सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४, को दफा ५ (३) र ननयमावलीको ननयम ३
बमोजिम सावविननक गररएको वववरण

सूचना सावविननक गरेको अवन िः २०७८ श्रावण देजि २०७८ असोिसम्म

प्रदेश सरकार
शशक्षा, संस्कृवि, ववज्ञान प्रववन िथा सामाजिक ववकास मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पोिरा, नेपाल
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१. ननकायको स्वरुप र प्रकृवि
नेपालको संवव ानले एकात्मक शासन पद्धवि रहेको मुलुकलाई संघीय संरचनामा पररणि गरी संघ
प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ। प्रदे शमा प्रदे श सरकार रहने व्यवस्था अनुसार साि वटै
प्रदेशमा प्रदेश सरकार मािहि ववनिन्न मन्त्रालयहरुको स्थापना गररएको छ । सामाजिक ववकास मन्त्रालय
प्रदेश सरकार मािहि रहने ववनिन्न मन्त्रालयहरु मध्ये एक हो । गण्डकी प्रदेशमा यस मन्त्रालयको
स्थापना २०७४ माघ २८ गिे िएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकार कायववविािन ननयमावली,२०७४ अनुसार यस मन्त्रालयलाई शशक्षा, मरहला,
बालबाशलका, िेष्ठ नागररक, अपाङ्गिा िएका व्यक्ति, सामाजिक सुरक्षा ,िाषा सस्कृ वि, पुराित्व, श्रम
िथा रोिगारसंग सम्वन्धन्धि ववषयहरुको जिम्मेवारी िोवकएको छ ।यस मन्त्रालयको कायवक्षत्र
े नित्र रहेका
ववनिन्न ववषयहरुको प्रदे श स्तरीय कानून नीवि मापदण्डहरुको ननमावण गनुवपनभ िएकोले मन्त्रालय हाल
नयनै ववषयमा केन्द्रिि रहेको छ । साथै मन्त्रालयले आफ्नो ववषय क्षेत्र नित्रका ववनिन्न कायवक्रमहरु ननमावण
गरी कायावन्वयन गरररहेको छ ।
यस मन्त्रालयको मूल उद्देश्य गण्डकी प्रदेशका िनिाको शशक्षा, स्वास्थ्य, िेलकुद लगायि
मन्त्रालयसँग सम्बन्धन्धि ववनिन्न ववषयको कानून, नीवि, ननयम, मापदण्ड ननमावण िथा कायवक्रमको
कायावन्वयनवाट समग्र सामाजिक क्षेत्रको ववकास गरी स्वस्थ शशशक्षि सक्षम उद्यमशील नागररक ियार गरी
प्रदेशको ववकासमा योगदान गदै समािवाद उन्मुि समृद्ध प्रदेशको ननमावणमा योगदान पु्ाउनु हो ।
मन्त्रालयको कायव जिम्मेवारीलाई संक्षेपमा ननम्नानुसार प्रस्तुि गररएको छिः










सीपयुि दक्ष नागररक ियार गनभ,
प्राववन क शशक्षामा िोड रदई प्रदेशलाइ आवश्यक िनशक्ति उत्पादन गरी शैशक्षक वेरोिगार
घटाउने,
स्वरोिगार श्रृिना गनभ,
रहिं सा ररहि समाि ननमावण गनभ,
श्रम शोषण ररहि समाि स्थापना गनभ,
शसमान्तकृि, अल्पसंख्यक नागररकहरुलाई संरक्षण गनभ,
िाषा, मव, संस्कृवि र पुराित्वको संरक्षण, सम्व वन र अनिलेजिकरण गनभ,
गण्डकी प्रदेशलाई िेलकुद गन्तव्यको रुपमा ववकास गनभ,
युवा शक्तिलाइ प्रदेशको ववकासमा पररचालन गनभ,
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सूचना प्रववन को माध्यमबाट ननष्पक्ष, नमिव्ययी, पारदशी, चुस्त र छररिो रूपमा कायवसम्पादन
गरी समृद्ध प्रदेश बनाउने कायवक्रममा योगदान गनभ ।
मन्त्रालयको संगठन संरचना देहाय बमोजिम रहेको छ ।

२. ननकायको काम, किवव्य र अन कार
गण्डकी प्रदेश सरकारको (कायववविािन) ननयमावली, २०७४ बमोजिम शशक्षा, संस्कृवि, ववज्ञान प्रववन
िथा सामाजिक ववकास मन्त्रालयको काम, किवव्य र अन कार देहाय बमोजिम रहेको छ ।
क्र.सं. काम, किवव्य र अन कार
१

प्रदेशस्तरको ववश्वववद्यालय िथा उच्च शशक्षा सम्वन्धी नीवि, कानून िथा मापदण्ड ििुवमा,
कायावन्वयन र ननयमन

२

शैशक्षक परामशव सेवाको मापदण्ड नन ावरण, अनुमवि िथा ननयमन

३

प्रदेशस्तरमा पुस्तकालय, संग्रहालय, अनिलेिालय सम्वन्धी नीवि, कानून िथा मापदण्ड
ििुवमा, कायावन्वयन र ननयमन
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४

प्रादे शशक शशक्षा, प्राववन क िथा व्यवसानयक िाशलम र छात्रवृशि सम्वन्धी नीवि, कानून िथा
मापदण्ड नन ावरण, कायावन्वयन र ननयमन िथा पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक िथा पाठ्य सामग्री
ननमावण, उत्पादन र वविरण

५

प्रदेशस्तरको मानव संशा नको आवश्यकिा प्रक्षेपण िथा शैशक्षक योिना ननमावण र
कायावन्वयन

६

प्रदेशस्तरमा ववद्यालय िहको शशक्षकको सेवा शिव, योग्यिा, क्षमिा र शशक्षक व्यवस्थापनको
मापदण्ड नन ावरण र ननयमन

७

माध्यनमक िहको परीक्षा व्यवस्थापन

८

प्रदेशस्तरमा प्राशज्ञक अनुसन्धान िथा शैशक्षक िथ्याङ्क व्यवस्थापन

९

मरहला हक सम्बन्धी प्रादेशशक नीवि, कानून, मापदण्ड िथा योिना ििुवमा, कायावन्वयन र
ननयमन

१०

लैङ्ङ्गक रहिं सा, मानव बेचवबिन िथा ओसारपसार सम्वन्धी नीवि िथा कायवयोिना ििुवमा र
कायावन्वयन िथा अन्तराष्ट्रिय सन्धन्ध, सम्झौिा र प्रविवद्धिाको कायावन्वयन, ननरो ात्मक र
संरक्षणात्मक उपाय र पुनस्थावपन

११

मरहला सशिीकरण िथा लैङ्ङ्गक समानिा सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान

१२

लैंनगक उिरदायी विेट र लैङ्ङ्गक परीक्षण

१३

बालबाशलकाको हकरहि संरक्षण सम्बन्धी प्रादेशशक नीवि, कानून, मापदण्ड िथा योिना
ििुवमा, कायावन्वयन र ननयमन, अध्ययन, अनुसन्धान, बालमैत्री शासकीय प्रवन्ध र सेवा प्रवाह,
बाल उद्धार कोष व्यवस्थापन र बाल सु ार िथा पुनस्थावपना

१४

प्रदेशस्तरमा ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गिा िएका व्यक्ति र अशि, बालबाशलकाका र मरहला
सम्बन्धी कायवहरुको अनुगमन िथा मूल्याङ्कन

१५

समािकल्याण र संघसस्था सम्वन्धी कायवहरुको अनुगमन िथा मूल्याङ्कन

१६

लोपोन्मुि, सीमान्तकृि, गररब, िेष्ठ नागररक लशक्षि आवास सम्बन्धी नीवि, मापदण्ड िथा
योिना ििुवमा र कायावन्वयन

१७

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रादेशशक नीवि, कानून िथा मापदण्डको ननमावण िथा कायावन्वयन,
कोष व्यवस्थापन, ननयमन, राष्ट्रिय र प्रादेशशक ननकाय िथा संघ संस्थासँग सम्पकव, समन्वय
र सहकायव

१८

प्रदेशनित्र रोिगारी प्रवद्धव न सम्बन्धी नीवि, योिना, कायवक्रम िथा मापदण्ड ििुवमा िथा
कायावन्वयन र स्थानीय सरकारसंग समन्वय

१९

ववश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र पुरािाष्ट्रत्वक महत्वका स्थल सम्बन्धी

२०

िाषा, शलवप संस्कृवि, लशलिकला र मवको संरक्षण र प्रयोग सम्वन्धी प्रादेशशक नीवि, कानून,
मापदण्ड िथा योिना ििुम
व ा, कायावन्वयन र ननयमन

२१

ऐविहाशसक, ानमि क, साँस्कृविक एवं कला र वास्तु कलात्मक दृन्द्रिकोणले महत्व बोकेका
प्रादेशशकस्तरका दरवारहरुको संरक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनुसन्धान िथा व्यवस्थापन

२२

प्रादेशशकस्तरमा संग्रहालयको स्थापना, सञ्चालन िथा व्यवस्थापन
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२३

प्रदेशस्तरका पुरािाष्ट्रत्वक महत्वका स्थल, ऐविहाशसक र ानमि क सांस्कृविक सम्पदा, प्राचीन
स्मारक, संग्रहालय, सास्कृ विक रोहर सम्वन्धी नीवि, कानून, मापदण्ड िथा योिना ििुवमा,
कायावन्वयन र ननयमन एवम् संरक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन िथा पुनननि मावण

२४

मव, परम्परा र गुठी अन्तगवि चशलआएका ववनिन्न िात्रा, पववहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापन

२५

संस्कृविको ववकास सम्वन्धी नीवि िथा कानून ििुवमा, कायावन्वयन र ननयमन

२६

रोिगार प्रवद्धव न सम्बन्धी प्रादेशशक नीवि, कानून िथा मापदण्ड ििुवमा, कायावन्वयन र ननयमन

२७

श्रनमक एवं श्रनमकको सामाजिक सुरक्षा िथा ट्रेड युननयन सम्बन्धी प्रादेशशक नीवि, कानून,
मापदण्ड र ननयमन

२८

श्रमशक्ति, श्रम बिार सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र श्रमशक्ति योिना

२९

औद्योनगक वववाद समा ान, श्रम सम्बन्धमा सु ार र न्यानयक ननरुपण

३०

कायवस्थल सुरक्षा, कारिाना ननरीक्षण िथा ननयमन

३. ननकायमा रहेका पदान कारी िथा कमवचारी संख्या र कायव वववरण
शस.नं कमवचारी/पदान कारीको
नाम, थर

पद/िह/श्रेणी

महाशािा/शािा

१

माननीय मेिलाल श्रेष्ठ

मन्त्री

शश.सं. वव.प्र िथा सामाजिक ववकास
मन्त्रालय

२

श्री ववनोद बहादरु कुँवर

सशचव (रा.प.प्रथम)

शश.सं. वव.प्र िथा सामाजिक ववकास
मन्त्रालय

३

श्री गंगा बहादरु क्षेत्री

उप-सशचव
(रा.प.रििीय)

प्रशासन िथा योिना महाशािा

४

श्री दामोदर सुवद
े ी

उप-सशचव (प्रा.)
(दशौं)

शैशक्षक योिना िथा अनुसन्धान महाशािा

५

श्री िोयनाथ लम्साल

उप-सशचव (प्रा.)
(दशौं)

उच्च शशक्षा िथा संस्कृवि महाशािा

६

श्री िमुना पौडे ल काकी

प्र.म.वव.अ. (नवौं)

सामाजिक ववकास महाशािा

७

श्री असोि काफ्ले

शािा अन कृि

मा.मन्त्रीज्यूको ननिी सशचवालय

८

श्री ऋवषराि बास्तोला

अन कृि (आठौं)

शैशक्षक योिना, िथ्याङ्क िथा अनुसन्धान
शािा

९

श्री मन कुमारी पौडे ल

अन कृि (आठौं)

प्राववन क िथा व्यवसानयक शशक्षा शािा

१०

श्री झलक शमाव पौडे ल

लेिा अन कृि

आनथि क प्रशासन शािा
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कैनफयि

११

श्री सुशीला आचायव

अन कृिस्तर
(आठौं)/सूचना
अन कारी

बाल अन कार िथा सामाजिक न्याय शािा

१२

श्री शसिवना आचायव

कानून अन कृि

फैसला िथा कानून कायावन्वयन शािा

१३

श्री युवराि अयावल

अन कृि (सािौं)

प्रशासन िथा योिना शािा

१४

श्री अशोक कुमार
नेपाली

अन कृि (सािौं)

रोिगार सूचना केि

१५

श्री बद्री प्रसाद वाग्ले

प्रदेश समन्वय
अन कृि

राङ्ष्ट्रय बाल अन कार पररष

१६

श्री रदपक शमाव वाग्ले

स्वकीय सशचव

मा.मन्त्रीज्यूको स्वकीय सशचवालय

१७

श्री ववक्रम ररिाल

क.अन कृि (छै ठौं)

मा.मन्त्रीज्यूको ननजि सशचवालय

१८

श्री सुशीला अन कारी

अन कृि (छै ठौं)

शैशक्षक योिना, िथ्याङ्क िथा अनुसन्धान
शािा

१९

श्री देवी शमाव

अन कृि (छै ठौं)

लैंनगक मूलप्रवाहीकरण िथा सशिीकरण
शािा

२०

श्री नरेि कुमार रेग्मी

सहायक (पाचौं)

स्टोर शािा

२१

श्री शरद गुरुङ्ग

सहायक (पाचौं)

बाल अन कार िथा सामाजिक न्याय शािा

२२

सहायक (चौथो)

आनथि क प्रशासन शािा

२३

श्री फूलमाया पाण्डे
श्री रािेश श्रेष्ठ

स.क.अ.

रोिगार सूचना केि

२४

श्री नारायणी ढकाल

सहायक (चौथो)

अपाङ्गिा सहायिा कक्ष (Help Desk)
सहयोगी

२५

श्री ज्योवि कुमारी
िण्डारी

सहायक (चौथो)

हटलाइन सेवा सहयोगी

२६

श्री सुननल मानन्धर

हलुका सवारी चालक

सवारी चालक

२७

श्री हररप्रसाद गौिम

हलुका सवारी चालक

सवारी चालक

२८

हलुका सवारी चालक

सवारी चालक

२९

श्री झक बहादरु सारु
श्री लक्ष्मी शमाव नघनमरे

श्रेणी ववरहन

कायावलय सहयोगी

३०

श्री लोग माया के.सी.

श्रेणीववरहन

कायावलय सहयोगी

३१

श्री डोलराि काफ्ले

श्रेणीववरहन

कायावलय सहयोगी

३२

श्री गोिव वहादरु रोका

३३

श्री शान्धन्त जिरेल

श्रेणीववरहन

कायावलय सहयोगी

श्रेणीववरहन

कायावलय सहयोगी

४. ननकायबाट प्रदान गररने सेवा
महाशािाको नाम

प्रदान गररने सेवा

१. प्रशासन िथा योिना महाशािा शािा
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कैनफयि

(क) प्रशासन योिना िथा
अनुगमन शािा

-

-

(ि) आनथि क प्रशासन शािा

-

मन्त्रालय अन्तगविका सेवा समूहका कमवचारीहरुको ननयुक्ति,
पदस्थापन,सरुवा, बढु वा, रािीनामा अवकाश आरदसँग
सम्बन्धन्धि कायव गनभ,
ररि दरबन्दीमा पदपूविि प्रवक्रया अगारड बढाउने,
कमवचारीहरुको प्रोत्साहन पुरस्कारको शसफाररस गनभ,
कमवचारीहरुको कायव वववरण ियार गनभ,
कमवचारीहरुको क्षमिा ववकासका लानग कायवक्रम परहचान गरी
कायावन्वयन गनभ,
कमवचारीहरुको अनिलेि राख्ने,
मन्त्रालयको वेिसाइट व्यवस्थापन गनभ,
मन्त्रालयका महाशािाहरुबाट प्राप्त योिना,कायवक्रम र
प्रविवेदन ियार गरी पेश गनभ गराउने,
मन्त्रालयवाट प्रकाशन हुने वुलेवटन र समाचारपत्रको प्रकाशनको
व्यवस्था नमलाउने,
िनसम्पकव,सो पुछ, दिाव चलानी कायवहरु व्यवस्थस्थि िवरबाट
सम्पन्न गनव आवश्यक व्यवस्था नमलाउने,
सवारी सा नको पररचालन, वविुली, ारा, टेशलफोन, ववद्धवु िय
उपकरण, फननि चरको आपूविि िथा ममवि संिार ,
मन्त्रालयका सामानको िचव, ममवि, शललाम र नमनाहा सम्बन्धन्ध
कायव गनभ,
िण्डार िथा सम्पशिको अनिलेि राख्ने,
सूचना प्रववन सम्वन्धी कायवलाई व्यवस्थस्थि गदै लैिाने,
कमवचारीहरुको कायव सम्पादन मूल्याङ्कन र रेकडव सम्वन्धी
कायव,
माननीय मन्त्रीज्यूको सशचवालय सम्वन्धी कायव,
प्रशासन िथा योिना शािा सम्वन्धन्ध अन्य कायव गनभ ।
मन्त्रालयको सा ारण बिेट ियार गनभ,
मन्त्रालय अन्तगविका ननकायहरुलाई प्रदान गररने अख्तियारी पत्र
ियार गनभ र िचव सम्बन्धी नम्सवको व्यवस्थापन गनभ,
सा ारण िथा ववकास विेट ननकासा सम्वन्धी कायव ननयमानुसार
गनभ,
प्रशासन शािाको सहयोग शलइ कमवचारीको िलवी प्रविवेदन
पाररि गरी िलब ििा उपलब्ध गराउने,
िचवको श्रेश्ता राजि लेिापरीक्षण , बेरुिु फर्छ्यौट
ववननयोजिि विेटको अन नमा ररह अन कार प्राप्त अन कारीको
स्वीकृिीमा िचव गनभ,
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-

(ग) कानून िथा फैसला
कायावन्वयन शािा

-

(घ) श्रम िथा रोिगार शािा

-

िए गरेका िचवको अनिलेजिकरण गनभ,
आनथि क प्रशासन शािासंग सम्वन्धीि अन्य कायवहरु गनभ ।
मन्त्रालयको कायवक्षत्र
े नित्र पनभ ववषयमा एन ननयमको मस्यौदा
ियार गनभ
मन्त्रालयसँग सम्बन्धन्धि पनव आएका मुद्दा मानमलाहरु सम्बन्धी
आवश्यक कायव गनभ,
मन्त्रालयका सबै शािा महाशािाहरुलाई कानूनी राय परामशव
रदने
मन्त्रालयका सूचनाहरु रािपत्रमा प्रकाशन गनभ व्यवस्था
नमलाउने,
मन्त्रालयका सवै शािासँग समन्वय गरी नागररक बडापत्रको
व्यवस्थापन गनभ,
कानून िथा फैसलासँग सम्बन्धन्धि अन्य कायवहरु गनभ ।
रोिगार प्रवद्धव न सम्बन्धी प्रादेशशक नीवि, कानून िथा मापदण्ड
ििुवमा, कायावन्वयन र ननयमन गनभ,
श्रनमक एवं श्रनमकको सामाजिक सुरक्षा िथा ट्रेड युननयन
सम्बन्धी प्रादेशशक नीवि, कानून, मापदण्ड र ननयमन गनभ,
श्रमशक्ति, श्रम बिार सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र श्रमशक्ति
योिना ियार गरी कायावन्वयन गनभ,
औद्योनगक वववाद समा ान, श्रम सम्बन्धमा सु ार र न्यानयक
ननरुपणको व्यवस्था नमलाउने,
कायवस्थल सुरक्षा, कारिाना ननरीक्षण िथा ननयमनको कायवहरु
गनभ,
सीप ववकास िाशलमको आवश्यकिा परहचान गरी सञ्चालनको
व्यवस्था नमलाउने,
श्रम िथा रोिगारसंग सम्वन्धीि अन्य कायवहरु गनभ ।

२. शैशक्षक योिना िथा अनुसन्धान महाशािा
(क) शैशक्षक योिना िथा
अनुसन्धान शािा

-

प्रदेशस्तरको मानव संसा नको आवश्यकिा प्रक्षेपण िथा शैशक्षक
योिना ननमावण र कायावन्वयन
प्रदेशस्तरमा प्राशज्ञक अनुसन्धान िथा शैशक्षक िथ्याङ्क
व्यवस्थापन
राष्ट्रिय प्रारन्धम्भक शशक्षा पढाइ कायवक्रम सञ्चालनमा सहयोग
गनभ,
संघ,प्रदेश र स्थानीय िहबाट सञ्चालन हुने शैशक्षक कायवक्रम
वीच समन्वय गनभ,
शैशक्षक ववषयमा अध्ययन अनुसन्धान गनभ गराउने,
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-

(ि) ववज्ञान, प्रववन र
प्राववन क िथा व्यवसानयक
शशक्षा शािा

-

-

ननरीक्षण,अनुगमन सा न र सूचक ियार गनभ,
शैशक्षक योिना र कायवक्रमको अनुगमन मूल्यांकन प्रविवेदन
ियार गरी प्राप्त पृष्ठपोषण अनुसार सु ार गनभ,
प्रदेशनित्रका ववद्यालयमहाववद्यालयहरुको नयांकन गनभ/
शैशक्षक योिना, कायवक्रम, रणनीवि ियार गनभ,
शशक्षाको ववकासका लानग वावषि क कायवक्रमहरु ियार गनभ ,
प्रस्ताववि योिना िथा कायवक्रमका लानग बिेटको प्रारुप ियार
गनभ,
शशक्षा िफवको चौमाशसक, वावषि क प्रविवेदन ियार गनभ,
प्रदेश योिना आयोगसँग सम्बन्धन्धि कायवहरु गनभ,
शैशक्षक नीवि िथा कायवक्रम कायावन्वयनको अध्ययन, िुलना र
ववश्लेषण गनभ,
शैशक्षक योिनाहरुको ववश्लेषण ििुवमा,कायावन्वयन र ववश्लेषण,
शैशक्षक नीवि िथा कायवक्रमको नीविगि अध्ययन अनुसन्धान
गनभ,
शशक्षामा िौविक सु ार कायवक्रमको व्यवस्थापन गनभ ,
ववद्यालय क्षेत्र ववकास कायवक्रम कायावन्वयनमा सहजिकरण
सम्वन्धी कायव,
शैशक्षक गुणस्तर अनिवृनद्ध गनभ उपायहरु िेजि गरी सुझाव रदने,
शैशक्षक योिना र अनुगमन मूल्याङ्कन सम्वन्धन्ध अन्य कायवहरु
गनभ ।
प्राववन क िथा व्यवसानयक िाशलम र छात्रवृशि सम्वन्धी नीवि,
कानुन िथा मापदण्ड नन ावरण, कायावन्वयन र ननयमन
ववद्यालय िथा प्राववन क शशक्षा िफवको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक
िथा पाठ्य सामाग्री ननमावण, उत्पादन र वविरण सम्वन्धी कायव,
प्राववन क िथा व्यावसानयक िाशलम पररषद र यस सम्बन्धी अन्य
संस्थाहरुलाई व्यवस्थापवकय सहयोग गनभ,
प्राववन क िथा व्यवसानयक शशक्षाका प्राववन क िथा व्यावसानयक
शशक्षाको अनुगमन मूल्यांकन र यसको ननयमन िथा सुशासन
सम्वन्धी कायव गनभ,
प्राववन क िथा व्यवसानयक शशक्षा सम्वन्धन्ध अन्य कायवहरु गनभ ।

३. उच्च शशक्षा िथा संस्कृवि महाशािा
(क) उच्च शशक्षा िथा शैशक्षक
गुणस्तर शािा

-

प्रदेशस्तरको ववश्वववद्यालय िथा उच्च शशक्षा सम्वन्धी नीवि,
कानुन िथा मापदण्ड ििुम
व ा, कायावन्वयन र ननयमन
प्रदेशस्तरमा ववद्यालय िहको शशक्षकको सेवा शिव, योग्यिा,
क्षमिा र शशक्षक व्यवस्थापनको मापदण्ड नन ावरण र ननयमन
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-

(ि) िाषा, संस्कृवि र पुराित्व
संरक्षण शािा

-

-

-

-

आ ारिूि िथा माध्यानमक िहको शशक्षा सम्बन्धी नीवि
ननयम,ननदभ शनको व्यवस्था गरी कायावन्वयन गनभ गराउने,
मन्त्रालय , ववश्वववद्यालय र महाववद्यालयको सम्पकव माध्यमका
रुपमा काम गनभ,
ववनिन्न िहको परीक्षाको व्यवस्थापन,ववश्लेषण र समन्वय गनभ
गराउने
शशक्षक िाशलम कायवक्रमको नीवि ननयम ियारी र कायावन्वयनको
व्यवस्था नमलाउने,
उच्च शशक्षासँग सम्बन्धन्धि अन्य कायवहरु गनभ ।
प्रदेशस्तरमा पुस्तकालय, संग्रहालय, अनिलेिालय सम्वन्धी नीवि,
कानुन िथा मापदण्ड ििुम
व ा, कायावन्वयन र ननयमन
ववश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र पुरािाष्ट्रत्वक महत्वका स्थल
सम्बन्धी िाषा, शलवप संस्कृवि, लशलिकला र मवको संरक्षण र
प्रयोग सम्वन्धी प्रादेशशक नीवि, कानुन, मापदण्ड िथा योिना
ििुवमा, कायावन्वयन र ननयमन
ऐविहाशसक, ानमि क, साँस्कृविक एवं कला र वास्तु कलात्मक
दृन्द्रिकोणले महत्व बोकेका प्रादेशशकस्तरका दरवारहरुको संरक्षण,
सम्भार, अध्ययन, अनुसन्धान िथा व्यवस्थापन
प्रादेशशकस्तरमा संग्रहालयको स्थापना, सञ्चालन िथा व्यवस्थापन
प्रदेशस्तरका पुरािाष्ट्रत्वक महत्वका स्थल, ऐविहाशसक र ानमि क
सांस्कृविक सम्पदा, प्राशचन स्मारक, संग्रहालय, सास्कृ विक रोहर
सम्वन्धी नीवि, कानुन, मापदण्ड िथा योिना ििुवमा, कायावन्वयन
र ननयमन एवम् संरक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन
िथा पुनननि मावण
मव, परम्परा र गुठी अन्तगवि चशलआएका ववनिन्न िात्रा, पववहरुको
सञ्चालन र व्यवस्थापन
संस्कृविको ववकास सम्वन्धी नीवि िथा कानुन ििुवमा, कायावन्वयन
र ननयमन सम्वन्धी कायव
िाषा संस्कृवि र पुराित्व सम्वन्धन्ध अन्य कायवहरु गनभ ।

४. सामाजिक ववकास महाशािा
(क) लैङ्ङ्गक शसिीकरण
िथा मूलप्रवाहीकरण
शािा

-

मरहला हक सम्बन्धन्ध प्रादेशशक नीवि ,कानून, मापदण्ड िथा
योिना ििुवमा ,कायावन्वयन र ननयमन सम्बन्धन्ध कायव गनभ।
मरहला बालबाशलका ,िेष्ठ नागररक,अपाङ्गिा िएका व्यक्ति र
लैङ्ङ्गक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूको िथ्याङ्क संकलन गनभ ।
लैङ्ङ्गक रहिं सा ,मानव बेचवबिन ाा ओसारपोस सम्बन्धन्ध नीवि
िथा कायवयोिना ििुवमा र कायावन्वयन िथा अन्तराष्ट्रिय
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-

(ि) बालअन कार िथा
सामाजिक न्याय शािा

-

-

-

-

सन्धन्ध ,सम्झौिा र प्रविबद्विाको कायावन्वयन ,ननरो ात्मक र
संरक्षणात्मक उपाय र पुनथावपना गनभ ।
मरहला सशक्तिकरण िथा लैङ्ङ्गक समानिा सम्बन्धन्ध
अनुगमनअनुसन्धान।
लैङ्ङ्गक उिरदानय बिेट ननमावण र लैङ्ङ्गक पररक्षण सम्बन्धन्ध
कायव गनभ।
सामाजिक ववकास महाशािा अन्तगवि बावषि क प्रगवि प्रविबेदन
ियार गनभ।
बालबाशलकाको हकरहि संरक्षण सम्बन्धी प्रादेशशक नीवि, कानून,
मापदण्ड िथा योिना ििुम
व ा, कायावन्वयन र ननयमन, अध्ययन,
अनुसन्धान, बालमैत्री शासकीय प्रवन्ध र सेवा प्रवाह, बालउद्धार
कोष व्यवस्थापन र बाल सु ार िथा पुनस्थावपना सम्वन्धन्ध कायव
गनभ ।
प्रदेशस्तरमा ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गिा िएका व्यक्ति र अशि,
बाल बाशलकाका र मरहला सम्बन्धी कायवहरुको अनुगमन िथा
मूल्याङ्कन गनभ ।
समाि कल्याण र संघ संस्था सम्बन्धन्ध कायवहरुको अनुगमन िथा
मुल्याङ्कन गनभ।
लोपोन्मुि, सीमान्तकृि, गररब, िेष्ठ नागररक लशक्षि आवास
सम्बन्धी नीवि, मापदण्ड िथा योिना ििुवमा र कायावन्वयन ।
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धन्ध प्रादेशशक नीवि ,कानून ,मापदण्डको
ननमावण िथा कायावन्वयन,कोष व्यवस्थापन ,ननयमन ,राष्ट्रिय र
प्रादेशशक ,स्थाननय िह िथा संघ संस्थासंग सम्पकव ,समन्वय र
सहकायव।
बालअन कार िथा सामाजिक न्यायसंग सम्वन्धीि कायवहरु गनभ
।

५. सेवाप्रदान गनभ ननकायको शािा र जिम्मेवार अन कारीिः
मन्त्रालयका महाशािाहरु र जिम्मेवार कमवचारीहरुको वववरण ननन ब बमोजिम रहेको छ ।
शस.नं. महाशािाको नाम

महाशािा प्रमुि

१.

प्रशासन िथा योिना महाशािा

२.

शैशक्षक योिना िथा अनुसन्धान महाशािा

श्री गंगा बहादरु क्षेत्री
श्री दामोदर सुवद
े ी

३.

उच्च शशक्षा िथा संस्कृवि महाशािा

श्री िोयनाथ लम्साल

४.

सामाजिक ववकास महाशािा

श्री िमुना पौडे ल
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कैनफयि

६. सेवा प्रदान गनव लाग्ने दस्तुर र अवन
सेवाको वकशसम र प्रकृवि नागररक बडापत्र बमोजिम हुनेछ ।
७. ननणवय गनभ प्रवक्रया र अन कार
शस.नं

ननणवय

ननणवयकिाव

१

महाशािागि कायव

महाशािा प्रमुि

२

मन्त्रालयको समग्र प्रशासननक ववषय

सशचव

३

नीविगि ननणवय

माननीय मन्त्री

कैनफयि

८. ननणवय उपर उिुरी सुन्ने अन कारी
प्रमुििः श्री ववनोद बहादरु कुँवर
पदिः सशचव
९. सम्पादन गरेको कामको वववरण
आ.व. २०७८/०७९ श्रावण देजि असोिसम्म अवन मा हाशसल िएका मुख्य-मुख्य उपलन्द्रब्ध िथा
कायवक्रमको प्रगवि वववरण
(क) शशक्षा िफविः
 गण्डकी प्रदेश शशक्षा नीवि¸ २०७८ िारी गररएको¸


सम्माननीय प्र ानमन्त्री शेर वहादरु दे उवाज्यूको समुपस्थस्थविमा साक्षर गण्डकी प्रदे श
घोषणा गररएको,



गण्डकी प्राववन क शशक्षा िथा व्यावसानयक िाशलम प्रविष्ठान ननयमावली र आनथि क
प्रशासन ननयमावलीको मस्यौदा ियार गरी स्वीकृविको प्रवक्रया अगारड वढाइएको¸



गण्डकी प्राववन क शशक्षा िथा व्यावसानयक िाशलम प्रविष्ठान र गण्डकी प्रदेश ववज्ञान
िथा प्रववन

प्रविष्ठानको संगठन व्यवस्थापन िथा सिभक्षण प्रविवेदन ियार गरी

स्वीकृविका लानग प्रवक्रया अगारड वढेको¸


मन्त्रालय सम्वद्ध र मािहिका सवै ननकायहरुको वावषि क कायवक्रम कायावन्वयन योिना
स्वीकृि गरी अनलाइन प्रववन्द्रि गररएको¸



गण्डकी ववश्वववद्यालयमा आवश्यक िनशक्ति व्यवस्थापन गररएको¸



गण्डकी ववश्वववद्यालयमा सूचना प्रववन
आवेदन माग गररएको¸
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र िेल ववज्ञान ववषयको पठनपाठनका लानग



चार वटा मन्द्रन्दरको स्तरोन्निी¸ एक वटा बालववकास केिको व्यवस्थापन¸



१० वटा ववद्यालयमा सूचना प्रववन



चार वटा क्याम्पसमा िौविक िथा शेशक्षक पूवाव ार ववकास¸




लगायि शैशक्षक पूवाव ार ववकास गररएको¸

एक वटा पुस्तकालयमा पुस्तक थप गररएको¸
कक्षा ६-१० का ववद्याथीहरुलाई सहयोग पुग्ने गरी अफलाईन रडजिटल सामग्रीको नमूना
परीक्षण



मन्त्रालयको आ.व. २०७७/०७८ को वावषि क स्थस्थिी प्रविवेदन पुस्तस्तका ियार गररएको ।
प्रस्ताव माग गरी छनौट कायव अगारड वढाइएका कायवक्रमहरु



ववज्ञान वा प्राववन क ववषयमा रुपान्तरण हुने सामुदानयक क्याम्पसहरुलाई सुदृढीकरण
अनुदान



ववद्यालयमा ववप िोजिम न्यूनीकरण



सामुदानयक िथा सावविननक पुस्तकालयहरुलाई स्तरोन्निीका लानग अनुदान (ELearning) समेि



गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा लगायिका

ानमि क एवम् अनौपचाररक प्रौढ शशक्षा प्रदान गनभ

ववद्यालयहरुलाई मुल प्रवाहीकरण अनुदान


स्थानीय िह िथा सामुदानयक क्षेत्रसँगको समन्वयमा प्रववन मैत्री साक्षरिा कायवक्रम



मठ, मन्द्रन्दर, गुम्बा लगायि पुरािान्धिक िथा

ानमि क आस्थाका केिहरुको संरक्षण एवम्

ममवि सम्भार


कोनिडका कारण बावु वा आमा गुमाएका बालबाशलकाको लानग राहि अनुदान



प्राववन क

ार िथा ववज्ञान ववषय सञ्चालन िएका ववद्यालयहरुलाई प्रयोगशाला

सुदृढीकरण अनुदान


ववशेष कक्षा सञ्चालन िएका स्रोि कक्षाहरुको सुदृढीकरण

(ि) मरहला बालबाशलका िेष्ठ नागररक िथा समािकल्याण िफविः
 सडक आनश्रि सहयोगापेक्षी मान उद्धार, पुनस्थावपना िथा व्यवस्थापन कायवववन

२०७८

मस्थन्त्रपररष बाट स्वीकृि¸


मरहला, बालबाशलका र समािकल्याणिफवका कायवक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७८
माननीय मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृि,
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मरहला िथा बालबाशलका ववरुद्ध हुने सबै प्रकारका रहिं सा ननवारणमा सहयोग पु्ाउन िथा
रहिं सा पीरडि िथा प्रिावविहरूको ित्काल उद्धार, संरक्षण, सशिीकरण र सामाजिक
न्यायमा आवश्यक समन्वय गनवको लानग सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा लैंनगक रहिं सा
ववरुद्धको ननिःशुल्क हटलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको,



अपाङ्गिा िएका व्यक्तिहरूलाई सेवा प्रवाह र सूचनामा सहि पहुँच पु्ाउन
मन्त्रालयमा अपाङ्गिा सहायिा कक्ष (Help Desk) ननरन्तर रुपमा सञ्चालनमा
रहेको,



प्रदेश बाल पररष को सािौं बैठक सम्पन्न िएको,



संरक्षण ववषयगि क्षेत्रको बैठक ननयनमि रुपमा सञ्चालन गररएको,



ज्येष्ठ नागररक रदवा सेवा केि पूवाव ार िथा सञ्चालन कायवक्रमको लानग प्रस्ताव
संकलन गररएको,



सडक आनश्रि सहयोगापेक्षी मानव उद्धार, पुनस्थावपना र व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवक्रम
कायावन्वयन गनवको लानग संस्था छनौटको प्रवक्रया अगारड बढाइएको ।

(ग) प्रशासन िथा योिना महाशािा िफव






महाशािा प्रमुिहरूसँग कायव सम्पादन सम्झौिा िई कायावन्वयन िएको,
सामाजिक ववकास कायावलयका कायावलय प्रमुि र लेिा प्रमुिको लानग अनिमुिीकरण
कायवक्रम सम्पन्न गररएको,
मन्त्रालय र मािहिका ननकायहरूको कायवक्रम कायावन्वयन सम्बन्धमा मापदण्ड स्वीकृि
गरी कायावन्वयन गररएको,
११ वटै जिल्लामा सामाजिक ववकास कायावलय सञ्चालन गररएको,



नेपाल सरकारवाट साववकमा मरहला ववकास कायावलयले उपयोग गरेका ६ वटा



जिल्लाका िवनहरु हस्तान्तरण गरी शलइएको¸


मन्त्रालयको संगठन व्यवस्थापन िथा सिभक्षण प्रविवेदन प्रदे श मस्थन्त्रपररषद्वाट स्वीकृि
गराइ सोरह वमोजिम िनशक्ति व्यवस्थापन गररएको¸



िररद योिना िररद इकाई गठन बोलपत्र सनमवि गठन िई कायवहरू िएका ।

(घ) श्रम िथा रोिगार िफव
 प्रदेश स्तरीय श्रम िथा रोिगार सम्बन्धी नीविको मस्यौदा ियार िएको ।
 सीप ववकास केि पववि र पोिरावाट सीप ववकास िाशलम सञ्चालन गनभ गरी ियारी
गररएको¸
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श्रम िथा रोिगार शािाबाट कायावन्वयन हुने दे हाय बमोजिमका िाशलम कायवक्रम
ननम्नानुसारका ननकायबाट गनभ ननणवय िएकोिः
क्र.सं िाशलम
कायावन्वयनकिाव

कायवक्रम

अख्तियारी
रदने
रकम
रु.हिारमा

१

व्यवसानयक िथा सीप
ववकास िाशलम
केि,पोिरा

ववपन्न, एकल,रहिं सा पीरडि सीमान्तकृि मरहलाको
लानग सीप िथा व्यावसानयकिा ववकास िाशलम

९६५

अपाङ्गिा िएका व्यक्तिको लानग सीप िथा
व्यावसानयकिा ववकास िाशलम

९६५

व्यवसानयक िथा सीप
ववकास िाशलम
केि,पववि

एकल,रहिं सा पीरडि सीमान्तकृि मरहलाको लानग
सीप िथा व्यावसानयकिा ववकास िाशलम

९६५

अपाङ्गिा िएका व्यक्तिको लानग सीप िथा
व्यावसानयकिा ववकास िाशलम

९६५

गण्डकी प्राववन क
शशक्षा िथा
व्यावसानयक िाशलम
प्रविष्ठान

दशलि समुदायको परम्परागि पेशा, कला र सीपको
संरक्षण,सम्बद्धव न िथा व्यावसायीकरणका लानग
िगि सववजिि सीप ववकास कायवक्रम

४८५०

२

३

१०.सूचना अन कारी र प्रमुिको नाम र पद
प्रमुििः श्री ववनोद बहादरु कुँवर
पदिः सशचव
सूचना अन कारीिः श्री सुशीला आचायव
पदिः अन कृिस्तर (आठौं)
११. ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदभ शशकाको सूची








गण्डकी ववश्वववद्यालय ऐन, २०७६
गण्डकी प्राववन क शशक्षा िथा व्यवसानयक िाशलम प्रविष्ठान ऐन, २०७७
गण्डकी प्रज्ञा प्रविष्ठान ऐन,२०७७
प्रदेशस्तरीय अपाङ्गिा सम्बन्धी ननदभ शन सनमवि गठन कायवववन , २०७७
सडक िथा बेवाररसे बालबाशलका व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७
मरहला, बालबाशलका िथा समािकल्याण िफवका स्वीकृि कायवक्रम कायावन्वयन मापदण्ड,२०७७
ानमि क, साँस्कृविक िथा पुरािाष्ट्रत्वक महत्वका क्षेत्रहरुको संरक्षण र सु ार सम्वन्धी मापदण्ड,
२०७७
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संरक्षण ववषयगि क्षेत्रको प्रदेशस्तरीय पूववियारी िथा प्रविकायव योिना, २०७७
िाषा, सारहत्य, कला िथा संस्कृवििफवका कायवक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७७
एकल मरहला संरक्षण कायवक्रम सम्वन्धी कायवववन , २०७६
लामो िथा छोटो अवन को सीपमूलक िाशलम सञ्चालन कायवववन ,२०७७
प्रदेश श्रम सल्लाहाकार पररष गठन सम्बन्धी कायवववन ,२०७७
सडक आनश्रि सहयोगापेक्षी मानव उद्धार, पुनस्थावपना िथा व्यवस्थापन कायवववन , २०७८
कोनिड-१९ बाट प्रिाववि वगव लशक्षि िाशलम कायवक्रम सञ्चालन मापदण्ड,२०७७
दशलि समुदायको परम्परागि पेशा, कला र सीपको संरक्षण, सम्वद्धव न र व्यवसानयकरणका
िगि सववजिि सीप ववकास कायवक्रम संचालन मापदण्ड,२०७७
लामो िथा छोटो अवन को शसपमूलक िाशलम सञ्चालन कायवववन ,२०७७
प्रदेश श्रम पररष गठन सम्बन्धी कायवववन ,२०७७
कोनिड-१९ बाट प्रिाववि वगव लशक्षि िाशलम कायवक्रम सञ्चालन मापदण्ड,२०७७
दशलि समुदायको परम्परागि पेशा, कला र सीपको संरक्षण, सम्वद्धव न र व्यवसानयकरणका लानग
िगि सववजिि सीप ववकास कायवक्रम संचालन मापदण्ड,२०७७
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१२. आम्दानी, िचव िथा आनथि क कारोवार सम्बन्धी अद्यावन क वववरण
शस.
नं.

आनथि क वषव २०७८/७९ को ववननयोजिि बिेट

२०७८ असोि मसान्तसम्म िचव

चालू

पुँिीगि

िम्मा

चालू

पुँिीगि

िम्मा

१

४०२१९००००

१२४३०००००

५६०२३५०००

१२३१७९१३

-

१२३१७९१३

१३. िोवकए बमोजिमका अन्य वववरण- नरहेको
१४. अनघल्लो आनथि क वषवमा सावविननक ननकायले कुनै कायवक्रम वा आयोिना सञ्चालनको वववरण
यस अनघको प्रकाशन अं कहरुमा उल्लेि गररएको छ ।
१५. सावविननक ननकायको वेबसाईट िए सो को वववरण
www.mosd.gandaki.gov.np
१६. सावविननक ननकायले प्राप्त गरेको वैदेशशक सहायिा, ऋण, अनुदान एं व प्राववन क सहयोग
-निएको
१७. सावविननक ननकायले सञ्चालन गरेको कायवक्रम र सो को प्रगवि प्रविवेदन
कायवक्रमको हालसम्मको प्रगवि वववरण मानथल्लो िण्डमा उल्लेि गररएको छ ।
१८. सावविननक ननकायले वगीकरण िथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना
-मन्त्रालयले सूचनाको वगीकरण नगरेको ।
१९. सावविननक ननकायमा परेका सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सो उपर सूचना रदएको
सूचना मागको ननवेदन संख्या

फछव यौट

३

३

कैनफयि

२०. सावविननक ननकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन िएका वा हुने िएको िए सो को वववरण
मन्त्रालयका सूचनाहरु मन्त्रालयको सूचना पाटी, स्थानीय देजि राष्ट्रिय पत्रपरत्रकाहरु र मन्त्रालयको
वेवसाईट www.mosd.gandaki.gov.np मा समेि प्रकाशन गनभ गररएको छ ।
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