प्रदे श याजऩत्र
फागभती प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाशशत
खण्ड ५) हेटौंडा, भकवानऩुय, बदौ २३ गते, २०७८ सार (अततरयक्ताङ्क १२

बाग 3

प्रदे श सयकाय

भुख्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारम
फागभती प्रदे श, हे टौंडाको

सूचना
प्रदे श सयकाय, भशन्त्त्रऩरयषद्को तभतत 2078।05।23 को तनर्ामानुसाय
प्रदे श सयकाय, फागभती प्रदे श (कामा ववबाजन) तनमभावरी, 2074 को
तनमभ

७

रे

ददएको

अतधकाय

प्रमोग

गयी

प्रदे श

सयकायरे

उक्त

तनमभावरीको अनुसूचीहरुभा दे हाम फभोशजभ हेयपेय गये कोरे मो सूचना
प्रकाशन गरयएको छ:-
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1.

अनुसूची -१ को क्र.सॊ . 7 ऩतछ दे हामको क्र.सॊ . 8 थऩ गरयएको
छ्8.

2.

स्वास््म भन्त्त्रारम

अनुसूची -2 को,(क) खण्ड 2 भा आन्त्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्त्रारमको
कामा

शजम्भेवायी

अन्त्तयगत

यहेको

तस.नॊ.

४८

ऩतछ

दे हामको तस.नॊ. 49 थऩ गरयएको छ्“49. प्रदे श सयकायका रातग आवश्मक सवायी साधनको
व्मवस्थाऩन ।”
(ख) खण्ड ५ को सट्टा दे हामको खण्ड ५ याशखएको छ्५. साभाशजक ववकास भन्त्त्रारम
तस.नॊ.

कामा शजम्भेवायीहरु

१.

प्रदे शस्तयको ववश्वववद्यारम तथा उच्च शशऺा सम्फन्त्धी नीतत, कानून

२.

शैशऺक ऩयाभशा सेवाको भाऩदण्ड तनधाायर्, अनुभतत तथा तनमभन

३.

प्रदे शस्तयभा ऩुस्तकारम, अतबरेखारम सम्फन्त्धी नीतत, कानून तथा

४.

प्रादे शशक शशऺा, प्राववतधक तथा व्मवसावमक तातरभ य छात्रवृशि

तथा भाऩदण्ड तजुभ
ा ा, कामाान्त्वमन य तनमभन

भाऩदण्ड तजुभ
ा ा, कामाान्त्वमन य तनमभन

सम्फन्त्धी नीतत, कानून तथा भाऩदण्ड तनधाायर्, कामाान्त्वमन य
तनमभन तथा ऩाठ्यक्रभ, ऩाठ्य ऩुस्तक तथा ऩाठ्य साभग्री तनभाार्,
उत्ऩादन य ववतयर्

५.

प्रदे शस्तयको भानव सॊ साधनको आवश्मकता प्रऺेऩर् तथा शैशऺक
मोजना तनभाार् य कामाान्त्वमन
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६.

प्रदे शस्तयभा ववद्यारम तहको शशऺकको सेवा शता, मोग्मता, ऺभता

७.

भाध्मातभक तहको ऩयीऺा व्मवस्थाऩन

८.

प्रदे शस्तयभा प्राशऻक अनुसन्त्धान तथा शैशऺक त्माङ्क व्मवस्थाऩन

९.

प्रदे शस्तयको ववऻान तथा

१०.

य शशऺक व्मवस्थाऩनको भाऩदण्ड तनधाायर् य तनमभन

प्रववतध सम्फन्त्धी नीतत, कानून तथा

भाऩदण्ड तजुभ
ा ा, कामाान्त्वमन य तनमभन

प्रदे शस्तयभा ववऻान तथा प्रववतधको ववकास तथा ववस्ताय, सो

सम्फन्त्धी त्माङ्क सॊ करन, प्रशोधन य सवे ऺर् य जनशशक्त ववकास
य उऩमोग

११.

ववऻान

सॊ ग्रहारम

१२.

ववऻान प्रववतध कोषको स्थाऩना य सञ्चारन, मुवा वैऻातनक

व्मवस्थाऩन

य

प्रानेटोरयमभको

स्थाऩना,

सञ्चारन

य

प्रोत्साहन, वैऻातनक अध्ममन अनुसन्त्धान एवॊ ववऻान य प्रववतधको
आववष्काय, उन्नमन य ववकास

१३.

मुवासम्फन्त्धी प्रादे शशक नीतत, कानून तथा मोजना तजुभ
ा ा, कामाान्त्वमन

१४.

खेरकुद सम्फन्त्धी प्रादे शशक नीतत, कानून तथा भाऩदण्ड तनधाायर्,

य तनमभन

कामाान्त्वमन य तनमभन, खेरकुद तथा खेरकुद ऩूवााधायको ववकास य
प्रवर्द्ान

१५.

खेरकुद प्रशासन य सॊ घसॊ स्थाको सभन्त्वम य तनमभन

१६.

याविम य प्रादे शशक खेरकुद प्रततमोतगता तथा कामाक्रभ आमोजना य

१७.

भवहरा हक सम्फन्त्धी प्रादे शशक नीतत, कानून, भाऩदण्ड तथा मोजना

सहबातगता

तजुभ
ा ा, कामाान्त्वमन य तनमभन

3

खण्ड ५) अततरयक्ताङ्क १२ प्रदे श याजऩत्र बाग 3 तभतत २०७८।०५।२३

१८.

रै विक वहॊ सा, भानव फेचतफखन तथा ओसायऩसाय ववरुर्द्को नीतत

तथा कामा मोजना तजुभ
ा ा य कामाान्त्वमन तथा अन्त्तयाविम सशन्त्ध,

सम्झौता य प्रततवर्द्ताको कामाान्त्वमन, तनयोधात्भक य सॊ यऺर्ात्भक
उऩाम य ऩुनस्थााऩना
१९.

भवहरा सशक्तीकयर् तथा रै विक सभानता सम्फन्त्धी अध्ममन,

२०.

रैं तगक उियदामी फजेट य रै विक ऩयीऺर्

२१.

फार फातरकाको हकवहत सॊ यऺर् सम्फन्त्धी प्रादे शशक नीतत, कानून,

अनुसन्त्धान

भाऩदण्ड तथा मोजना तजुभ
ा ा, कामाान्त्वमन य तनमभन, अध्ममन,

अनुसन्त्धान, फार भैत्री शासकीम प्रफन्त्ध य सेवा प्रवाह, फार उर्द्ाय
कोष व्मवस्थाऩन य फार सुधाय तथा ऩुनस्थााऩना
२२.

प्रदे शस्तयका रोऩोन्त्भुख, सीभान्त्तकृत, गरयफ, ज्मेष्ठ नागरयक,

अऩािता बएका य अशक्त व्मशक्त, फारफातरका य भवहरा हक वहत
सम्फन्त्धी कामाक्रभ सञ्चारन य अनुगभन तथा भूयामाङ्कन

२३.

साभाशजक सुयऺा सम्फन्त्धी प्रादे शशक नीतत, कानून तथा भाऩदण्डको
तनभाार् तथा कामाान्त्वमन, कोष व्मवस्थाऩन, तनमभन, याविम य

प्रादे शशक तनकाम तथा सॊ घ सॊ स्थासॉग सम्ऩका, सभन्त्वम य सहकामा
२४.

सभाजकयामार् य सॊ घसस्था सम्फन्त्धी कामाहरुको अनुगभन तथा

२५.

श्रभ तथा योजगाय प्रवर्द्ान सम्फन्त्धी प्रादे शशक नीतत, मोजना,

भूयामाङ्कन

कामाक्रभ तथा भाऩदण्ड तजुभ
ा ा तथा कामाान्त्वमन य तनमभन तथा
स्थानीम सयकायसॉग सभन्त्वम

२६.

श्रतभकको साभाशजक सुयऺा तथा ट्रेड मुतनमन सम्फन्त्धी प्रादे शशक

२७.

श्रभशशक्त , श्रभ फजाय सम्फन्त्धी अध्ममन, अनुसन्त्धान य श्रभशशक्त

नीतत, कानून, भाऩदण्ड य तनमभन
मोजना
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२८.

औद्योतगक वववाद सभाधान, श्रभ सम्फन्त्धभा सुधाय य न्त्मावमक

२९.

कामास्थर सुयऺा, कर कायखाना तनयीऺर् तथा तनमभन

तनरुऩर्

(ग) खण्ड 7 ऩतछ दे हामको खण्ड 8 थऩ गरयएको छ्8. स्वास््म भन्त्त्रारम
तस.नॊ.
१.

कामा शजम्भेवायीहरु
स्वास््म सेवा तथा ऩोषर् सम्फन्त्धी प्रादे शशक नीतत, कानून,
भाऩदण्ड तथा मोजना तजुभ
ा ा, कामाान्त्वमन य तनमभन

२.

प्रदे शस्तयभा

आवश्मक

ऩने

प्रवार्द्नात्भक,

प्रततकायात्भक,

उऩचायात्भक तथा ऩुनस्ा थाऩनात्भक स्वास््म सेवाको व्मवस्थाऩन
३.

स्वास््म सेवा सम्फन्त्धी प्रदे शस्तयीम प्राशऻक, व्मवसावमक य
ऩेसागत सॊ घ सॊ स्थाको दताा, सञ्चारन अनुभतत य तनमभन

४.

प्रदे शस्तयीम स्वास््म सेवाको गुर्स्तय तनधाायर्, अनुगभन य
तनमभन

५.

प्रदे शस्तयीम अस्ऩतार तथा स्वास््म प्रततष्ठानहरूको स्थाऩना
सञ्चारन य तनमभन

६.

याविम भाऩदण्ड फभोशजभ औषतधजन्त्म तथा स्वास््म प्रववतध
सम्वन्त्धी साभग्रीको उत्ऩादन तथा सञ्चम, अतधकतभ खुद्रा भूयाम
तनधाायर्, अशन्त्तभ तफसजान, गुर्स्तय तथा भाऩदण्ड तनधाायर् य
त्मस्ता साभग्री उत्ऩादन गने उद्योगको दताा, खाये जी, सञ्चारन,
अनुभतत य तनमभन
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७.

याविम भाऩदण्ड अनुरुऩ अस्ऩतार, नतसाि होभ, तनदान केन्त्द्र,
उऩचाय केन्त्द्र य अन्त्म स्वास््म सॊ स्था तथा प्रमोगशाराको दताा,
खाये जी, सञ्चारन, अनुभतत य तनमभन

८.

याविम भाऩदण्ड फभोशजभ स्वास््म फीभा रगामतका साभाशजक
स्वास््म सुयऺा कामाक्रभको व्मवस्थाऩन तथा तनमभन

९.

प्रदे शस्तयीम स्वास््म ऺेत्रको भानवस्रोत ववकास य व्मवस्थाऩन

१०.

औषतध तनगयानी, औषतधको उशचत प्रमोग य सुक्ष्भ जीवतनयोधक
प्रततयोध न्त्मूनीकयर्

११.

खोऩ य ऩरयवाय तनमोजन

१२.

सॊ वेदनशीर रगामतका औषतध तथा अन्त्म स्वास््म साभग्री खरयद
तथा आऩूतता व्मवस्थाऩन

१३.

प्रदे शस्तयभा स्वास््म सेवा सम्फन्त्धी अध्ममन तथा अनुसन्त्धान
तथा

सूचना

प्रर्ारी,

स्वास््म

रेखा

ऩर्द्ततको

सॊ स्थागत

व्मवस्थाऩन, सूचना प्रवाह
१४.

प्रदे शस्तयीम जनस्वास््म तनगयानी (ऩशलरक हेयाथ सबे रेन्त्स)
व्मवस्थाऩन

१५.

सूतता, भददया य रागूऩदाथाजन्त्म वस्तुको भाऩदण्ड, तनमन्त्त्रर् तथा
तनमभन

१६.

स्वास््म

ऺेत्रभा

आऩत्कारीन

अवस्था,

ववऩद्

य

भहाभायी

व्मवस्थाऩन, आकशस्भक स्वास््म सेवा प्रवाह, आऩतकारीन
अवस्थाका रातग औषतध तथा औषतधजन्त्म साभग्रीको प्रादे शशक
फपयस्टक व्मवस्थाऩन
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१७.

सरूवा तथा नसने योग तनमन्त्त्रर् तथा योकथाभ

१८.

याविम भाऩदण्ड अनुरुऩ स्वास््म सेवा सम्फन्त्धी बौततक ऩूवााधाय
ववकास तथा व्मवस्थाऩन

१९.

स्वास््मजन्त्म पोहोय व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी भाऩदण्ड तनधाायर्,
कामाान्त्वमन य तनमभन

२०.

आमुवेददक, मुनानी, आम्ची, होतभमोप्मातथक, प्राकृततक शचवकत्सा
रगामतका अन्त्म प्रचतरत ऩयम्ऩयागत स्वास््म उऩचाय सेवा
सम्फन्त्धी प्रदे शस्तयीम भाऩदण्ड तनधाायर्, कामाान्त्वमन, अनुगभन य
तनमभन

२१.

जनसङ्खख्मा, फसाइॉसयाइ य ऩरयवाय तनमोजन सम्फन्त्धी प्रादे शशक
नीतत, कानून तथा मोजना तजुभ
ा ा, कामाान्त्वमन य तनमभन, अध्ममन
तथा अनुसन्त्धान, सूचना प्रर्ारीको स्थाऩना य सञ्चारन, ऺभता
अतबवृवर्द् य याविम सॊ स्थाहरुसॉगको सम्ऩका य सभन्त्वम

आऻारे,
यातधका अमाार
प्रदे श सयकायको सशचव
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आन्त्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदे श, हेटौंडाभा भुदद्रत।
भूयाम रु. 5।-

