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१. मन्त्रालयको स्वरुप ि प्रकृनत 

नेपालको संववधान, २०७२ बमोजिम देशलाई सङ्घीय ढााँचामा पनुसंिचना गने उद्दशे्यका साथ वतवमान संववधानको 
भाग १३ मा प्रदेश कायवपानलका सम्बन्धी व्यवस्था भए अनरुूप प्रदेश नं.१ मजन्त्रपरिषदको गठन संववधानको 
धािा १६८ अनसुाि नमनत २०७४/११/३ गते भएको हो । प्रदेश संिचनाको स्थापना कालमा गठन भएको 
७ वटा मन्त्रालय मध्ये सामाजिक ववकास मन्त्रालय ववभािन भई नमनत २०७८/१०/२३ गतेका ददन स्वास््य 
मन्त्रालयको गठन भएको हो । स्वास््य सम्बन्धी प्रादेजशक नीनत ननमावण गने, योिना तिुवमा गिी कायवक्रम 
कायावन्वयन गने, कायवक्रमहरूको ननयमन ि व्यवस्थापन गिी प्रदेशलाई समदृ्ध बनाउने उद्देश्यले यस मन्त्रालय 
स्थापना भएको हो। 

२. मन्त्रालयको काम कतवव्य तथा अनधकाि 

प्रदेश सिकाि (कायव ववभािन) ननयमावली, २०७8 बमोजिम यस मन्त्रालयको कायवके्षत्र देहाय बमोजिम िहेको 
छः 

1. स्वास््य सेवा तथा पोषण सम्बन्धी प्रादेजशक नीनत, कानून, मापदण्ड तथा योिना तिुवमा, कायावन्वयन 
ि ननयमन, 

2. प्रववद्धनात्मक, प्रनतकािात्मक, उपचािात्मक, प्रसामक तथा पनुस्थावपनात्मक स्वास््य सेवाको व्यवस्थापन, 

3. स्वास््य सेवा सम्बन्धी प्रदेशस्तिीय प्राजिक, व्यावसावयक ि पेशागत संघ संस्थाको अनभलेि व्यवस्थापन 
ि ननयमन, 

4. प्रदेशस्तिीय स्वास््य सेवाको गणुस्ति ननधाविण, अनगुमन ि ननयमन, 

5. िाविय मापदण्ड बमोजिम औषधीिन्य तथा स्वास््य प्रववनध सम्बन्धी सामग्रीको उत्पादन तथा सञ्चय, 

अनधकतम िदु्रा मूल्य ननधाविण, अजन्तम नबसिवन, गणुस्ति तथा मापदण्ड ननधाविण ि ननयमन, 

6. िाविय मापदण्ड अनरुूप अस्पताल, ननसवङ्ग होम, ननदान केन्द्र, उपचाि केन्द्र ि अन्य स्वास््य संस्था 
तथा प्रयोगशालाको दताव, सञ्चालन, अनमुती ि ननयमन, 

7. िाविय मापदण्ड बमोजिम स्वास््य बीमा लगायतका सामाजिक स्वास््य सिुक्षा कायवक्रमको व्यवस्थापन 
तथा ननयमन, 

8. प्रदेशस्तिमा स्वास््य के्षत्रको मानवस्रोत ववकास ि व्यवस्थापन, 

9. औषधी ननगिानी (फमाव कोनभजिलेन्स), औषधीको उजचत प्रयोग ि सकु्ष्म िीवनननिोधक प्रनतिोध (एजन्ट 
माइक्रोवायल िेनसस्टेन्स) न्यूनीकिण, 

10. िोप व्यवस्थापन, 

11. संवदेनशील औषधी तथा अन्य स्वास््य सामग्री िरिद तथा आपूनतव व्यवस्थापन, 

12. प्रदेशस्तिमा स्वास््य सेवा सम्बन्धी अध्ययन तथा अनसुन्धान, स्वास््य लेिा पद्धनतको संस्थागत 
व्यवस्थापन, सूचना प्रवाह प्रणालीको व्यवस्थापन, 
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13. िनस्वास््य ननगिानी (पजललक हेल्थ सभेलेन्स) व्यवस्थापन, 

14. सूनतविन्य वस्तकुो ननयन्त्रणका लानग समन्वय तथा ननयमन, 

15. स्वास््य सम्बन्धी आपतकालीन अवस्था, महामािी व्यवस्थापन, आकजस्मक स्वास््य सेवा प्रवाह, 

आपतकालीन अवस्थाका लानग औषधी तथा औषधीिन्य सामग्रीको प्रादेजशक बफिस्टक व्यवस्थापन, 

16. सरूवा तथा नसने िोग ननयन्त्रण तथा िोकथाम, 

17. िाविय मापदण्ड अनरुूप स्वास््य सेवा सम्बन्धी भौनतक पूवावधाि ववकास तथा व्यवस्थापन, 

18. स्वास््यिन्य फोहि व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड ननधाविण, कायावन्वयन ि ननयमन, 

19. प्रदेशस्तिको सिसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी प्रादेजशक नीनत, काननु तथा मापदण्ड तिुवमा ि 
कायावन्वयन, 

20. स्वास््य, सिसफाई तथा स्वच्छता अनभयानमा ननिी क्षेत्रको सहभानगता प्रवद्धवन सम्बन्धी नीनत तथा 
मापदण्ड तिुवमा, कायावन्वयन ि ननयमन, 

21. आयवेुददक, यनुानी, आम्ची, होनमयोप्यानथक, प्राकृनतक जचवकत्सा लगायतका अन्य प्रचनलत पिम्पिागत 
स्वास््य उपचाि सेवा सम्बन्धी प्रदेशस्तिीय मापदण्ड ननधाविण, कायावन्वयन, अनगुमन ि ननयमन, 

22. िनसंख्या, बसाईसिाई ि परिवाि ननयोिन सम्बन्धी प्रादेजशक नीनत, काननु तथा योिना तिुवमा, 
कायावन्वयन ि ननयमन, अध्ययन तथा अनसुन्धान, सचुना प्रणालीको स्थापना ि सञ्चालन एवम ्सो 
सम्बन्धमा संघ तथा स्थानीय तहसाँग समन्वय । 

 

३. मन्त्रालयको संगठन संिचना तथा दिबन्दी पदपूनतवको अवस्था 
संगठन संिचना 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयको संगठनात्मक संिचना अनसुाि 3 वटा महाशािा ि 8 वटा शािा िहेको 
छ।मन्त्रालयको स्वीकृत दिबन्दी अनसुाि 24 िनाको दिबन्दी िहेको छ। 
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 मन्त्रालयको दिबन्दी ि पदपूनतव 

क्र.सं. पद सेवा समहु दिवन्दी पदपनुतव रिक्त किािबाट 
पदपूनतव 

कैवफयत 

१ प्रदेश सजचब नेपाल स्वास््य 
 

1 1 0   

२ उपसजचव नेपाल प्रशासन सा.प्र. 1 0 1   

५ 
वरिष्ठ/िनस्वास््य 
प्रशासक (9/10) 

नेपाल स्वास््य हे.इ. 
1 0 1  २ िना 

कािमा 

६ 
ब.उप स्वास््य प्रशासक 
(9/10) 

नेपाल स्वास््य प.हे.ए./ए.जच. 
1 0 1   

७ आयवेुद जचवकत्सक नेपाल स्वास््य आयवेुद 1 1 0   

८ 
कम्यनुनटी ननसवङ्ग अनधकृत 
(7/8) 

नेपाल स्वास््य क. न./प.हे. न. 
1 0 1   

१० 
ब/फामेसी अनधकृत 

(7/8) 

नेपाल स्वास््य फामेसी 
1 1 0   

११ 
ब/स्वास््य जशक्षा 
अनधकृत/प्रजशक्षक(7/8) 

नेपाल स्वास््य हे.ए. 
1 0 1  

 

१४ 
वरिष्ठ/िनस्वास््य 
अनधकृत (7/8) 

नेपाल स्वास््य हेल्थ ईन्स्पेक्सन 
1 0 1  

 

१५ 
डेमोग्राफि/त्याङ्क 
अनधकृत (7/8) 

नेपाल ववववध  
1 0 1  

 

 कानून अनधकृत न्याय कानून 1 0 1  कािमा 

 लेिा अनधकृत (7/8) नेपाल प्रशासन लेिा 1 1 0   

१६ शािा अनधकृत (7/8) नेपाल प्रशासन सा.प्र. 2 2 0   

२० सहायक/अनधकृत (5/ ६) नेपाल प्रशासन सा.प्र. 2 1 1   

 कम्प्यटुि अपिेटि / 
अनधकृत (5/6) 

ववववध  
1 1 0  

 

२३ सह-लेिापाल ( ४/५) नेपाल प्रशासन लेिा 1 1 0   

२४ हलकुा सवािी चालक इजन्िननयरिङ 
 

2 0 2 2  

२५ कायावलय सहयोगी नेपाल प्रशासन सा.प्र. 4 2 2 2  

 िम्मा   24 11 13 4  

२ िना ननसवङ अनधकृत ( ७/८) ि २ िना हे.अ.( ५/६/७)  कािमा िहेको 
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४. मन्त्रालयको महाशािा/शािागत जिम्मेवाि अनधकािी 
 

क्र.सं. महाशािा/शािा जिम्मेवाि अनधकािीको पद जिम्मेवाि अनधकािीको नाम 

१ प्रशासन,  योिना तथा िनस्वास््य महाशािा उपसजचव अजम्बका प्रसाद चौलागाईं 

1.1 प्रशासन शािा शािा अनधकृत/सातौं श्री िामप्रसाद नतमल्सेना 

1.2 आनथवक प्रशासन शािा लेिा अनधकृत/सातौं श्री भोलानाथ नेपाल 

1.3 कानून तथा फैसला कायावन्वयन शािा कानून अनधकृत श्री प्रमोद ववक 

1.4 िनसंख्या शािा डेमोग्राफि/त्याङ अनधकृत - 

२ अस्पताल ववकास तथा जचवकत्सा सेवा 
महाशािा  

ब.िनस्वास््य प्रशासक/दशौं श्री सागि प्रसाई 

2.1 ननयमन, िोग ननयन्त्रण तथा ननसवङ शािा   

2.2 आयवेुद तथा वैकजल्पक जचवकत्सा सेवा   

३ नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना तथा 
िनस्वास््य महाशािा 

ब.िनस्वास््य प्रशासक/दशौं डा. सिेुश मेहता 

3.1 िनस्वास््य शािा   

3.2 परिवाि कल्याण तथा स्वास््य ननगिानी शािा   
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५. मन्त्रालयबाट सम्पाददत कामहरूको ववविण 

अस्पताल ववकास तथा जचवकत्सा सेवा महाशािा 
• जिल्ला अस्पताल पााँचथि, तेह्रथमु ि भोिपिुलाई ५० शैयामा स्तिोन्ननत गरिएको। 

• प्रादेजशक अस्पताल, भद्रपिुलाई २०० शैया स्तिोन्ननत गरिएको । 

• सनुसिी सामदुावयक हजस्पटल प्रा.नल. दहुवी न.पा. 3, सनुसिीको २५ शैयामा स्तिोन्ननत गरिएको।  

• नेपाल िेडक्रस सोसाइटी उदयपिु, तेह्रथमु, झापा, इलाम ि संिवुासभा जिल्ला शािा ि अन्नपूणव उपशािा 
टेम्केमैयमु भोिपिुलाई “ि” वगवको एम्बलेुन्स िरिद तथा सेवा सञ्चालन गने प्रयोिनका लानग नसफारिस 
पत्र ददइएको। 

• मोिङ हजस्पटल प्रा.नल. पथिी शननश्चिे मोिङ, ििाङ स्वास््य चौकी, चैनपिु न.पा. संिवुासभा ि 
महादेवस्थान स्वास््य चौकी, हलेसी तवुाचङु न.पा., िोटाङलाई “ि” वगवको एम्बलेुन्स िरिद तथा सेवा 
सञ्चालन गने प्रयोिनका लानग नसफारिस पत्र ददइएको।  

• ववशेषि जचवकत्सक प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कायवववनध 2079 स्वीकृत भई लागू भएको। 

• सिुजक्षत गभवपतन सेवा अनगुमन तथा सपुरिवेक्षण सनमनत गठन गरिएको। 

• स्वास््य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड अनसुाि अस्पतालहरूको स्व-मूल्याङकन चेकनलष्ट तयाि 
गरिएको। 

• ननिी तथा सामदुावयक अस्पतालहरूको अननुगमन तथा सपुरिवेक्षण गरिएको। 

• प्रादेजशक अस्पताल भद्रपिुमा Instrument Audit सम्पन्न। 

• नमनत 2079/05/15 गतेका ददन माननीय मन्त्री ियिाम यादवज्यूबाट समदु घाटन गिी प्रादेजशक 
आयवेुद अस्पताल लिनपिु झापामा सेवा शरुू गरिएको। 

• प्रादेजशक आयवेुद अस्पताल लिनपिु झापाको अस्थायी दिवन्दी स्वीकृनतका लानग मखु्यमन्त्री तथा 
मजन्त्रपरिषदको कायावलयमा प्रस्ताव पेश गरिएको। 

• कोशी अस्पताल, कोनभड-१९ उपचाि केन्द्रको नाम परिवतवन गिी संक्रामक िोग तथा सघन उपचाि 
केन्द्र िाजिएको।  

• गत आ.व.मा प्रदेश स्वास््य आपूनतव व्यवस्थापन केन्द्र, वविाटनगिबाट िरिद गरिएका ९ वटा एम्बलेुन्स 
तथा २ वटा शव वहान माननीय मखु्यमन्त्रीज्यूको उपजस्थनतमा मातहतका अस्पतालहरू ( एम्बलेुन्स-
प्रादेजशक अस्पताल भद्रपिु,  मदनभण्डािी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टि, जिल्ला अस्पताल उदयपिु, सनुसिी,  
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पााँचथि, भोिपिु, सोलिुमु्ब,ु ओिलढुङ्गा, संक्रामक िोग तथा सघन उपचाि केन्द्र ि शव बाहन- प्रादेजशक 
अस्पताल भद्रपिु ि जिल्ला अस्पताल उदयपिु) लाई हस्तान्तिण गरिएको। 
 

नीनत, योिना तथा िनस्वास््य महाशािा 

• आ.व. 2079/80 को नीनत तथा कायवक्रममा समावेश भएका स्वास््य के्षत्रसाँग सम्बजन्धत नीनत तथा 
कायवक्रम प्रभावकािी कायावन्वयन लानग कायवयोिना तयाि गिी स्वीकृत गरिएको। 

• आ.व. 2079/80 को बिटे तथा कायवक्रम कायावन्वयन कायवयोिना तयाि गिी स्वीकृत गरिएको। 

• आ.व.2079/80 मा यस मन्त्रालय तथा मातहतका ननकायबाट सञ्चालन हनु गिी स्वीकृत भएका 
कायवक्रम कायावन्वयनमा सहिीकिणका लानग तयाि गरिएको बावषवक कायवक्रम कायावन्वयन पजुस्तका 
नमनत 2079/04/26 गते माननीय मन्त्रीस्तिीय ननणयवबाट स्वीकृत भएको।  

• आ.व. 2079/80 को बिटे तथा कायवक्रम कायावन्वयन कायवयोिना अनसुाि भए नभएको सम्बन्धमा 
सजचवज्यूको अध्यक्षतामा बैठक बसी छलफल गरिएको। 

• गत आ.व.को बावषवक कायवक्रमको समीक्षा सम्पन्न गरिएको। 

• आ.व. 2078/79 को बावषवक प्रगनत प्रनतवदेन प्रकाशन गरिएको। 

• स्वास््य संस्था सबलीकिण कायवक्रम लानग नमनत 2079/05/31 गते मा. मन्त्रीस्तिीय ननणवय 
अनसुाि स्थानीय तहका स्वास््य संस्था छनोट गिी सम्बजन्धत जिल्लाको स्वास््य कायावलयमा बिेट 
िकमान्ति गिी ननकासा गरिएको। 

• स्वास््यकमी किाि सेवा सम्बन्धी कायवववनध, 2079 स्वीकृत भएको। 

• स्वास््य नीनत तिुवमाका लानग अवधािणा पत्र स्वीकृत भई प्रवक्रया अगानड बढेको। 

प्रशासन, योिना तथा िनसंख्या महाशािा  

• कोशी अस्पताल, कोनभड-१९ उपचाि केन्द्र वविाटनगिको अस्थायी दिबन्दी स्वीकृनत गरिएको। 

• मन्त्रालय मातहतका कमवचािीहरूको कामकाि/काि स्वीकृनत सम्बन्धी कायव गरिएको। 

• मन्त्रालय मातहतका कमवचािीहरूको अध्ययन नबदा/अन्य नबदा तथा अध्ययन पूवव स्वीकृनत सम्बन्धी 
कायव गरिएको। 

• कायावलय प्रमिु रिक्त िहेका कायावलयहरूमा नननमत्त कायावलय प्रमिु तोकी प्रशासननक तथा आनथवक 
अनधकाि ददने सम्बन्धी कायवहरू। 

• आनथवक ववविण तयाि गरिएको। 
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6. मन्त्रालयको प्रमिु, प्रवक्ता, सूचना अनधकािी तथा गनुासो सनु्न ेअनधकािीको नाम पद 

मन्त्रालयको प्रमिुः डा. अनिु भट्टचन 
पदः प्रदेश सजचव 

मोवाइल नं. ९८५२०21095 

 

प्रवक्ताः डा. सिेुश मेहता 
पदः ब. िनस्वास््य प्रशासक/दशौं 
मोबाइल नं.- 9852029180 

 

सचुना अनधकािीः श्री सदानन्द भट्टिाई 

      पदः शािा अनधकृत/सातौं 
मोवाइल नं.-9852021096 

इमलेः suchanaadhikari.moh@p1.gov.com 

 

गनुासो सनु्न ेअनधकािीः डा. िववन्द्र ननिौला 
पदः आयवेुद जचवकत्सक 

मोवाइल नं.-9852021097 

7. मन्त्रालयको वेभसाइड तथा इमेल 

    Website: moh.p1.gov.np 
 Email: info.moh@p1.gov.np 
 

8. मन्त्रालयमा पिेका सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन 
 

चाल ुआ.व. को श्रावण मवहना देजि असोि मसान्त सम्ममा यस मन्त्रालयमा नलजिम रूपमा सूचना 
मागका लानग 3 वटा ननवेदन पिेकोमा 3 वटालाई न ैसूचना उपललध गिाइएको। साथै कनतपय सूचना 
मौजिक रूपमा माग गरिएकोमा सोही बमोजिम उपललध गिाइएको। 
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