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१. िनकायको स्व�प र प्रकृित 

     नेपालको सिवधानले एकात्मक शासन पद्धित रहकेो  मलुुकलाई संघीय संरचनामा प�रणत गरी संघ प्रदशे र 
स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ। प्रदशेमा प्रदशे सरकार रहने व्यवस्था अनसुार सात वटै प्रदशेमा प्रदशे सरकार 
मातहत िविभन्न मन्त्रालयह�को स्थापना ग�रएको छ । सामािजक िवकास मन्त्रालय प्रदशे सरकार मातहत रहने िविभन्न 
मन्त्रालयह� मध्ये एक हो । गण्डक� प्रदशेमा यस मन्त्रालयको स्थापना २०७४ माघ २८ गते भएको हो । 

     गण्डक� प्रदशे सरकार कायर्िवभाजन िनयमावली,२०७४ अनसुार यस मन्त्रालयलाई िश�ा, मिहला, 
बालबािलका, जे� नाग�रक, अपाङ्गता भएका व्यि�, सामािजक सरु�ा ,भाषा सस्कृित, परुातत्व, श्रम तथा 
रोजगारसंग सम्विन्धत िवषयह�को िजम्मेवारी तोिकएको छ । यस मन्त्रालयको कायर्�ेत्र िभत्र रहकेा िविभन्न 
िवषयह�को प्रदशे स्तरीय काननू नीित मापदण्डह�को िनमार्ण गनुर्पनेर् भएकोले मन्त्रालय हाल ियनै िवषयमा केिन्द्रत 
रहकेो छ । साथै मन्त्रालयले आफ्नो िवषय �ेत्र िभत्रका िविभन्न कायर्क्रमह� िनमार्ण गरी कायार्न्वयन ग�ररहकेो छ । 

     यस मन्त्रालयको मलू उद्दशे्य गण्डक� प्रदशेका जनताको िश�ा, स्वास्थ्य, खेलकुद लगायत मन्त्रालयसंग 
सम्बिन्धत  िविभन्न िवषयको काननू, नीित, िनयम, मापदण्ड िनमार्ण तथा कायर्क्रमको कायार्न्वयनवाट समग्र सामािजक 
�ेत्रको िवकास गरी स्वस्थ िशि�त स�म उद्यमशील नाग�रक तयार गरी प्रदशेको िवकासमा योगदान गदैर् समाजवाद 
उन्मखु समदृ्ध प्रदशेको िनमार्णमा योगदान पयुार्उन ुहो ।  

मन्त्रालयको कायर् िजम्मेवारीलाई सं�ेपमा िनम् नानसुार प्रस्ततु ग�रएको छः 

• सीपय�ु द� नाग�रक तयार गनेर्, 
• प्रािविधक िश�ामा जोड िदई प्रदशेलाइ आवश्यक जनशि� उत्पादन गरी शैि�क वेरोजगार घटाउने, 
• स्वरोजगार श्रजृना गनेर्, 
• िहसंा रिहत समाज िनमार्ण गनेर्, 
• श्रम शोषण रिहत समाज स्थापना गनेर्, 
• िसमान्तकृत, अल्पसंख्यक नाग�रकह�लाई संर�ण गनेर्, 
• भाषा, धमर्, संस्कृित र परुातत्वको संर�ण, सम्वधर्न र अिभलेिखकरण गनेर्, 
• गण्डक� प्रदशेलाई खेलकुद गन्तव्यको �पमा िवकास गनेर्, 
• यवुा शि�लाइ प्रदशेको िवकासमा प�रचालन गनेर्, 
• सचूना प्रिविधको माध्यमबाट िनष्प�, िमतव्ययी, पारदशीर्, चसु्त र छ�रतो �पमा कायर्सम्पादन गरी समदृ्ध 

प्रदशे बनाउने कायर्क्रममा योगदान गनेर् । 



 
2 

 

िश�ा, संस्कृित, िव�ान प्रिविध तथा सामािजक िवकास मन्त्रालय, गण्डक� प्रदशे, पोखराको संगठन संरचना 
दहेायबमोिजम रहकेो छ । 

 । 
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२. िनकायको काम, कतर्व्य र अिधकार 

गण्डक� प्रदशे सरकारको (कायर्िवभाजन) िनयमावली, २०७४ बमोिजम िश�ा, संस्कृित, िव�ान प्रिविध तथा 
सामािजक िवकास मन्त्रालयको काम, कतर्व्य र अिधकार देहाय बमोिजम रहकेो छ । 

क्र.स.ं काम, कतर्व्य र अिधकार 

१ प्रदशेस्तरको िव�िवद्यालय तथा उच्च िश�ा सम्वन्धी नीित, काननू तथा मापदण्ड तजुर्मा, कायार्न्वयन र 
िनयमन 

२ शैि�क परामशर् सेवाको मापदण्ड िनधार्रण, अनुमित तथा िनयमन 

३ प्रदशेस्तरमा पसु्तकालय, संग्रहालय, अिभलेखालय सम्वन्धी नीित, काननू तथा मापदण्ड तजुर्मा, 
कायार्न्वयन र िनयमन 

४ 
प्रादिेशक िश�ा, प्रािविधक तथा व्यवसाियक तािलम र छात्रविृ� सम्वन्धी नीित, कानून तथा मापदण्ड 
िनधार्रण, कायार्न्वयन र िनयमन तथा पाठ्यक्रम, पाठ्य पसु्तक तथा पाठ्य सामग्री िनमार्ण, उत्पादन र 
िवतरण 

५ प्रदशेस्तरको मानव संशाधनको आवश्यकता प्र�ेपण तथा शैि�क योजना िनमार्ण र कायार्न्वयन 

६ प्रदशेस्तरमा िवद्यालय तहको िश�कको सेवा शतर्, योग्यता, �मता र िश�क व्यवस्थापनको मापदण्ड 
िनधार्रण र िनयमन 

७ माध्यिमक तहको परी�ा व्यवस्थापन 
८ प्रदशेस्तरमा प्राि�क अनसुन्धान तथा शैि�क तथ्याङ्क व्यवस्थापन 
९ मिहला हक सम्बन्धी प्रादिेशक नीित, काननू, मापदण्ड तथा योजना तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन 

१० 
लैङ्िगक िहसंा, मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार सम्वन्धी नीित तथा कायर्योजना तजुर्मा र कायार्न्वयन 
तथा अन्तरािष्ट्रय सिन्ध, सम्झौता र प्रितवद्धताको कायार्न्वयन, िनरोधात्मक र संर�णात्मक उपाय र 
पनुस्थार्पन 

११ मिहला सश��करण तथा लैङ्िगक समानता सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान 
१२ लैंिगक उ�रदायी वजेट र लैङ्िगक परी�ण 

१३ 
बालबािलकाको हकिहत संर�ण सम्बन्धी प्रादिेशक नीित, काननू, मापदण्ड तथा योजना तजुर्मा, 
कायार्न्वयन र िनयमन, अध्ययन, अनुसन्धान, बालमैत्री शासक�य प्रवन्ध र सेवा प्रवाह, बाल उद्धार कोष 
व्यवस्थापन र बाल सधुार तथा पनुस्थार्पना 
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१४ प्रदशेस्तरमा ज्ये� नाग�रक, अपाङ्गता भएका व्यि� र अश�, बालबािलकाका र मिहला सम्बन्धी 
कायर्ह�को अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 

१५ समाजकल्याण र संघसस्था सम्वन्धी कायर्ह�को अनगुमन तथा मलू्याङ्कन 

१६ लोपोन्मखु, सीमान्तकृत, ग�रब, जे� नाग�रक लि�त आवास सम्बन्धी नीित, मापदण्ड तथा योजना 
तजुर्मा र कायार्न्वयन 

१७ सामािजक सरु�ा सम्बन्धी प्रादिेशक नीित, काननू तथा मापदण्डको िनमार्ण तथा कायार्न्वयन, कोष 
व्यवस्थापन, िनयमन, रािष्ट्रय र प्रादिेशक िनकाय तथा संघ संस्थासँग सम्पकर् , समन्वय र सहकायर् 

१८ प्रदशेिभत्र रोजगारी प्रवद्धर्न सम्बन्धी नीित, योजना, कायर्क्रम तथा मापदण्ड तजुर्मा तथा कायार्न्वयन र 
स्थानीय सरकारसंग समन्वय 

१९ िव�सम्पदा सचूीमा परेका स्मारक र परुाताित्वक महत्वका स्थल सम्बन्धी 

२० भाषा, िलिप संस्कृित, लिलतकला र धमर्को संर�ण र प्रयोग सम्वन्धी प्रादिेशक नीित, काननू, मापदण्ड 
तथा योजना तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन 

२१ ऐितहािसक, धािमर्क, साँस्कृितक एवं कला र वास्त ु कलात्मक �ि�कोणले महत्व बोकेका 
प्रादिेशकस्तरका दरवारह�को संर�ण, सम्भार, अध्ययन, अनसुन्धान तथा व्यवस्थापन 

२२ प्रादिेशकस्तरमा संग्रहालयको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 

२३ 
प्रदशेस्तरका परुाताित्वक महत्वका स्थल, ऐितहािसक र धािमर्क सांस्कृितक सम्पदा, प्राचीन स्मारक, 
संग्रहालय, सास्कृितक धरोहर सम्वन्धी नीित, काननू, मापदण्ड तथा योजना तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन 
एवम ्संर�ण, सम्भार, अध्ययन, अनसुन्धान, उत्खनन तथा पनुिनर्मार्ण 

२४ धमर्, परम्परा र गठुी अन्तगर्त चिलआएका िविभन्न जात्रा, पवर्ह�को सञ्चालन र व्यवस्थापन 
२५ संस्कृितको िवकास सम्वन्धी नीित तथा कानून तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन 
२६ रोजगार प्रवद्धर्न सम्बन्धी प्रादिेशक नीित, काननू तथा मापदण्ड तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन 

२७ श्रिमक एवं श्रिमकको सामािजक सरु�ा तथा टे्रड यिुनयन सम्बन्धी प्रादिेशक नीित, काननू, मापदण्ड र 
िनयमन 

२८ श्रमशि�, श्रम बजार सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान र श्रमशि� योजना 
२९ औद्योिगक िववाद समाधान, श्रम सम्बन्धमा सधुार र न्याियक िन�पण 
३० कायर्स्थल सरु�ा, कारखाना िनरी�ण तथा िनयमन 

 

३. िनकायमा रहकेा पदािधकारी तथा कमर्चारी संख्या र कायर् िववरण 
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िस.नं कमर्चारी/पदािधकारीको 
नाम, थर 

पद/तह/श्रेणी महाशाखा/शाखा कैिफयत 

१ माननीय मेखलाल श्रेष् ठ मन्त्री िश.स.ं िव.प्र तथा सामािजक िवकास मन्त्रालय  
२ श्री िवनोद बहादरु कँुवर सिचव (रा.प.प्रथम) िश.स.ं िव.प्र तथा सामािजक िवकास मन्त्रालय  
३ श्री पषु्पराज पौडेल उप-सिचव 

(रा.प.िद्बतीय) 
प्रशासन तथा योजना महाशाखा  

४ श्री तोयनाथ लम्साल उप-सिचव (दशौं) शैि�क योजना तथा अनसुन्धान महाशाखा  
५ श्री भोजराज न्यौपाने उप-सिचव 

(रा.प.िद्बतीय) 
उच्च िश�ा तथा संस्कृित महाशाखा   

६ श्री जमनुा पौडेल काकीर् प्र.म.िव.अ. (नवौं) सामािजक िवकास महाशाखा  
७ श्री ऋिषराज बास्तोला अिधकृत (आठौं) शैि�क योजना, तथ्याङ्क तथा अनुसन्धान 

शाखा 
 

८ श्री टंकप्रसाद ढकाल अिधकृत (आठौं) उच्च िश�ा तथा शैि�क गणुस्तर शाखा  
९ श्री मन कुमारी पौडेल अिधकृत (आठौं) िव�ान प्रिविध र प्रािविधक तथा व्यवसाियक 

िश�ा शाखा 
 

१० श्री िसजर्ना आचायर् काननू अिधकृत फैसला तथा काननू कायार्न्वयन शाखा  
११ श्री अशोक कुमार नेपाली अिधकृत (सातौं)  प्रशासन योजना तथा अनगुमन र श्रम तथा 

रोजगार सचूना शाखा 
 

१२ श्री बद्री प्रसाद वाग्ले प्रदशे समन्वय    
अिधकृत 

रािष् ट्रय बाल अिधकार प�रषद ्  

१३ श्री िवक्रम �रजाल क.अिधकृत (छैठौं) प्रशासन तथा योजना शाखा र स्टोर शाखा  
१४ श्री सशुीला अिधकारी अिधकृत (छैठौं) शैि�क योजना, तथ्याङ्क तथा अनुसन्धान 

शाखा 
 

१५ श्री दवेी शमार् अिधकृत (छैठौं) लैंिगक मूलप्रवाहीकरण तथा सश��करण 
शाखा 

 

१६ श्री शरद ग�ुङ्ग सहायक (पाचौं) बाल अिधकार तथा सामािजक न्याय शाखा  
१७ श्री राजेश श्रे� स.क.अ. रोजगार सचूना शाखा  
१८ श्री नारायणी ढकाल सहायक (चौथो) अपाङ्गता सहायता क� (Help Desk) 

सहयोगी 
 

१९ श्री ज्योित कुमारी भण् डारी सहायक (चौथो) हटलाइन सेवा सहयोगी  
२० श्री सिुनल मानन्धर हलकुा सवारी चालक सवारी चालक  



 
6 

 

२१ श्री ह�रप्रसाद गौतम हलकुा सवारी चालक सवारी चालक  
२२ श्री झक बहादरु सा� हलकुा सवारी चालक सवारी चालक  
२३ श्री रेशम ग�ुङ्ग हलकुा सवारी चालक सवारी चालक  
२४ श्री गंगा था� हलकुा सवारी चालक सवारी चालक  
२५ श्री ल�मी शमार् िघिमरे श्रेणी िविहन कायार्लय सहयोगी  
२६ श्री लोग माया के.सी. श्रेणीिविहन कायार्लय सहयोगी  
२७ श्री डोलराज काफ्ले श्रेणीिविहन कायार्लय सहयोगी  
२८ श्री गोखर् वहादरु रोका श्रेणीिविहन कायार्लय सहयोगी  
२९ श्री शािन्त िजरेल श्रेणीिविहन कायार्लय सहयोगी  

 

४. िनकायबाट प्रदान ग�रन ेसेवा 

महाशाखाको नाम प्रदान ग�रन ेसेवा कैिफयत 
१. प्रशासन तथा योजना महाशाखा शाख◌ा 

(क) प्रशासन योजना तथा 
अनगुमन शाखा 

 

- मन्त्रालय अन्तगर्तका सेवा समहूका कमर्चारीह�को िनयिु�, 
पदस्थापन,स�वा, बढुवा, राजीनामा अवकाश आिदसँग 
सम्बिन्धत कायर् गनेर्, 

- �र� दरबन्दीमा पदपिूतर् प्रिक्रया अगािड बढाउने, 
- कमर्चारीह�को प्रोत्साहन परुस्कारको िसफा�रस गनेर्, 
- कमर्चारीह�को कायर् िववरण तयार गनेर्, 
- कमर्चारीह�को �मता िवकासका लािग कायर्क्रम पिहचान गरी  

कायार्न्वयन गनेर्, 
- कमर्चारीह�को अिभलेख राख्न,े 
- मन्त्रालयको वेभसाइट व्यवस्थापन गनेर्, 
- मन्त्रालयका महाशाखाह�बाट प्रा� योजना,कायर्क्रम र प्रितवेदन 

तयार गरी पेश गनेर् गराउने, 
- मन्त्रालयवाट प्रकाशन ह�न ेवुलेिटन र समाचारपत्रको प्रकाशनको 

व्यवस्था िमलाउने,   
- जनसम्पकर् ,सोधपछु, दतार् चलानी कायर्ह� व्यविस्थत तवरबाट 

सम्पन्न गनर् आवश्यक व्यवस्था िमलाउने, 

 



 
7 

 

- सवारी साधनको प�रचालन, िवजलुी,धारा, टेिलफोन, िवद्धुितय 
उपकरण, फिनर्चरको आपिूतर् तथा ममर्त संभार , 

- मन्त्रालयका सामानको खचर्, ममर्त, िललाम र िमनाहा सम्बिन्ध 
कायर् गनेर्, 

- भण्डार तथा सम्पि�को अिभलेख राख्न,े 
- सचूना प्रिविध सम्वन्धी कायर्लाई व्यविस्थत गदैर् लैजाने, 
- कमर्चारीह�को कायर् सम्पादन मलू्याङ्कन र रेकडर् सम्वन्धी 

कायर्, 
- माननीय मन्त्रीज्य◌कूो सिचवालय सम्वन्धी कायर्, 
- प्रशासन तथा योजना शाखा सम्विन्ध अन्य कायर् गनेर् । 

(ख) आिथर्क प्रशासन शाखा 
 

- मन्त्रालयको साधारण बजेट तयार गनेर्, 
- मन्त्रालय अन्तगर्तका िनकायह�लाई प्रदान ग�रने अिख्तयारी पत्र 

तयार गनेर् र खचर् सम्बन्धी नम्सर्को व्यवस्थापन गनेर्,   
- साधारण तथा िवकास वजेट िनकासा सम्वन्धी कायर् िनयमानसुार 

गनेर्, 
- प्रशासन शाखाको सहयोग िलइ कमर्चारीको तलवी प्रितवेदन 

पा�रत गरी तलब भ�ा उपलब्ध गराउने, 
- खचर्को श्रेश्ता रािख लेखापरी�ण , बे�जु फरछ््यौट   
- िविनयोिजत वजेटको अिधनमा रिह अिधकार प्रा� अिधकारीको 

स्वीकृतीमा खचर् गनेर्, 
- भए गरेका खचर्को अिभलेिखकरण गनेर्, 
- आिथर्क प्रशासन शाखासंग सम्वन्धीत अन्य कायर्ह� गनेर् । 

 

(ग) काननू तथा फैसला 
कायार्न्वयन शाखा 

- मन्त्रालयको कायर्�ेत्र िभत्र पनेर् िवषयमा एन िनयमको मस्यौदा 
तयार गनेर् 

- मन्त्रालयसँग सम्बिन्धत पनर् आएका मदु्दा मािमलाह� सम्बन्धी 
आवश्यक कायर् गनेर्, 

- मन्त्रालयका सब◌ै शाखा महाशाखाह�लाई कान◌ूनी राय 
परामशर् िदने 

- मन्त्रालयका सचूनाह� राजपत्रमा प्रकाशन गनेर् व्यवस्था िमलाउने, 
- मन्त्रालयका सवै शाखास◌ँग समन्वय गरी नाग�रक बडापत्रको 

व्यवस्थापन गनेर्, 
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- काननू तथा फैसलास◌गँ सम्बिन्धत अन्य कायर्ह� गनेर् । 
(घ) श्रम तथा रोजगार शाखा 
 

- रोजगार  प्रवद्धर्न सम्बन्धी प्रादिेशक नीित, काननू तथा मापदण्ड 
तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन गनेर्, 

- श्रिमक एवं श्रिमकको सामािजक सरु�ा तथा टे्रड यिुनयन 
सम्बन्धी प्रादिेशक नीित, कानून, मापदण्ड र िनयमन गनेर्, 

- श्रमशि�, श्रम बजार सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान र श्रमशि� 
योजना तयार गरी कायार्न्वयन गनेर्, 

- औद्योिगक िववाद समाधान, श्रम सम्बन्धमा सधुार र न्याियक 
िन�पणको व्यवस्था िमलाउन,े 

- कायर्स्थल सरु�ा, कारखाना िनरी�ण तथा िनयमनको कायर्ह� 
गनेर्, 

- सीप िवकास तािलमको आवश्यकता पिहचान गरी सञ्चालनको 
व्यवस्था िमलाउने, 

- श्रम तथा रोजगारसंग सम्वन्धीत अन्य कायर्ह� गनेर् । 

 

२. शैि�क योजना तथा अनसुन्धान महाशाखा 
(क) शैि�क योजना तथा 

अनसुन्धान शाखा 
 

- प्रदशेस्तरको मानव संसाधनको आवश्यकता प्र�ेपण तथा 
शैि�क योजना िनमार्ण र कायार्न्वयन 

- प्रदशेस्तरमा प्राि�क अनसुन्धान तथा शैि�क तथ्याङ्क 
व्यवस्थापन 

- रािष्ट्रय प्रारिम्भक िश�ा पढाइ कायर्क्रम सञ्चालनमा सहयोग 
गनेर्, 

- संघ,प्रदशे र स्थानीय तहबाट सञ्चालन ह�न ेशैि�क कायर्क्रम 
वीच समन्वय गनेर्, 

- शैि�क िवषयमा अध्ययन अनसुन्धान गनेर् गराउन,े 
- िनरी�ण,अनगुमन साधन र सूचक तयार गनेर्, 
- शैि�क योजना र कायर्क्रमको अनगुमन मूल्यांकन प्रितवेदन 

तयार गरी प्रा� प�ृपोषण अनुसार सधुार गनेर्, 
- प्रदशेिभत्रका िवद्यालय  /गनेर् नक्सांकन महािवद्यालयह�को  
-  शैि�क योजना, कायर्क्रम, रणनीित तयार गनेर्, 
- िश�ाको  िवकासका लािग वािषर्क कायर्क्रमह� तयार गनेर् , 
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- प्रस्तािवत योजना तथा कायर्क्रमका लािग बजेटको प्रा�प तयार 
गनेर्, 

- िश�ा तफर् को चौमािसक, वािषर्क प्रितवेदन तयार गनेर्, 
- प्रदशे योजना आयोगसँग सम्बिन्धत कायर्ह� गनेर्, 
- शैि�क नीित तथा कायर्क्रम कायार्न्वयनको अध्ययन, तलुना र 

िव�ेषण गनेर्, 
- शैि�क योजनाह�को िव�ेषण तजुर्मा,कायार्न्वयन र िव�ेषण, 
- शैि�क नीित तथा कायर्क्रमको नीितगत अध्ययन अनसुन्धान 

गनेर्, 
- िश�ामा भौितक सधुार कायर्क्रमको व्यवस्थापन गनेर् , 
- िवद्यालय �ेत्र िवकास कायर्क्रम कायार्न्वयनमा सहिजकरण 

सम्वन्धी कायर्, 
- शैि�क गणुस्तर अिभविृद्ध गनेर् उपायह� खेिज गरी सुझाव िदन,े 
- शैि�क योजना र अनगुमन मूल्याङ्कन सम्विन्ध अन्य कायर्ह� 

गनेर् ।  
(ख) िव�ान, प्रिविध र 
प्रािविधक तथा व्यवसाियक 
िश�ा शाखा 

 

- प्रािविधक तथा व्यवसाियक तािलम र छात्रविृ� सम्वन्धी नीित, 
काननु तथा मापदण्ड िनधार्रण, कायार्न्वयन र िनयमन  

- िवद्यालय तथा प्रािविधक िश�ा तफर् को पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक 
तथा पाठ्य सामाग्री िनमार्ण, उत्पादन र िवतरण  सम्वन्धी कायर्, 

- प्रािविधक तथा व्यावसाियक तािलम प�रषद र यस सम्बन्धी 
अन्य संस्थाह�लाई व्यवस्थापिकय सहयोग गनेर्, 

- प्रािविधक तथा व्यवसाियक िश�ाका प्रािविधक तथा 
व्यावसाियक िश�ाको अनगुमन मूल्यांकन र यसको िनयमन 
तथा सशुासन सम्वन्धी कायर् गनेर्, 

- प्रािविधक तथा व्यवसाियक िश�ा सम्विन्ध अन्य कायर्ह� गनेर् । 

 

३. उच्च िश�ा तथा संस्कृित महाशाखा 
(क) उच्च िश�ा तथा शैि�क 

गणुस्तर शाखा 
 

- प्रदशेस्तरको िव�िवद्यालय तथा उच्च िश�ा सम्वन्धी नीित, 
काननु तथा मापदण्ड तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन  

- प्रदशेस्तरमा िवद्यालय तहको िश�कको सेवा शतर्, योग्यता, 
�मता र िश�क व्यवस्थापनको मापदण्ड िनधार्रण र िनयमन 
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- आधारभतू तथा माध्यािमक तहको िश�ा सम्बन्धी नीित 
िनयम,िनदेर्शनको व्यवस्था गरी कायार्न्वयन गनेर् गराउने, 

- मन्त्रालय , िव�िवद्यालय र महािवद्यालयको सम्पकर्  माध्यमका 
�पमा काम गनेर्, 

- िविभन्न तहको परी�ाको व्यवस्थापन,िव�ेषण र समन्वय गनेर् 
गराउने 

- िश�क तािलम कायर्क्रमको नीित िनयम तयारी र कायार्न्वयनको 
व्यवस्था िमलाउने, 

- उच्च िश�ास◌ँग सम्बिन्धत अन्य कायर्ह� गनेर् । 
(ख) भाषा, संस्कृित र परुातत्व 

संर�ण शाखा 
 

- प्रदशेस्तरमा पसु्तकालय, संग्रहालय, अिभलेखालय सम्वन्धी 
नीित, काननु तथा मापदण्ड तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन 

- िव�सम्पदा सचूीमा परेका स्मारक र परुाताित्वक महत्वका स्थल 
सम्बन्धी भाषा, िलिप संस्कृित, लिलतकला र धमर्को संर�ण र 
प्रयोग सम्वन्धी प्रादिेशक नीित, काननु, मापदण्ड तथा योजना 
तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन 

- ऐितहािसक, धािमर्क, साँस्कृितक एवं कला र वास्त ुकलात्मक 
�ि�कोणले महत्व बोकेका प्रादिेशकस्तरका दरवारह�को संर�ण, 
सम्भार, अध्ययन, अनुसन्धान तथा व्यवस्थापन 

- प्रादिेशकस्तरमा संग्रहालयको स्थापना, सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन  

- प्रदशेस्तरका परुाताित्वक महत्वका स्थल, ऐितहािसक र धािमर्क 
सांस्कृितक सम्पदा, प्रािचन स्मारक, संग्रहालय, सास्कृितक धरोहर 
सम्वन्धी नीित, काननु, मापदण्ड तथा योजना तजुर्मा, कायार्न्वयन 
र िनयमन एवम ्संर�ण, सम्भार, अध्ययन, अनसुन्धान, उत्खनन 
तथा पनुिनर्मार्ण 

- धमर्, परम्परा र गठुी अन्तगर्त चिलआएका िविभन्न जात्रा, 
पवर्ह�को सञ्चालन र व्यवस्थापन 

- संस्कृितको िवकास सम्वन्धी नीित तथा काननु तजुर्मा, कायार्न्वयन 
र िनयमन सम्वन्धी कायर् 

- भाषा संस्कृित र परुातत्व सम्विन्ध अन्य कायर्ह� गनेर् । 

 

४. सामािजक िवकास महाशाखा 
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(क) लैङ्िगक शस�करण तथा 
मलूप्रवाह◌ीकरण शाखा 

 

- मिहला हक सम्बिन्ध प्रादिेशक नीित ,काननू   , मापदण्ड तथा 
योजना तजुर्मा ,कायार्न्वयन र िनयमन सम्बिन्ध कायर् गनेर्।   

- मिहला बालबािलका  ,जे� नाग�रक,अपाङ्गता भएका व्यि� र  
लैङ्िगक अल्पसंख्यक व्यि�ह�को तथ्याङ्क संकलन  गनेर् । 

- लैङ्िगक िहसंा ,मानव बेचिबख र  ओसारपोस सम्बिन्ध नीित 
तथा  कायर्योजना तजुर्मा र कायार्न्वयन तथा अन्तरािष्ट्रय सिन्ध ,
सम्झौता र    प्रितबद्वताको कायार्न्वयन , िनरोधात्मक र 
संर�णात्मक उपाय र पनुथार्पना गनेर् । 

- मिहला सशि�करण तथा लैङ्िगक समानता सम्बिन्ध 
अनगुमनअनसुन्धान। 

- लैङ्िगक उ�रदािय बजेट िनमार्ण र लैङ्िगक प�र�ण सम्बिन्ध 
कायर् गनेर्। 

- सामािजक िवकास महाशाखा अन्तगर्त बािषर्क प्रगित प्रितबेदन 
तयार गनेर्। 

 

(ख) बालअिधकार तथा 
सामािजक न्याय शाखा 

 

- बालबािलकाको हकिहत संर�ण सम्बन्धी प्रादिेशक नीित, 
काननू, मापदण्ड तथा योजना तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन, 
अध्ययन, अनुसन्धान, बालमैत्री शासक�य प्रवन्ध र सेवा प्रवाह, 
बालउद्धार कोष व्यवस्थापन र बाल सधुार तथा पनुस्थार्पना 
सम्विन्ध कायर् गनेर् । 

- प्रदशेस्तरमा ज्ये� नाग�रक, अपाङ्गता भएका व्यि� र अश�, 
बाल बािलकाका र मिहला सम्बन्धी कायर्ह�को अनगुमन तथा 
मलू्याङ्कन गनेर् । 

- समाज कल्याण र संघ संस्था सम्बिन्ध कायर्ह�को अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन गनेर्। 

- लोपोन्मखु, सीमान्तकृत, ग�रब, जे� नाग�रक लि�त आवास 
सम्बन्धी नीित, मापदण्ड तथा योजना तजुर्मा र कायार्न्वयन । 

- सामािजक सरु�ा सम्बिन्ध प्रादिेशक नीित ,काननू ,मापदण्डको 
िनमार्ण  तथा कायार्न्वयन,कोष व्यवस्थापन ,िनयमन ,रािष्ट्रय र 
प्रादिेशक ,स्थािनय तह तथा संघ संस्थासंग सम्पकर्  ,समन्वय र 
सहकायर्। 

- बालअिधकार तथा सामािजक न्यायसंग सम्वन्धीत कायर्ह� गनेर् । 
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५. सेवाप्रदान गनेर् िनकायको शाखा र िजम्मेवार अिधकारीः 
     मन्त्रालयका महाशाखाह� र िजम्मेवार कमर्चारीह�को िववरण िनम्न बमोिजम रहकेो छ । 

िस.नं. महाशाखाको नाम महाशाखा प्रमुख कैिफयत 
१. प्रशासन तथा योजना महाशाखा श्री पषु्पराज पौडेल  
२. शैि�क योजना तथा अनसुन्धान महाशाखा श्री तोयनाथ लम्साल  
३. उच्च िश�ा तथा संस्कृित महाशाखा श्री भोजराज न्यौपाने  
४. सामािजक िवकास महाशाखा श्री जमनुा पौडेल  

 

६. सेवा प्रदान गनर् लाग्ने दस्तरु र अविध : सेवाको िकिसम र प्रकृित नाग�रक बडापत्र बमोिजम ह�नेछ । 

७. िनणर्य गनेर् प्रिक्रया र अिधकार 

िस.नं िनणर्य िनणर्यकतार् कैिफयत 
१ महाशाखागत कायर् महाशाखा प्रमुख  
२ मन्त्रालयको समग्र प्रशासिनक िवषय सिचव  
३ नीितगत िनणर्य माननीय मन्त्री  

 

८. िनणर्य उपर उजरुी सनु्ने अिधकारी : 

प्रमखु : श्री िवनोद बहादरु कँुवर 

पद  : सिचव 

 ९. प्रव�ा : 
 नाम   : तोयनाथ लम्साल 

 पद   : उपसिचव ( दशौं तह) 

१०. गनुासो सनु्ने अिधकारी : 

 नाम  : भोजराज न्यौपान े

 पद:  : उपसिचव (रा.प िद्धतीय तह) 
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१०.सचूना अिधकारी र प्रमखुको नाम र पद : 
प्रमखु  : श्री िवनोद बहादरु कँुवर 
पद   : सिचव 
सचूना अिधकारी  : श्री टंकप्रसाद ढकाल 
पद   :अिधकृतस्तर (आठौं) 

 
११. ऐन, िनयम, िविनयम वा िनदेर्िशकाको सचूी 

• गण्डक� िव�िवद्यालय ऐन, २०७६  
• गण् डक� प्रािविधक िश�ा तथा व्यवसाियक तािलम प्रितष् ठान ऐन, २०७७ 
• गण् डक� प्र�ा प्रितष् ठान ऐन,२०७७ 
• प्रदशेस्तरीय अपाङ्गता सम्बन्धी िनदेर्शन सिमित गठन कायर्िविध, २०७७ 
• सडक तथा बेवा�रसे बालबािलका व्यवस्थापन मापदण् ड, २०७७ 
• मिहला, बालबािलका तथा समाजकल्याण तफर् का स्वीकृत कायर्क्रम कायार्न्वयन मापदण् ड,२०७७ 
• धािमर्क, साँस्कृितक तथा परुाताित्वक महत्वका �ेत्रह�को संर�ण र सधुार सम्वन्धी मापदण्ड, २०७७ 
• संर�ण िवषयगत �ेत्रको प्रदेशस्तरीय पवूर्तयारी तथा प्रितकायर् योजना, २०७७ 
• भाषा, सािहत्य, कला तथा संस्कृिततफर् का कायर्क्रम सञ् चालन मापदण् ड, २०७७ 
• भाषा, सािहत्य, कला र संस्कृितको उत्थानका लािग आयोजना ग�रन ेकायर्क्रम तथा रािष् ट्रय िवभिूतको 

सम् मानमा मनाइने िदवस, समारोह सम्बन्धी मापदण् ड, २०७७ 
• सामािजक प�रवतर्नका लािग यवुा प�रचालन सम्बन्धी मापदण् ड, २०७७ 
• सामािजक िवकास मन्त्रालयबाट सञ् चालन ह�न ेिश�ा सम्बन्धी स्वीकृत कायर्क्रम तथा बजेट कायार्न्वयन 

सम्बन्धी मापदण् ड, २०७७ 
• एक शैि�क संस्था एक उद्धम कायर्िबिध , २०७६ 
• प्रदशे िवकास स्वयंसेवक कायर्िविध, २०७५ (दोस्रो संशोधन सिहत ) 
• एकल मिहला संर�ण कायर्क्रम सम्वन्धी कायर्िविध, २०७६ 
• लामो तथा छोटो अविधको सीपमलूक तािलम सञ्चालन कायर्िविध,२०७७ 
• प्रदशे श्रम सल्लाहाकार प�रषद ्गठन सम्बन्धी कायर्िविध,२०७७ 
• कोिभड-१९ बाट प्रभािवत वगर् लि�त तािलम कायर्क्रम सञ्चालन मापदण्ड,२०७७ 
• दिलत समदुायको परम्परागत पेशा, कला र सीपको संर�ण, सम्वद्धर्न र व्यवसाियकरणका  
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• भगत सवर्िजत सीप िवकास कायर्क्रम संचालन मापदण्ड,२०७७ 
• लामो तथा छोटो अविधको िसपमलूक तािलम सञ्चालन कायर्िविध,२०७७ 
• प्रदशे श्रम प�रषद ्गठन सम्बन्धी कायर्िविध,२०७७ 
• कोिभड-१९ बाट प्रभािवत वगर् लि�त तािलम कायर्क्रम सञ्चालन मापदण्ड,२०७७ 
• दिलत समदुायको परम्परागत पेशा, कला र सीपको संर�ण, सम्वद्धर्न र व्यवसाियकरणका लािग भगत 

सवर्िजत सीप िवकास कायर्क्रम संचालन मापदण्ड,२०७ 
 

१२. सावर्जिनक िनकायको वेबसाईट भए सो को िववरण : www.mosd.gandaki.gov.np 

१३. सावर्जिनक िनकायले प्रा� गरेको वैदिेशक सहायता, ऋण, अनदुान एंव प्रािविधक सहयोग - नभएको 
१४. सावर्जिनक िनकायले वगीर्करण तथा संर�ण गरेको सचूनाको नामावली र त्यस्तो सचूना - मन्त्रालयले सचूनाको   
     वगीर्करण नगरेको । 
 
१५. सावर्जिनक िनकायमा परेका सचूना माग सम्बन्धी िनवेदन र सो उपर सचूना िदएको 

सचूना मागको िनवेदन संख्या फछर्यौट कैिफयत 
४४ ४४ २०७७ श्रावण दिेख २०७८ पुस सम्म 

 
 

१६. सावर्जिनक िनकायका सूचनाह� अन्यत्र प्रकाशन भएका वा ह�न ेभएको भए सो को िववरण मन्त्रालयका सचूनाह�    
     मन्त्रालयको सचूना पाटी, स्थानीय दिेख रािष्ट्रय पत्रपित्रकाह� र मन्त्रालयको वेवसाईट  
     www.mosd.gandaki.gov.np मा समेत प्रकाशन गनेर् ग�रएको छ ।

http://www.mosd.gandaki.gov.np/
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