण रर्, कायाण न्वयन, अनुगिन र मनयिन

२९

प्रदे श स्तरको खानेपानी सरसफार् िथा स्वच्छिा सम्बन्धी प्रदे मशक नीमि , कानून िथा िाप दण्ड ििुण िा र
कायाण न्वयन, से वाको शुल्क मनर्ाण रर्, योिना, आयोिना कायाण न्वयन िथा सञ्चालन, सं भार र मनयिन

३०

खानेपानी िथा सरसफार् से वा मवस्तारिा मनिी क्षे त्रको सहभामगिा प्रवद्धण न सम्बन्धी नीमि िथा िाप दण्ड
ििुणिा,कायाण न्वयन र मनयिन

३१

सवण सार्ारर्लार् स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धिा र खानेपानी , सरसफार् िथा स्वच्छिािा मपछडीएका वगण को पहाँ च
सु मनमिििा

३२

िनसं ख्या, बसार् सरार् र पररवार मनयोिन सम्बन्धी प्रादे मशक नीमि , कानुन िथा योिना
ििुणिा, कायाण न्वयन रमनयिन, अध्ययन िथा अनुसन्धान, सू चना प्रर्ालीको स्थापना र सञ्चालन, क्षििा अमभवन्तद्ध र
रामरिय सं स्थाहरु साँ गको सम्पकण र सिन्वय

३३

िमहला हक सम्बन्धी प्रादे मशक नीमि, कानून, िाप दण्डि थायोिना ििुणिा, कायाण न्वयन र मनयिन

३४

लैमङ्गकमहं सा, िानव बे चमबखन िथा ओसार पसार सम्वन्धी नीमि िथा कायण योिना ििुणिा र कायाण न्वयन िथा अिरामरिय
सन्तन्ध, सम्झौिा र प्रमिवद्धिाको कायाण न्वयन, मनरोर्ात्मक र संरक्षर्ात्मक उपाय र पुनस्थापन

३५

िमहला सशन्तिकरर् िथा लैमङ्गक सिानिा सम्बन्धी अध्ययन , अनुसन्धान

३६

लैंमगक उिरदायी विेट र लैमङ्गक पररक्षर्

३७

बालबामलकाको हक महि सं रक्षर् सम्बन्धी प्रादे मशक नीमि, कानून, िाप दण्ड िथा योिना ििुणिा, कायाण न्वयन र
मनयिन, अध्ययन, अनुसन्धान, बालिैत्री शासकीय प्रवन्ध र से वा प्रवाह, बाल उद्धार कोष व्यवस्थापन र बाल सु र्ार
िथा पुनस्थाण पना

३८

प्रदे श स्तरिा ज्ये ष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्यन्ति र अशि, बालबामलकाका र िमहला सम्बन्धी कायण हरुको
अनुगिन िथा िूल्याङ्कन

३९

सिाि कल्यार् र सं िसस्था सम्वन्धी कायण हरुको अनुगिन िथा िू ल्याङ्कन

४०

यु वा सम्बन्धी प्रादे मशक नीमि, कानुन िथा योिना ििुणिा , कायाण न्वयन र मनयिन, यु वा वै ज्ञामनक प्रोत्साहन

४१

खेलकूद सम्वन्धी प्रादे मशक नीमि, कानुन िथा िाप दण्ड मनर्ाण रर्, कायाण न्वयन र मनयिन, खेलकूद िथा खेलकूद
पूवाण र्ारको मवकास र प्रवद्धण न

४२

खेलकूद प्रशासन र सं िसं स्थाको सिन्वय र मनयिन

४३

रामरिय र प्रादे मशक खेलकुद प्रमियोमगिा िथा कायण क्रि आयोिना र सहभामगिा

४४

लोपोन्मुख, सीिािकि, गररब, िेष्ठनागररक लमक्षि आवास सम्बन्धी नीमि, िाप दण्ड िथा योिना ििुणिा र कायाण न्वयन

४५

सािामिक सु रक्षा सम्बन्धी प्रादे मशक नीमि, कानून िथा िाप दण्डको मनिाण र् िथा कायाण न्वयन, कोष
व्यवस्थापन,मनयिन, रामरिय र प्रादे मशक मनकाय िथा सं िसं स्था साँग सम्पकण, सिन्वय र सहकायण

४६

प्रदे श मभत्र रोिगारी प्रवद्धण न सम्बन्धी नीमि, योिना, कायण क्रि िथा िाप दण्ड ििुणिा िथा कायाण न्वयन र स्थानीय
सरकारसं ग सिन्वय

४७

मवश्व सम्पदा सू चीिा परे का िारकर पुरािान्तत्वक िहत्वका स्थल सम्बन्धी

४८

भाषा, मलमपसं स्कमि, लमलिकला र र्िणको सं रक्षर् र प्रयोग सम्वन्धी प्रादे मशक नीमि, कानुन, िाप दण्ड िथा योिना

ििुणिा, कायाण न्वयन र मनयिन
४९

ऐमिहामसक, र्ामिणक, सााँ स्कमिक एवं कला र वास्तु कलात्मक दृमरकोर्ले िहत्व बोकेका प्रादे मशक स्तरका
दरवारहरुको सं रक्षर्, सम्भार, अध्ययन, अनुसन्धान िथा व्यवस्थापन

५०

प्रादे मशक स्तरिा सं ग्रहालयको स्थापना, सञ्चालन िथा व्यवस्थापन

५१

प्रदे श स्तरका पुरािान्तत्वक िहत्वका स्थल, ऐमिहामसक र र्ामिणक सां स्कमिक सम्पदा, प्रामचन
िारक, सं ग्रहालय,सास्कमिक र्रोहर सम्वन्धी नीमि, कानुन, िापदण्ड िथा योिना ििुणिा, कायाण न्वयन र मनयिन एव
सं रक्षर्, सम्भार,अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन िथा पुनमनणिाण र्

५२

र्िण, परम्परार गु ठी अिगण ि चमल आएका मवमभन्न िात्रा, पवण हरुको सञ्चालन र व्यवस्थापन

५३

सं स्कमिको मवकास सम्वन्धी नीमि िथा कानुन ििुणिा , कायाण न्वयन र मनयिन

५४

रोिगार प्रवद्धण न सम्बन्धी प्रादे मशक नीमि, कानून िथा िाप दण्ड ििुणिा, कायाण न्वयन र मनयिन

५५

श्रमिक एवं श्रमिकको सािामिक सु रक्षा िथा टि े डयु मनयन सम्बन्धी प्रादे मशक नीमि, कानून, िापदण्ड र मनयिन

५६

श्रिशन्ति, श्रि बिार सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र श्रि शन्ति योिना

५७

औद्योमगक मववाद सिार्ान, श्रि सम्बन्धिा सु र्ार र न्यामयक मनरुपर्

५८

कायण स्थल सु रक्षा, कारखाना मनरीक्षर् िथा मनयिन

