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

सूचना सावविननक गरेको अवन िः २०७९ वैशाख देजख २०७९ असार सम्म

प्रदेश सरकार
शशक्षा, संस्कृवि, ववज्ञान प्रववन िथा सामाजिक ववकास मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

0

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 । प्रदेश सरकार मािहि रहने
ववनिन्न मन्त्रालयहरु मध्ये शशक्षा, संस्कृवि, ववज्ञान प्रववन

िथा सामाजिक ववकास मन्त्रालय पनन एक हो

। गण्डकी प्रदेशमा यस मन्त्रालयको स्थापना २०७४ माघ २८ गिे िएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकार कायववविािन ननयमावली, २०७४ अनुसार यस मन्त्रालयलाई शशक्षा, संस्कृवि,
ववज्ञान प्रववन , मरहला, बालबाशलका, िेष्ठ नागररक, अपाङ्गिा िएका व्यक्ति, सामाजिक सुरक्षा ,िाषा
संस्कृवि, पुराित्व, श्रम िथा रोिगारसंग सम्वन्धन्धि ववषयहरुको जिम्मेवारी िोवकएको छ । यस
मन्त्रालयको कायवक्षेत्र नित्र रहेका ववनिन्न ववषयहरुको प्रदेश स्तरीय कानून नीवि मापदण्डहरुको ननमावण
गनुवपनभ िएकोले मन्त्रालय हाल नयनै ववषयको ननमावण र कायावन्वयमा केन्द्रिि रहेको छ । साथै मन्त्रालयले
आफ्नो ववषय क्षेत्र नित्रका ववनिन्न कायवक्रमहरु ननमावण गरी कायावन्वयन गरररहेको छ ।
यस मन्त्रालयको मूल उद्देश्य गण्डकी प्रदेशका िनिाको शशक्षा, संस्कृवि, ववज्ञान प्रववन , मरहला,
बालबाशलका, िेष्ठ नागररक, अपाङ्गिा िएका व्यक्ति, सामाजिक सुरक्षा ,िाषा संस्कृवि, पुराित्व, श्रम
िथा रोिगार 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 प्रदे शको ववकासमा योगदान गदै समािवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेशको ननमावणमा
योगदान पुर्याउनु हो ।
मन्त्रालयको कायव जिम्मेवारीलाई संक्षप
े मा 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 अनिलेजखकरण गनभ,
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युवा शक्तिलाइ प्रदेशको ववकासमा पररचालन गनभ,
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, अनिलेखालय सम्वन्धी नीवि, कानून िथा मापदण्ड
ििुवमा, कायावन्वयन र ननयमन
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४

प्रादेशशक 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 बेचवबखन ि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

लोपोन्मुख, 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

प्रदे शनित्र 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 ्ानयक ननरुपण

३०

कायवस्थल सुरक्षा, कारखाना ननरीक्षण िथा ननयमन

३. ननकायमा रहेका पदान कारी िथा कमवचारी संख्या र कायव वववरण
कैनफयि

शस.नं

कमवचारी/पदान कारीको
नाम, थर

पद/िह/श्रेणी

महाशाखा/शाखा

१

माननीय मेखलाल श्रेष्ठ

मन्त्री

शश.सं. वव.प्र िथा सामाजिक ववकास
मन्त्रालय

२

श्री देवेि लानमछाने

सशचव (रा.प.प्रथम)

शश.सं. वव.प्र िथा सामाजिक ववकास
मन्त्रालय

३

श्री पुष्पराि पौडे ल

उप-सशचव
(रा.प.रििीय)

प्रशासन िथा योिना महाशाखा

४

श्री िोयनाथ लम्साल

उप-सशचव (दशौं)

शैशक्षक योिना िथा अनुसन्धान महाशाखा

५

श्री िोिराि ्ौपाने

उप-सशचव
(रा.प.रििीय)

उच्च शशक्षा िथा संस्कृवि महाशाखा

६

श्री िमुना पौडे ल काकी

प्र.म.वव.अ. (नवौं)

सामाजिक ववकास महाशाखा

७

श्री ऋवषराि बास्तोला

अन कृि (आठौं)

शैशक्षक योिना, िथ्याङ्क िथा अनुसन्धान
शाखा

८

श्री टंकप्रसाद ककाल

अन कृि (आठौं)

उच्च शशक्षा िथा शैशक्षक गुणस्तर शाखा

९

श्री मन कुमारी पौडे ल

अन कृि (आठौं)

ववज्ञान प्रववन
र प्राववन क
व्यवसानयक शशक्षा शाखा

१०

श्री शसिवना आचायव

कानून अन कृि

फैसला िथा कानून कायावन्वयन शाखा

११

श्री अशोक कुमार
नेपाली

अन कृि (सािौं)

प्रशासन योिना िथा अनुगमन र श्रम िथा
रोिगार सूचना शाखा
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िथा

१२

श्री बद्री प्रसाद वाग्ले

प्रदेश समन्वय
अन कृि

राङ्ष्ट्रय बाल अन कार पररष

१३

श्री ववक्रम ररिाल

क.अन कृि (छै ठौं)

प्रशासन िथा योिना शाखा

१४

श्री दामोदर वराल

अन कृि (छै ठौं)

प्रशासन िथा योिना शाखा र स्टोर शाखा

१५

श्री सुशीला अन कारी

अन कृि (छै ठौं)

शैशक्षक योिना, िथ्याङ्क िथा अनुसन्धान
शाखा

१६

श्री देवी शमाव

अन कृि (छै ठौं)

लैंनगक मूलप्रवाहीकरण िथा सशिीकरण
शाखा

१७

श्री शरद गुरुङ्ग

सहायक (पाचौं)

बाल अन कार िथा सामाजिक ्ाय शाखा

१८

श्री रािेश श्रेष्ठ

स.क.अ.

रोिगार सूचना शाखा

१९

श्री नारायणी ककाल

सहायक (चौथो)

अपाङ्गिा सहायिा कक्ष (Help Desk)
सहयोगी

२०

श्री ज्योवि कुमारी
िण्डारी

सहायक (चौथो)

हटलाइन सेवा सहयोगी

२१

श्री सुननल मानन्धर

हलुका सवारी चालक

सवारी चालक

२२

श्री हररप्रसाद गौिम

हलुका सवारी चालक

सवारी चालक

२३

श्री झक बहादरु सारु

हलुका सवारी चालक

सवारी चालक

श्री रेशम गुरुङ्ग

हलुका सवारी चालक

सवारी चालक

२५

श्री गंगा थारु

हलुका सवारी चालक

सवारी चालक

२६

श्री लक्ष्मी शमाव नघनमरे

श्रेणी ववरहन

कायावलय सहयोगी

२७

श्री लोग माया के.सी.

श्रेणीववरहन

कायावलय सहयोगी

२८

श्री डोलराि काफ्ले

श्रेणीववरहन

कायावलय सहयोगी

२९

श्री गोखव वहादरु रोका

२४

३०

श्री शान्धन्त जिरेल

श्रेणीववरहन

कायावलय सहयोगी

श्रेणीववरहन

कायावलय सहयोगी

४. ननकायबाट प्रदान गररने सेवा
महाशाखाको नाम

प्रदान गररने सेवा

१. प्रशासन िथा योिना महाशाखा शाखा
(क) प्रशासन योिना िथा
अनुगमन शाखा

-

-

मन्त्रालय अन्तगविका सेवा समूहका कमवचारीहरुको ननयुक्ति,
पदस्थापन,सरुवा, बकु वा, रािीनामा अवकाश आरदसँग
सम्बन्धन्धि कायव गनभ,
ररि दरबन्दीमा पदपूविि प्रवक्रया अगारड बकाउने,
कमवचारीहरुको प्रोत्साहन पुरस्कारको शसफाररस गनभ,
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कैनफयि

-

(ख) आनथि क प्रशासन शाखा

-

(ग) कानून िथा फैसला
कायावन्वयन शाखा

-

कमवचारीहरुको कायव वववरण ियार गनभ,
कमवचारीहरुको क्षमिा ववकासका लानग कायवक्रम परहचान गरी
कायावन्वयन गनभ,
कमवचारीहरुको अनिलेख राख्ने,
मन्त्रालयको वेिसाइट व्यवस्थापन गनभ,
मन्त्रालयका महाशाखाहरुबाट 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 खचव, ममवि, शललाम र नमनाहा सम्बन्धन्ध
कायव गनभ,
िण्डार िथा सम्पशिको अनिलेख राख्ने,
सूचना प्रववन सम्वन्धी कायवलाई व्यवस्थस्थि गदै लैिाने,
कमवचारीहरुको कायव सम्पादन मूल्याङ्कन र रेकडव सम्वन्धी
कायव,
माननीय मन्त्रीज्यूको सशचवालय सम्वन्धी कायव,
प्रशासन िथा योिना शाखा सम्वन्धन्ध अ् कायव गनभ ।
मन्त्रालयको सा ारण बिेट ियार गनभ,
मन्त्रालय अन्तगविका ननकायहरुलाई प्रदान गररने अख्तियारी पत्र
ियार गनभ र खचव सम्बन्धी नम्सवको व्यवस्थापन गनभ,
सा ारण िथा ववकास विेट ननकासा सम्वन्धी कायव ननयमानुसार
गनभ,
प्रशासन शाखाको सहयोग शलइ कमवचारीको िलवी प्रविवेदन
पाररि गरी िलब ििा उपलब्ध गराउने,
खचवको श्रेश्ता राजख लेखापरीक्षण , बेरुिु फर्छ्यौट
ववननयोजिि विेटको अन नमा ररह अन कार प्राप्त अन कारीको
स्वीकृिीमा खचव गनभ,
िए गरेका खचवको अनिलेजखकरण गनभ,
आनथि क प्रशासन शाखासंग सम्वन्धीि अ् कायवहरु गनभ ।
मन्त्रालयको कायवक्षत्र
े नित्र पनभ ववषयमा एन ननयमको मस्यौदा
ियार गनभ
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-

(घ) श्रम िथा रोिगार शाखा

-

मन्त्रालयसँग सम्बन्धन्धि पनव आएका मुद्दा मानमलाहरु सम्बन्धी
आवश्यक कायव गनभ,
मन्त्रालयका सबै शाखा महाशाखाहरुलाई कानूनी राय परामशव
रदने
मन्त्रालयका सूचनाहरु रािपत्रमा प्रकाशन गनभ व्यवस्था
नमलाउने,
मन्त्रालयका सवै शाखासँग समन्वय गरी नागररक बडापत्रको
व्यवस्थापन गनभ,
कानून िथा फैसलासँग सम्बन्धन्धि अ् 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 ्ानयक
ननरुपणको व्यवस्था नमलाउने,
कायवस्थल सुरक्षा, कारखाना ननरीक्षण िथा ननयमनको कायवहरु
गनभ,
सीप ववकास िाशलमको आवश्यकिा परहचान गरी सञ्चालनको
व्यवस्था नमलाउने,
श्रम िथा रोिगारसंग सम्वन्धीि अ् कायवहरु गनभ ।

२. शैशक्षक योिना िथा अनुसन्धान महाशाखा
(क) शैशक्षक योिना िथा
अनुसन्धान शाखा

-

प्रदेशस्तरको मानव संसा नको आवश्यकिा प्रक्षेपण िथा शैशक्षक
योिना ननमावण र कायावन्वयन
प्रदेशस्तरमा प्राशज्ञक अनुसन्धान िथा शैशक्षक िथ्याङ्क
व्यवस्थापन
राष्ट्रिय प्रारन्धम्भक शशक्षा पकाइ कायवक्रम सञ्चालनमा सहयोग
गनभ,
संघ,प्रदेश र स्थानीय िहबाट सञ्चालन हुने शैशक्षक कायवक्रम
वीच समन्वय गनभ,
शैशक्षक ववषयमा अध्ययन अनुसन्धान गनभ गराउने,
ननरीक्षण,अनुगमन सा न र सूचक ियार गनभ,
शैशक्षक योिना र कायवक्रमको अनुगमन मूल्यांकन प्रविवेदन
ियार गरी प्राप्त पृष्ठपोषण अनुसार सु ार गनभ,
प्रदेशनित्रका ववद्यालयनर्नांकन गनभ महाववद्यालयहरुको/
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-

(ख) ववज्ञान, प्रववन र
प्राववन क िथा व्यवसानयक
शशक्षा शाखा

-

-

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 खेजि गरी सुझाव रदने,
शैशक्षक योिना र अनुगमन मूल्याङ्कन सम्वन्धन्ध अ् 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 अ्
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 अ् कायवहरु गनभ ।

३. उच्च शशक्षा िथा संस्कृवि महाशाखा
(क) उच्च शशक्षा िथा शैशक्षक
गुणस्तर शाखा

-

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
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,
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-

(ख) िाषा, संस्कृवि र पुराित्व
संरक्षण शाखा

-

-

-

-

ववनिन्न िहको परीक्षाको व्यवस्थापन,ववश्लेषण र समन्वय गनभ
गराउने
शशक्षक िाशलम कायवक्रमको नीवि ननयम ियारी र कायावन्वयनको
व्यवस्था नमलाउने,
उच्च शशक्षासँग सम्बन्धन्धि अ् कायवहरु गनभ ।
प्रदेशस्तरमा पुस्तकालय, संग्रहालय, अनिलेखालय 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 अ् कायवहरु गनभ ।

४. सामाजिक ववकास महाशाखा
(क) लैङ्ङ्गक शसिीकरण
िथा मूलप्रवाहीकरण
शाखा

-

-

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 बेचवबखन ाा ओसारपोस सम्बन्धन्ध नीवि
िथा कायवयोिना ििुवमा र कायावन्वयन िथा अन्तराष्ट्रिय
सन्धन्ध ,सम्झौिा र प्रविबद्विाको कायावन्वयन ,ननरो ात्मक र
संरक्षणात्मक उपाय र पुनथावपना गनभ ।
मरहला सशक्तिकरण िथा लैङ्ङ्गक समानिा सम्बन्धन्ध
अनुगमनअनुसन्धान।
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-

(ख) बालअन कार िथा
सामाजिक ्ाय शाखा

-

-

-

-

लैङ्ङ्गक उिरदानय बिेट ननमावण र लैङ्ङ्गक पररक्षण सम्बन्धन्ध
कायव गनभ।
सामाजिक ववकास महाशाखा 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।
लोपोन्मुख, 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 ्ायसंग सम्वन्धीि कायवहरु गनभ
।

५. सेवाप्रदान गनभ ननकायको शाखा र जिम्मेवार अन कारीिः
मन्त्रालयका महाशाखाहरु र जिम्मेवार कमवचारीहरुको वववरण ननन ब बमोजिम रहेको छ ।
शस.नं. महाशाखाको नाम

महाशाखा प्रमुख

१.

प्रशासन िथा योिना महाशाखा

श्री पुष्पराि पौडे ल

२.

शैशक्षक योिना िथा अनुसन्धान महाशाखा

श्री िोयनाथ लम्साल

३.

उच्च शशक्षा िथा संस्कृवि महाशाखा

श्री िोिराि ्ौपाने

४.

सामाजिक ववकास महाशाखा

श्री िमुना पौडे ल

मन्त्रालय सम्बद्ध र मािहिका ननकाय
•

गण्डकी ववश्वववद्यालय

•

गण्डकी प्रावन क शशक्षा िथा व्यावसानयक िाशलम प्रविष्ठान
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•

गण्डकी प्रदेश ववज्ञान िथा प्रववन

प्रविष्ठान

•

गण्डकी प्रदेश प्रज्ञा प्रविष्ठान

•

शशक्षा ववकास ननदभ शनालय

•

शशक्षा िाशलम केि

•

प्रदेश सङ्ग्रहालय

•

रोिगार सूचना केि

•

व्यावसानयक िथा सीप ववकास िाशलम केि -२ वटा

•

सामाजिक ववकास कायावलय-११ वटा

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

महाशाखागि कायव

महाशाखा प्रमुख

२

मन्त्रालयको समग्र प्रशासननक ववषय

सशचव

३

नीविगि ननणवय

माननीय मन्त्री

८. ननणवय उपर उिुरी सुन्ने अन कारी
प्रमुखिः श्री देवेि लानमछाने
पदिः सशचव
९. प्रविािःनामिः- िोयनाथ लम्साल
पदिः-उपसशचव ( दशौं िह)
१०. गुनासो सुन्ने अन कारी
नामिः- िोिराि ्ौपाने
पदिः-उपसशचव (रा.प नद्धिीय िह)
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११. सूचना अन कारी र प्रमुखको नाम र पद
प्रमुखिः श्री देवेि लानमछाने
पदिः सशचव
सूचना अन कारीिः श्री टंकप्रसाद ककाल
पदिः अन कृिस्तर (आठौं)
१२. 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
संरक्षण ववषयगि क्षेत्रको प्रदेशस्तरीय पूववियारी िथा प्रविकायव योिना, २०७७
िाषा, सारहत्य, कला िथा संस्कृवििफवका कायवक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७७
िाषा, सारहत्य, कला र संस्कृविको उत्थानका लानग आयोिना गररने कायवक्रम िथा राङ्ष्ट्रय
वविूविको सम्मानमा मनाइने रदवस, समारोह सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
सामाजिक पररविवनका लानग युवा पररचालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
सामाजिक ववकास मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने शशक्षा सम्बन्धी स्वीकृि कायवक्रम िथा बिेट
कायावन्वयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
एक शैशक्षक संस्था एक उद्धम कायववबन , २०७६
प्रदेश ववकास स्वयंसेवक कायवववन , २०७५ (दोस्रो संशो न सरहि)
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
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
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दशलि समुदायको परम्परागि पेशा, कला र सीपको संरक्षण, सम्वद्धव न र व्यवसानयकरणका लानग
िगि सववजिि सीप ववकास कायवक्रम संचालन मापदण्ड,२०७
रत्रवेणी गिेि मोक्ष ाम ववकास सनमवि (गठन आदेश),२०७८
श्रम िथा रोिगार नीवि, २०७८
रोिगार सूचना केि सञ्चालन िथा व्यवस्थापन ननदभ शशका,२०७८
प्रदेशस्तरीय अपाङ्गिा नीविको मसौदा ननमावण।

१३. प्रमुख उपलङ्ध हरु
शशक्षा, संस्कृवि, ववज्ञान प्रववन
־
־
־

־

־
־

־
־
־
־
־
־
־

िफव

गण्डकी प्रदेश शशक्षा नीवि, २०७८ िारी िएको,
सम्माननीय प्र ानमन्त्रीज्यूबाट साक्षर गण्डकी प्रदेश घोषणा िएको,
प्रववन मैत्री साक्षरिा कायवक्रमको पाठ्यपुस्तक पररमािवन गरी सामुदानयक शसकाइ केिबाट
३८ कक्षाका ७६० िना नवसाक्षरहरुका लानग प्रववन मैत्री ववशिय साक्षरिा कक्षा सञ्चालन
िएको,
शचवकत्सा शशक्षा अध्ययनरि ३ िना, इञ्जिननयररङ ववषय अध्ययनरि २ िना र कृवष ववषय
अध्ययन गनभ १ िना गरी िम्मा ६ िना गरीब िथा दशलि ववद्याथीले सरहद रदलबहादरु रम्तेल
स्मृवि छात्रवृिी प्राप्त गरेका,
सामुदानयक अध्ययन केिको क्षमिा ववकासका लानग िाशलम सामग्री ववकास गरी ३० िना
पररचालकको क्षमिा अनिवृनद्ध िएको,
१२९ िना अनििावक ववरहन, असहाय, िोजखममा रहेका, सामाजिक, आनथि क एवं साँस्कृविक
कारणले वविेदमा परेका बालबाशलकाहरुले एसओएस हमवन माइनर मा.वव. मा पकाइलाई
ननरन्तरिा िएको,
गुरुकूल, गुम्बा, मदरसा लगायिका ानमि क शशक्षा प्रदान गनभ २१ वटा ववद्यालयले मूल
प्रवाहीकरण अनुदान प्राप्त गरेका,
१२ वटा सामुदानयक पुस्तकालयहरुलाई स्तरोन्निीका लानग अनुदान उपलध गराइएको,
ववशेष कक्षा सञ्चालन िएका १७ वटा स्रोिकक्षाहरुलाई सुदृकीकरण अनुदान उपलध
गराइएको,
प्राववन वक ार िथा ववज्ञान ववषय सञ्चालन िएका १६ वटा ववद्यालयहरुलाई प्रयोगशाला
सुदृकीकरण अनुदान उपलध गराइएको,
ववज्ञान वा प्राववन क ववषयमा रुपान्तरण हुने ३ वटा सामुदानयक क्याम्पसलाई सुदृकीकरण
अनुदान उपलध गराइएको,
ववपदका कारण क्षवि पुगेका १०३ वटा ववद्यालयहरुलाई िौविक पूवाव ार िथा शसकाइ सामग्री
व्यवस्थापनमा सहयोग उपलध गराइएको,
रहमाली िथा दग
ु वम क्षेत्रका ५ वटा नमूना आवाशसय ववद्यालयहरु (गोरखा, मनाङ, म्याग्दी र
मुस्ताङ) लाई पूवाव ार ववकासको ननरन्तरिाका लानग अनुदान उपलध गराइएको,
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־

एक जिल्ला एक सरहद पाकव कायवक्रम अन्तरगि गोरखाको पालुङटार नगरपाशलका वाडव नं. २
मा सरहद सुरेस स्मृवि पाकवको पूवाव ार ववकासका लानग अनुदान उपलध गराइएको,
गोरखाको च्याङ्लीमा कुमाल िाविको सङ्ग्रहालय स्थापनाका लानग अनुदान उपलध
गराइएको,
मठ मन्द्रन्दर, गुम्बा लगायि पुरािान्धिक िथा ानमि क आस्थाका केिहरुको संरक्षण एवं ममवि
सम्भारका लानग १०६ वटा ानमि क आस्थाका केिहरुलाई अनुदान उपलध गराइएको,
शशक्षा क्षेत्रको मध्यमकालीन खचव संरचना ननमावण गरी प्रदेश नीवि िथा योिना आयोगमा पेश
गररएको,
कोनिड-१९ का कारण अनििावक (बुबा वा आमा) गुमाएका १५७ िना बालबाशलकाहरुलाई
माशसक रु. ५ हिारका दरले राहि रकम उपलध गराइएको ।
नेपाल साँस्कृविक संघ माफवि लोक कला िथा संस्कृवि संरक्षण सम्बन्धी कायवक्रम,
गण्डकी ववश्वववद्यालयको शशक्षण अस्पिाल स्थापना सम्बन्धमा सम्भाव्यिा अध्ययन िईरहेको,
प्राववन क ववषयमा स्नािक िह अध्ययनका लानग चीनको हेनान ववश्वववद्यालयमा ४ िना
ववद्याथीहरु छनौट िएका ।

प्रदेश प्रमुख कायवक्रम िफव
 ־प्रारन्धम्भक वालववकास केिमा शसकाइ सामग्री व्यवस्थापन, आ ारिूि ववद्यालयहरु (कक्षा १-८)
मा ववज्ञान प्रयोगशाला स्थापना, ववद्यालयमा अनलाइन अफलाइन सामग्री व्यवस्थापन,
माध्यनमक ववद्यालयमा STEM LAB स्थापना, माध्यनमक ववद्यालयमा गक्तणि प्रयोगशाला
स्थापना िथा सामुदानयक क्याम्पस िथा ववद्यालयमा ICT सामग्रीका लानग स्पेशसनफकेशन
ननमावण िएका,
 ־९८ वटा बालववकास केिहरुमा शसकाइ सामग्री व्यवस्थापन अनुदान उपलध गराइएको,
 ־५० वटा आ ारिूि ववद्यालयहरु (कक्षा १-८) मा ववज्ञान प्रयोगशाला स्थापना अनुदान उपलध
गराइएको,
 ־६० वटा माध्यनमक ववद्यालयहरुमा ववज्ञान प्रयोगशाला स्थापना िथा स्तरोन्निीका लानग अनुदान
उपलध गराइएको,
 ־१७ वटा माध्यनमक ववद्यालयहरुमा गक्तणि प्रयोगशाला स्थापनाका लानग अनुदान उपलध
गराइएको,
 ־५१ वटा माध्यनमक ववद्यालयहरुमा SETM (Science, Engineering, Technology and
Mathematics) Lab स्थापनाका लानग अनुदान उपलध गराइएको,
 ־२४ वटा प्राववन क ार सञ्चालन िएका सामुदानयक माध्यनमक ववद्यालयहरुलाई प्रयोगशाला
सुदृकीकरणका लानग अनुदान उपलध गराइएको,
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बैनद्धक िथा ानमि क शशक्षा प्रदान गनभ ३६ शैशक्षक संस्था िथा शैशक्षक/बैनद्धक, आध्यान्द्रत्मक िथा
सा नात्मक अनुसन्धानका लानग १ वटा संस्थालाई अनुदान उपलध गराइएको, २ वटा
अनुसन्धान कायवको िुिानी रदन बाँकी रहेको,
ववज्ञान, गक्तणि िथा अं ग्रेिी ववषयमा कक्षा ८, ९ र १० का ्ून शसकाइ उपलध ी िएका ५८ वटा
ववद्यालयहरुमा अविररि कक्षा सञ्चालन िएको िर िुिानी रदन बाँकी रहेको,
१३७ माध्यनमक ववद्यालयमा अनलाइन अफलाइन शसकाइ सामग्री प्रयोगमा आएको िर िुिानी
रदन बाँकी रहेको,
कक्षा ११ र १२ मा ववज्ञान ववषय अध्ययन गनभ ववपन्न, गरीब िथा दशलि १५० िना ववद्याथीसँग
प्रदेश प्रमुख कायवक्रम माफवि छात्रवृिीका लानग छनौट िएका िर िुिानी रदन बाँकी रहेको,
४० वटा सामुदानयक ववद्यालय िथा ४३ वटा सामुदानयक क्याम्पसहरुमा सूचना प्रववन
ववस्तारका लानग सामग्रीहरु उपलध हुने,
पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा ििव िोन रडजिटल गक्तणि प्रयोगशाला स्थापनाका लानग
अनुदान उपलध गराइएको,
उच्च शशक्षा पूवाव ार ववकास एवं अनुदान प्रणालीका लानग मानक ववकास िएको,
रोिगारी एवं स्वरोिगारी शसिवना गनवका लानग प्राववन क शशक्षा प्रदान गनभ ववद्यालयहरुको
प्रिावकारीिा अध्ययन िएको िर िुिानी रदन बाँकी रहेको,
गण्डकी प्रदेश शशक्षा नीवि, २०७८ कायावन्वयन रणनीविक योिना ननमावण िएको, िर िुिानी
रदन बाँकी रहेको,
गण्डकी प्रदे शको प्राकृविक, ानमि क, साँस्कृविक िथा ऐविहाशसक एवं पुरािान्धिक महिका
वस्तु िथा सम्पदाहरु समेटी साँस्कृविक वृिशचत्र ननमावण िएको िर िुिानी रदन बाँकी रहेको,
कायवक्रम कायावन्वयनका लानग अनिमुखीकरण कायवक्रम सञ्चालन िएको,

־

־
־
־
־
־
־
־
־
־
־

सामाजिक ववकास महाशाखा र प्रदेश स्तरीय सामाजिक ववकास मन्त्रालय मािहिका
कायावलयको उपलध ीहरु
 २४ िना मरहला उद्यमीहरुलाई उद्यमशीलिा प्रव वननका लानग प्रववन
जिल्लाका १० वटा संस्थाहरु माफवि सचेिना अनिवृनद्ध ।

सहयोग िथा ववनिन्न

 ४ िना बालबाशलकालाई उद्धार गरी ववनिन्न संस्थाहरु माफवि संरक्षणमा राजखएको ।


लैङ्ङ्गक िथा यौननक अल्पसंख्यकहरुको िथ्याङ्क संकलन गरी प्रकाशन िएको ।

 प्रदेश बाल िेला माफवि प्रदेश बाल पररष को नयाँ सनमवि चयन गररएको ।
 वृद्धाश्रम एवम् पुनस्थावपना केिहरुमा स्वास्थ्य सेवा संचालन । १२ वटा आश्रममा आनश्रि
कररव २५० िना ज्येष्ठ नागररकहरुको ननिःशुल्क सेवा िाँच िएको ।
15

 प्रदेश बाल अन कार सनमवि गठन िई परहलो वैठक वसेको ।
 प्रदेश बाल पररष को समन्वयमा बाल प्रवििा छनौट र पुरस्कृ ि गनभ ।११ जिल्लाका २०
िना बालबशलकालाई छनौट गरी पुरस्कृ ि गररएको ।
 लैङ्ङ्गक रहिं सा ववरुद्धको ननिःशुल्क हटलाइन सेवा संचालन कररव १५ िनाले परामशव सेवा
प्राप्त गरेका ।
 मन्त्रालयमा रहेको अपाङ्गिा सहायिा कक्षा िथा सूचना केि संचालन ननरन्तरिा
अपाङ्गिा िएका सेवाग्राहीहरुलाई सेवा शलनमा सहििा िएको ।
 प्रदेशलाई सहयोगापेक्षी सडकआनश्रि मानव मुि प्रदेश घोषणा गररएको ।
 प्रदेश आपत्काशलन उद्धार कायवक्रम (मरहला बालबाशलका अपाङ्गिा िएका व्यक्ति ज्येष्ठ
नागररक लगायि िोजखमपूणव अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुको लानग) ३ िना वपरडिलाई
औष ी उपचार िथा व्यवसाय स्थापनाका लानग सहयोग गररएको
 बालबाशलका सम्बन्धी ऐन िारी िएको अपाङ्गिा नीविको सुझाव संकलन गनभ कायव
िइरहको
 ९ वटा रदवसहरु सम्पन्न गररएको
 प्रदेशस्तरमा कायवरि ववनिन्न क्षेत्रगि संस्थाहरु (मरहला बालबशलका ज्येष्ठ नागररक
अपाङ्गिा िएका व्यक्ति एवम् लैङ्ङ्गक िथा यौननक अल्पसंख्यकहरु सम्बन्धी कायव
गनभ)सँग समन्वय वैठक सम्पन्न गरी ववनिन्न योिनाहरु िय गररएको ।
 ज्येष्ठ नागररक रदवा सेवा केि संचालन अनुदान ५८ वटा संस्थाहरुलाई ज्येष्ठ नागररक
रदवा सेवा केि संचालनको लानग अनुदान उपलब्ध गराइएको ।
 ज्येष्ठ नागररक रदवा सेवा केि पूवाव ार ननमावण अनुदान २५ वटा संस्थाहरुलाई ज्येष्ठ
नागररक रदवा सेवा केि संचालनको लानग अनुदान उपलब्ध गराइएको ।
 अपाङ्गिा िएका व्यक्तिहरुलाई क्षमिा अनुसारको रोिगार सृिना िथा पुनस्थावपना
केिको लानग प्रदेशस्तरीय अपाङ्गिा ग्राम ननमावणको िग्गा प्राप्त िथा रडवपआर ियारी
िग्गाको वकिाकाट गनभ कायव िएको ।
 ववद्यालयमा ववपद/महामारी िोजखम ्ूनीकरण ववपदवाट क्षवि िएका १०३ वटा
ववद्यालयहरुको क्षवि ्ूनीकरणमा सहयोग पुगेको ।
 गोरखाको पालुङटार न.पा. मा शरहद सुरेश वाग्ले (बासु) स्मृवि पाकवको िौविक पूवाव ार
ववकासमा सहयोग पुगक
े ो।
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 गोरखाको च्याङ्लीमा कुमाल िाविको सङ्ग्रहालय ननमावण कायवका लानग अनुदान
उपलध गराइएको ।

 १०६ वटा

ानमि क आस्थाका केिहरुको संरक्षण एवं ममवि सम्भार िएको ।

 िाशलम केिको िौविक संरचना ननमावण िथा ममवि सम्भार (समानीकरण) ववज्ञान
प्रयोगशाला, िचुवअल ल्याब, अपाङ्गमैत्री शौचालय, स्तनपान िथा बाल सुरक्षा कक्षको
ननमावण आरद ।
 २५ िना नेपाली ववषयका रोिर प्रशशक्षक ियार िएको
 ५४ िना अपाङ्गिा िएका शशक्षकहरुलाई िाशलम प्रदान
 १०० िना प्रअ, वव व्य स अध्यक्ष र लेखा कमवचारी िाशलम प्राप्त
 १०० िना शशक्षकको रोष्टर ियार
 १६९९ िना शशक्षकलाई वटवपडी, शैशक्षक प्रशासन, मनोसामाजिक परामशव लगायिको
िाशलम प्रदान
 १६३६ िना प्रा वव नन मा वव मा वव इशसरड सवै खाले शशक्षकले िाशलम प्राप्त गरेका ।
 संग्रहालयको कायावलय िबन ननमावण, ममवि सु ार लगायि डायरोमा, डमी, शोकेश,
बगैंचा आरद ननमावण िथा पुरािाष्ट्रत्वक सामाग्रीहरूको संकलन
 श्रव्य दृष्य कक्षमा गण्डकी प्रदेशका ऐविहाशसक/ ानमि क/सास्कृ विक/पुरािाष्ट्रत्वक महत्वका
सम्पदा एवं परम्पराहरुको वृिशचत्र ननमावण, कमवचारी क्षमिा अनिवृनद्ध िाशलम आरद
 पोखरा महानगरपाशलका वडा नं. ३२ ज्ञाकुिमा ७ करोड लागिमा वप्रफ्यावको िवनहरु
बनाउन ठेक्का व्यवस्थापन िै काम सम्पन्न हुन लानगरहेको छ ।
 गण्डकी ववश्वववद्यालय आवबश्कार िथा अन्वेषण केिको लानग आवश्यक मेशसनरी
सामानहरुको खररद कायवमा लानग राष्ट्रिय आवबश्कार केिको समन्वय र सहयोगमा
ठेक्का व्यवस्थापन िै आपूविि किाव मोवबलाइि िैसकेको अवस्था छ ।

 गण्डकी ववश्वववद्यालयद्वारा प्रस्ताववि ववश्वववद्यालयको िौविक संरचना ननमावण िथा शैशक्षक
वक्रयाकलाप सञ्चालन आयोिनाको वािावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कनको लानग परामशवदािा
छनौट िै काम अगारड बवकसकेको छ ।
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 गण्डकी ववश्वववद्यालयद्वारा प्रस्ताववि ववश्वववद्यालयको िौविक संरचना ननमावण िथा शैशक्षक
वक्रयाकलाप सञ्चालन आयोिनाको वािावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कनको लानग परामशवदािा
छनौट िै काम अगारड बवकसकेको छ ।
 छोटो अवन को (८ वटा ववषय) र कन््ट्रर्नन, कृवष, अटोमोवाइलको एकेडे नमक कोषव
ननमावण
 छोटो अबन को ३ वटा िाशलम संचालन िइ ७४ िना ले प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको
 प्रवक्रयामा रहेको
 ६०० िनाको क्षमिा िएको िानु सिाहल ममवि सम्भार
 िानु ियन्ती, मोिी ियन्ती, अशल नमयाँ ियन्ती, लेखनाथ ियन्ती िस्ता कायवक्रमहरूमा
सहिागी िथा सहकायव
 मगर ईविहास नामको कृवि प्रकाशन
 िाषा, संस्कृवि, सारहत्य, कला, लशलिकला सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गनभ गराउने १४
िावि, ४२ लोक नाच र ७० बािाको अध्ययन अनुसन्धान
 २४ प्रकारका लोपोन्मुख बािाहरूको संकलन
 १ पटक मुख्यमन्त्री सँग वाल सारहत्य कायवक्रम िएको
 ३ देजख ५ कक्षासम्मको पाठ्यक्रम । ियार गण्डकी ववश्वववद्यालयसँग समन्वय गरी संनगि
र लशलिकलाको वविाग सञ्चालनको लानग आवश्यक गृहकायव एवं पाठ्यक्रम ननमावण
 मािृिाषाको संरक्षण र प्रवद्धव नको लानग प्रशशक्षक, प्रशशक्षण कायवक्रम सञ्चालन ५ वटा
िाषाको िाशलम सम्पन्न
 वववव प्रवियोनगिा सञ्चालन (लोक नृत्य, लोग गायन, लोक दोहोरी, शचत्रकला,
सारहन्धत्यक, नाटक लेखन, प्रशशक्षण िथा प्रदशवन आदी) नाटक लेखन, नाटक ननदभ शन,
नाटक महोत्सव, नेवारी नृत्य, थारु नृत्य, ठाडो िाकाको कायवशाला सम्पन्न
 ववनिन्न वव ामा महत्वपूणव योगदान पुर्याउने स्रिाहरुको बायोग्राफी ननमावण ३९० िना
श्रष्टाको बायोग्राफी ियार िइ प्रकाशनको ियारीमा रहेको
 बहुसाँस्कृविक िथा सारहन्धत्यक उत्सव आयोिना एवं सहिानगिा ३ रदने प्रज्ञा उत्सव
सम्पन्न िएको
 गण्डकी प्रज्ञा पुस्तकालय स्थापना िथा व्यवस्थापन पुस्तकालय स्थापना िई ५५०
श्रष्टाको १६०० कृवि संकलन

18

संघ सशिव अनुदान िफव
 ־पोखरा-३० स्थस्थि रत्रिुवन शान्धन्त मा.वव. मा बौनद्धक अपाङ्गिा िएका बालबाशलकाहरुका लानग
आवाशसय ववद्यालय ननमावण कायव िईरहेको ।
१४. कायावन्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु
 ־िौविक ननमावण कायवका लानग प्राववन क िनशक्तिको अिाव
 ־कायवक्रम अनुगमन
समस्या समा ानाथव िएका प्रयासहरु
 ־सामाजिक ववकास कायावलय िथा स्थानीय िहमा कायवरि प्राववन क िनशक्तिलाई अनुरो
गररएको,
 ־कायवक्रम अनुगमनका लानग सामाजिक ववकास कायावलo र स्थानीय िहका शशक्षा सेवाका
िनशक्ति पररचालन गररएको ।
१५. समस्या समा ानाथव सुझाबहरु
 ־िुिानी प्रवक्रयालाई सहि बनाउने,
 ־िौविक ननमावण कायवका लानग प्राववन क िनशक्तिको व्यवस्था गनुवपनभ,
 ־िुिानी बाँकी रहेका कायवक्रमहरुको िुिानीका लानग आवश्यक प्रवक्रया अगाडी बकाउनुपनभ ।
־

१६. सनमवि/कायवदल गठन िई कायव आरम्भ िएको वववरण
•

प्रदेश शशक्षा नीवि कायावन्वयनको रणननविक योिना ििुवमाका लानग नेपाल सरकारका
पूवव सहसशचव श्री बाबुराम पौडे लको संयोिकत्वमा ५ सदस्यीय कायवदलको काम
िईरहेको ।

•

उच्च शशक्षा पूवाव ार ववकास एवम् अनुदान प्रणालीका लानग मानक ववकास गनव प्रा.डा.
ईि प्रसाद विवारीको संयोिकत्वमा ५सदस्यीय कायवदलको काम िईरहेको ।

•

गण्डकी प्रदे शको सांस्कृविक वृिशचत्र ियारीका लानग कायवशिव ियारीका लानग ववषयगि
ववज्ञहरुको संलग्निामा सनमवि गठन िई ववज्ञहरुले वृिशचत्रमा समावेश हुनुपनभ ववषयवस्तु
ियारी एवम् परामशव सेवाको कायवशिव ियारीको काम िईरहेको ।

१७.आयोिनाहरुको समन्द्रिगि िेस्रो चौमाशसक र बावषि क प्रगवि प्रविवेदन
१) आ.व. : ०७८/७९
२. मन्त्रालयको नाम: शशक्षा, संस्कृवि, ववज्ञान प्रववन
प्रदेश, पोखरा
19

िथा सामाजिक ववकास मन्त्रालय, गण्डकी

३. प्रदेश मन्त्रालयस्तरीय समस्या समा ान सनमविको पशछल्लो बैठक बसेको नमवि:

क्र.सं बिेट उपशीषवक
.
नं.

१

आयोिना/कायवक्रमको नाम

२

३

आयोिनाको
हालसम्मको
समन्द्रिगि प्रगवि
स्थस्थिी(%)
िौवि
क

ववशिय

४

५

चालु
१

35000011

साक्षर गण्डकी प्रदेश घोषणा कायवक्रम

१००

९०.०२

२

35000011

शशक्षा क्षेत्रका कायवक्रम व्यवस्थापन, अनुगमन एं वम्
मूल्याङ्कन

१००

०.००

३

35000011

प्रादेशशक शशक्षा नीवि, योिना, ऐन, ननयम, ननदभ शशका,
मापदण्ड र कायवववन ििुम
व ा र कायावन्वयन

१००

१००.००

४

35000011

स्थानीय पाठ्यक्रम ववकास, ननमावण र कायावन्वयनमा
स्थानीय िहलाई सहिीकरण

०

०.००

५

35000011

स्थानीय िह िथा सामुदानयक क्षेत्रसंगको समन्वयमा
प्रववन मैत्री साक्षरिा कायवक्रम ननरन्तरिा

१००

८७.५३

६

35000011

सरहद रदलबहादरु रम्तेल स्मृवि छात्रवृशि

१००

३३.१५

७

35000011

सामुदानयक शसकाइ केिको व्यवस्थापकीय क्षमिा
ववकास कायवक्रम

१००

६८.००

८

35000011

एस ओ एस हमवन माइनर ववद्यालय पोखरा १५ मा
अध्ययनरि लशक्षि समुहका बालबाशलकाहरुका लानग
छात्रवृशि अनुदान ननरन्तरिा

१००

१००.००

९

35000011

गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा, लगायिका ानमि क शशक्षा
प्रदान गनभ ववद्यालयहरुलाई मुल प्रवारहकरण अनुदान

१००

८३.४१

१०

35000011

सामुदानयक िथा सावविननक पुस्तकालयहरुलाई
स्तरोन्निीका लानग अनुदान (E-Learning समेि)

१००

९६.०९

११

35000011

ववशेष कक्षा सञ्चालन िएका स्रोिकक्षाहरुको
सुदृवककरण

१००

९८.०२

१२

35000011

प्राववन क ार िथा ववज्ञान ववषय सञ्चालन िएका
ववद्यालयहरुलाई प्रयोगशाला सुदृवककरण अनुदान

१००

८४.४६

20

35000011

ववज्ञान वा प्राववन क ववषयमा रुपान्तरण हुने
सामुदानयक क्याम्पसहरुलाई सुदृवककरण अनुदान
(ICT, प्रयोगशाला िथा ववद्युविय पुस्तकालय)

१००

९७.५१

१४

35000011

रहमाली िथा दग
ु वम क्षेत्रका नमूना आवाशसय ववद्यालयमा
आवाशसय िवन र पूवाव ारको ववकासको ननरन्तरिा(गोरखा, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाका ५
ववद्यालयहरु

१००

१००.००

१५

35000011

नेपाल सांस्कृविक संघ माफवि ११ जिल्लामा लोक कला
िथा संस्कृवि संरक्षण कायवक्रम

२७

२७.२७

१६

35000011

कोनिड-१९ का कारण अनििावक गुमाएका
बालबाशलकाहरूलाई राहि अनुदान

100

९०.०१

१७

३०१०००११३

प्रदेश प्रमुख शैशक्षक सु ार कायवक्रम

१३

85

५२.३९

१

सक्षम मरहला समानान्तर पाइला

100

८८.२४

२

रहिं सा प्रिावविहरुको लानग ित्काल उद्धार समन्वय
वैठक संचालन

25

४५.१६

3

लैङ्ङ्गक सम्पकव व्यक्ति समन्वय सनमवि वैठक
संचालन

33.3
3

४२.

४

प्रदेशस्तरमा मरहला, बालबाशलका, ज्येष्ठ नागररक,
अपाङ्गिा िएका व्यक्ति िथा लैङ्ङ्गक एवम् यौननक
अल्पसंख्यकहरुको िथ्याङ्क संकलन िथा प्रकाशन

100

१००

5

शशशु स्याहार केिको स्थापना िथा संचालन (प्रदेश
केिमा)

६

प्रदेश बाल िेला, बाल पररष पुनगवठन िथा पररचालन
एवं पररष वैठक संचालन

100

७७.६२

7

वृद्धाश्रम एवम् पुनस्थावपना केिहरुमा स्वास्थ्य सेवा
संचालन

100

८०.६३२

21

८

प्रदेश बालअन कार सनमवि गठन िथा वैठक संचालन

33.3
3

३३.३३

9

प्रदेश बाल पररष को समन्वयमा बाल प्रवििा छनौट र
पुरस्कृ ि गनभ

100

८९.८३८

१०

लैङ्ङ्गक रहिं सा ववरुद्धको ननिःशुल्क हटलाइन सेवा
संचालन

100

७६.२९३

11

मन्त्रालयमा रहेको अपाङ्गिा सहायिा कक्षा िथा
सूचना केि संचालन ननरन्तरिा

100

७६.२९३

१२

सडक मानव परहचान व्यवस्थापन एवं सडकमुि प्रदेश
100
घोषणा

६५.५५

13

प्रदेश आपत्काशलन उद्धार कायवक्रम (मरहला
बालबाशलका अपाङ्गिा िएका व्यक्ति ज्येष्ठ नागररक
लगायि िोजखमपूणव अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुको
लानग)

100

१२.३३

१४

मरहला बालबाशलका ज्येष्ठ नागररक अपाङ्गिा िएका
व्यक्ति सम्बन्धी ऐन कानुन नीवि ननमावण

100

५०.२

15

मरहला बालबाशलका ज्येष्ठ नागररक अपाङ्गिा आरद
रदवसीय कायवक्रम संचालन

100

९८.२५

१६

प्रदेशस्तरमा मरहला, बालबाशलका, ज्येष्ठ नागररक,
अपाङ्गिा िएका व्यक्ति िथा लैङ्ङ्गक एवम् यौननक
अल्पसंख्यकहरुको क्षेत्रमा कायवरि संस्थाहरुसँग
समन्वय वैठक

100

९९.४२

17

ज्येष्ठ नागररक रदवा सेवा केि संचालन अनुदान

100

८२.२८

१८

रहिं सा प्रिाववि मरहला िथा बालबाशलकाहरुका लानग
दीघवकाशलन आश्रय सरहिको सेवा केि संचालन
अनुदान

0

०

19

ज्येष्ठ नागररक रदवा सेवा केि पूवाव ार ननमावण
अनुदान

100

८४.६५

२०

रहिं सा प्रिाववि मरहला िथा बालबाशलकाको लानग
पुनस्थावपना केिको पूवाव ार ननमावणमा अनुदान

0

०

21

अपाङ्गिा िएका व्यक्तिहरुलाई क्षमिा अनुसारको
रोिगार सृिना िथा पुनस्थावपना केिको लानग

50

१६

22

प्रदेशस्तरीय अपाङ्गिा ग्रम ननमावणको िग्गा प्राप्त
िथा रडवपआर ियारी
पुि
ँ ीगि
१

35000011

ववद्यालयमा ववपद/महामारी िोजखम ्ूनीकरण

९७.०७

२

35000011

एक जिल्ला एक सरहद पाकव

३४.१४

३

35000011

गोरखाको च्याङ्लीमा कुमाल िाविको संग्रहालय

७४.२४

४

35000011

मठमन्द्रन्दर, गुम्बा लगायि पुरिाष्ट्रत्वक िथा ानमि क
आस्थाका केिहरूको संरक्षण एवं ममवि सम्भार

८६.४५

शशक्षा ववकास ननदभ शनालय, बगर, पोखरा
(क) चालु कायवक्रमहरू
१

ववद्याथी प्रवििा परहचान िथा प्रोत्साहन पुरस्कार

२

१००

८५.६०

सामुदानयक ववद्यालयहरुलाई प्राववन क र
व्यवस्थापकीय सु ार गरी आदशव ववद्यालयको
ववकासका लानग अनुदान

१००

९४.४४

एसइइ परीक्षाको उिरपुस्तस्तकाको माकव इन्ट्री कायवको
लानग सूचना प्रववन का सामाग्री खररद

१००

३९.८४

१००

९३.३३

९८

९६.६५

(ख) पुँिीगि
कायवक्रमहरू
१

शशक्षा िाशलम केि, दमौली, िनहुँ
१

िाशलम केिको िौविक संरचना ननमावण िथा ममवि
सम्भार (समानीकरण)

२

शशक्षकहरूको िाशलम (समानीकरण)
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३

शशक्षकहरूको िाशलम (संघ सशिव)

५५

६०.८४

व्यावसानयक िथा शसप ववकास िाशलम केि, पोखरा
१

लामो अवन का िाशलमहरू (३९० घण्टा)

१००

७६.४७

२

छोटो अवन का िाशलमहरू (७५ घण्टा)

१००

९०.५७

३

मरहलाहरु (ववपन्न/एकल/रहिं सा वपरडि/शसमान्तकृि
आदी)को लानग व्यावसानयकिा ववकास िालीम

२.०६

४

अपाङ्गिा िएका व्यक्तिहरुको लानग सीप िथा
व्यवसानयकिा ववकास िाशलम

७.५९

व्यावसानयक िथा शसप ववकास िाशलम केि, कुश्मा, पववि
१

ववनिन्न छोटो िथा लामो अवन को िाशलम संचालन
गनवको लानग िाशलम हल ननमावण

२

१००

९९.७९

लामो अवन का िाशलमहरू (३९० घण्टा)

९३

८५.१९

३

छोटो अवन का िाशलमहरू (७५ घण्टा)

१००

९९.०६

४

मरहलाहरु (ववपन्न/एकल/रहिं सा वपरडि/शसमान्तकृि
आदी)को लानग व्यावसानयकिा ववकास िालीम

१००

८९.७४

५

अपाङ्गिा िएका व्यक्तिहरुको लानग सीप िथा
व्यवसानयकिा ववकास िाशलम

३३

१६.३१

९०

८४.८८

१००

९५.६७

प्रदेश सङ्ग्रहालय, पोखरा
(क) पुँिीगि कायवक्रमहरू
िौविक संरचना ननमावण िथा ममवि सम्भार

१
(ख) चालु
कायवक्रमहरू

वृिशचत्र ननमावण, िाशलम िथा अ् कायवक्रम
१

गण्डकी ववश्वववद्यालय, गण्डकी प्रदेश
24

(क) पुँिीगि मुख्यमुख्य कायवक्रमहरू
१

गण्डकी ववश्वववद्यालय र गण्डकी ववश्श्वववद्यालय शशक्षण
अस्पिाल िवनहरु ननमावण (वप्रफेर्न समेि) क्रमागि
िथा नयाँ

८५

७८.८१

२

गण्डकी ववश्वववद्यालय र गण्डकी ववश्श्वववद्यालय शशक्षण
अस्पिाल िवनहरु ननमावणस्थलमा िारवार िथा
Landslide & Gully Protection गनभ कायव
क्रमागि िथा नयाँ

१००

१००

३

महेिपूलमा रहेको हुलाक िवनमा क्यान्द्रिन ननमावण
कायव क्रमागि

१००

१००

४

अनुसन्धान,अन्वेषण िथा आववश्कार केिको िौविक
संरचना ननमावण क्रमागि र नयाँ

१००

१००

५

गण्डकी ववश्वववद्यालय िथा गण्डकी ववश्वववद्यालय
शशक्षण अस्पिालो वािवरणीय प्रिाव मुल्याँकन EIA
कायव नयाँ िथा क्रमागि

८०

०.००

६

गण्डकी ववश्वववद्यालय शशक्षण अस्पिालको DPR
िथा गण्डकी ववश्वववद्यालयको गुरु योिना ननमावण
ननमावण क्रमागि र नयाँ

३

३.००

७

अनुसन्धान,अन्वेषण िथा आववश्कार केिका लानग
अनुसन्धान कायव

८०

५०.००

गण्डकी प्राववन क शशक्षा िथा व्यावसानयक िाशलम प्रविष्ठान, गण्डकी प्रदेश, पोखरा
(चालु कायवक्रमहरू)
१

दशलि समुदायको परम्परागि पेशा, कला र सीपको
सरक्षण, सम्वद्धव न र व्यावसानयकरणका लानग िगि
सववजिि सीप ववकास कायवक्रम

७०

३५.१०

२

िाशलमको पाठ्यक्रम ियारी िथा प्रचार प्रसार सामाग्री
उत्पादन िथा वविरण

५५

१६.१०

३

छोटो अवन को ववनिन्न िाशलम सञ्चालन

७०

३९.५९
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(पुँिीगि
कायवक्रमहरू)
प्रविष्ठानको १६० रोपनी क्षेत्रफलमा सम्पुणव पूवाव ार
ववकासको लानग रड.वप.आर. ननमावण

१

गण्डकी प्रदेश ववज्ञान िथा प्रववन

४०

०.७१

प्रविष्ठान

(अ) पुँिीगि
कायवक्रमहरू:
१

पोटभ बल कम लागिको उपकरण रडिाईन

१००

६५.३१

२

अनुसन्धान िथा वैज्ञाननक अन्वेषण प्रयोगशालाको
प्रयोिनका उपकरण िथा मेशीन औिार

१००

८४.७०

१

Internship इंटनवशशप

१००

९१.२६

२

गण्डकी प्रदेशको अनुसन्धान रणनननवि ननमावण

१००

९३.५६

३

परम्परागि खाना र प्रववन को मानकीकरण

१००

९५.००

४

थीशसस फेलोशशप िथा अनुसन्धान अनुदान

१००

८३.११

(आ) चालु
कायवक्रमहरू:

गण्डकी प्रज्ञा
प्रविष्ठान,
गण्डकी प्रदेश
(अ) पुँिीगि
कायवक्रमहरू:
१

िौविक पुबाव ारको ममवि - सम्भार

९०.७२

२

प्रज्ञा प्रविष्ठानको िग्गा प्रान्द्रप्त र रड.वप.आर. ननमावण

०.००

(आ) चालु
कायवक्रमहरू:
१

िाषा, सारहत्य, कला र संस्कृवि सम्बन्धी रदवस
समारोहको अवसरमा सारहन्धत्यक कायवक्रम एवं ववनिन्न
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१००

९६.६४

सारहन्धत्यक सम्मेलन, गोष्ठी िथा प्रवियोनगिा एवं
सहकायव

२

िाषा, सारहत्य, कला, संस्कृवि सम्बन्धी दस्तावेि,
प्रविवेदन, ग्रन्थ, कृवि प्रकाशन एवम् प्रकाशन सहयोग

१००

६३.६७

३

िाषा, संस्कृवि, सारहत्य, कला, लशलिकला सम्बन्धी
अध्ययन अनुसन्धान गनभ गराउने

१००

९२.२२

४

लोपउन्मुख बािाहरुको संकलन, संरक्षण, प्रवद्धव न र
प्रदशवन

१००

९८.८६

५

मुख्यमन्त्रीसँग बाल सारहत्य कायवक्रम

१००

३०.००

६

गण्डकी ववश्वववद्यालयसँग समन्वय गरी संनगि र
लशलिकलाको वविाग सञ्चालनको लानग आवश्यक
गृहकायव एवं पाठ्यक्रम ननमावण

१००

७०.००

७

मािृिाषाको संरक्षण र प्रवद्धव नको लानग प्रशशक्षक,
प्रशशक्षण कायवक्रम सञ्चालन

१००

८४.७६

८

वववव प्रवियोनगिा सञ्चालन (लोक नृत्य, लोग
गायन, लोक दोहोरी, शचत्रकला, सारहन्धत्यक, नाटक
लेखन, प्रशशक्षण िथा प्रदशवन आदी)

१००

९८.१२

९

ववनिन्न वव ामा महत्वपूणव योगदान पुर्याउने
स्रिाहरुको बायोग्राफी ननमावण

१००

०.००

१०

बहुसाँस्कृविक िथा सारहन्धत्यक उत्सव आयोिना एवं
सहिानगिा

१००

१००.००

११

गण्डकी प्रज्ञा पुस्तकालय स्थापना िथा व्यवस्थापन

१००

८७.०२

सामाजिक
ववकास
कायावलय, िनहुँ
१

अननवायव दानयत्व, कायावलय सञ्चालन

31.10

46.62

२

ववद्यालय ववकास कायवक्रमहरू

8.98

93.96

३

िाषा,

5.55

54.26

४

सामाजिक ववकास क्षेत्रका कायवक्रमहरू

11.57

92.74

अ् सावविननक ननमावण

26.6
2

85.46

५

मव, संस्कृवि, पुराित्व

िम्मा:
27

83.8
2

74.61

सामाजिक
ववकास
कायावलय,
गोरखा
१

अननवायव दानयत्व, कायावलय सञ्चालन

9.39

46.32

२

ववद्यालय ववकास कायवक्रमहरू

10.79

87.54

३

िाषा,

13.71

52.45

४

सामाजिक ववकास क्षेत्रका कायवक्रमहरू

19.27

74.01

५

अ् सावविननक ननमावण

28.78

91.53

मव, संस्कृवि, पुराित्व

िम्मा:

81.95

70.37

सामाजिक
ववकास
कायावलय,
कास्की
१

अननवायव दानयत्व, कायावलय सञ्चालन

7.73

48.67

२

ववद्यालय ववकास कायवक्रमहरू

9.84

66.70

िाषा,

34.5
6

80.96

३
४

मव, संस्कृवि, पुराित्व

सामाजिक ववकास क्षेत्रका कायवक्रमहरू

५

18.3
29.5
7

अ् सावविननक ननमावण
िम्मा:

89.188
5
70.32

100

71.17

95.0

सामाजिक
ववकास
कायावलय,बागलु
ङ
१

अननवायव दानयत्व, कायावलय सञ्चालन

0.02
5

२

ववद्यालय ववकास कायवक्रमहरू

0.16

95.78

३

िाषा,

0.18

98.73

मव, संस्कृवि, पुराित्व

४

सामाजिक ववकास क्षेत्रका कायवक्रमहरू

0.197

77.156
4

५

अ् सावविननक ननमावण

0.17

79.90

िम्मा:
28

0.73

89.31

सामाजिक
ववकास
कायावलय,
लमिुङ
१

अननवायव दानयत्व, कायावलय सञ्चालन

28.11

35.15

२

ववद्यालय ववकास कायवक्रमहरू

9.00

88.92

३

िाषा,

7.20

89.81

20.3
4

75.537
7

10.80

90.23

मव, संस्कृवि, पुराित्व

४

सामाजिक ववकास क्षेत्रका कायवक्रमहरू

५

अ् सावविननक ननमावण
िम्मा:

75.4
5

75.93

सामाजिक
ववकास
कायावलय,
मनाङ
१

अननवायव दानयत्व, कायावलय सञ्चालन

२

िाषा,

३

सामाजिक ववकास क्षेत्रका कायवक्रमहरू

४

मव, संस्कृवि, पुराित्व

अ् सावविननक ननमावण
िम्मा:

21.87

40.26

100

100

५०

४२

90.0
0

67.00

65.4
7

62.32

सामाजिक
ववकास
कायावलय,
मुस्ताङ
१

अननवायव दानयत्व, कायावलय सञ्चालन

16.41

81.495

२

िाषा,

15.43

97.19

३

सामाजिक ववकास क्षेत्रका कायवक्रमहरू

8.50

73.05

मव, संस्कृवि, पुराित्व

िम्मा:
सामाजिक
ववकास
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40.3
4

83.91

कायावलय,
म्याग्दी
१

अननवायव दानयत्व, कायावलय सञ्चालन

44.8
2

२

ववद्यालय ववकास कायवक्रमहरू

6.28

94.55

३

िाषा,

4.71

99.33

४

सामाजिक ववकास क्षेत्रका कायवक्रमहरू

14.08

62.22

अ् सावविननक ननमावण

32.5
7

70.85

५

मव, संस्कृवि, पुराित्व

िम्मा:

100

43.71

74.13

सामाजिक
ववकास
कायावलय, पववि
अननवायव दानयत्व, कायावलय सञ्चालन

25.0
0

49.73

२

ववद्यालय ववकास कायवक्रमहरू

20.4
3

19.79

३

िाषा,

31.92

19.91

४

सामाजिक ववकास क्षेत्रका कायवक्रमहरू

8.78

27.01

५

अ् सावविननक ननमावण

14.00

9.52

१

मव, संस्कृवि, पुराित्व

िम्मा:

100

25.19

सामाजिक
ववकास
कायावलय,
स्याङ्िा
१

अननवायव दानयत्व, कायावलय सञ्चालन

0.73

30.64

२

ववद्यालय ववकास कायवक्रमहरू

0.12

95.11

३

िाषा,

0.25

37.02

४

सामाजिक ववकास क्षेत्रका कायवक्रमहरू

0.28

84.13

५

अ् सावविननक ननमावण

0.37

85.68

मव, संस्कृवि, पुराित्व

िम्मा:
सामाजिक
ववकास
कायावलय,
नवलपुर
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1.74

66.52

अननवायव दानयत्व, कायावलय सञ्चालन

24.0
0

31.25

२

ववद्यालय ववकास कायवक्रमहरू

25.5
9

86.60

३

िाषा,

12.95

85.33

४

सामाजिक ववकास क्षेत्रका कायवक्रमहरू

8.6

74.30

५

अ् सावविननक ननमावण

28.86

90.77

१

मव, संस्कृवि, पुराित्व

िम्मा:

100

मन्त्रालय लगायि सबै ननकायको समग्रमा प्रगवि िौवि
प्रविशि क
१
२

73.65

वविीय

चालु

70.6
0

61.01

पुँिीगि

88.0
5

76.14

िम्मा:- 79.33

68.58

१७. सावविननक ननकायको वेबसाईट िए सो को वववरण
www.mosd.gandaki.gov.np
१८. सावविननक ननकायले प्राप्त गरेको वैदेशशक सहायिा, ऋण, अनुदान एं व प्राववन क सहयोग
-निएको
१९. सावविननक ननकायले वगीकरण िथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना
-मन्त्रालयले सूचनाको वगीकरण नगरेको ।
२०. सावविननक ननकायमा परेका सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सो उपर सूचना रदएको
सूचना मागको ननवेदन संख्या

कैनफयि

फछव यौट
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४८

४८

२०७७ श्रावण देजख २०७९ असार सम्म

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