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१. ननकायको स्वरुप र प्रकृवि 

     नेपालको संवव ानले एकात्मक शासन पद्धवि रहकेो  मलुुकलाई संघीय संरचनामा पररणि गरी संघ 
प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशमा प्रदेश सरकार रहने व्यवस्था अनसुार 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 अनसुार यस मन्त्रालयलाई शशक्षा, मरहला, 
बालबाशलका, िेष्ठ नागररक, अपाङ्गिा िएका व्यक्ति, सामाजिक सरुक्षा ,िाषा ससृ्कवि, परुाित्व, श्रम 
िथा रोिगारसंग सम्वन्धन्धि ववषयहरुको जिम्मेवारी िोवकएको छ ।यस मन्त्रालयको कायवक्षते्र नित्र रहकेा 
ववनिन्न ववषयहरुको प्रदेश स्तरीय कानून नीवि मापदण्डहरुको ननमावण गनुवपनभ िएकोले मन्त्रालय हाल 
नयनै ववषयमा केन्द्रिि रहकेो छ । साथै मन्त्रालयले आफ्नो ववषय क्षेत्र नित्रका ववनिन्न कायवक्रमहरु ननमावण 
गरी कायावन्वयन गरररहकेो छ । 

     यस मन्त्रालयको मलू उद्देश्य गण्डकी प्रदेशका िनिाको शशक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद लगायि 
मन्त्रालयसगँ 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 उन्मखु समृद्ध प्रदेशको ननमावणमा योगदान पु्ाउनु हो ।  

मन्त्रालयको कायव जिम्मेवारीलाई संक्षेपमा ननम् नानसुार प्रस्तिु गररएको छिः 

 सीपयुि दक्ष नागररक ियार गनभ, 
 प्राववन क शशक्षामा िोड रदई प्रदेशलाइ आवश्यक िनशक्ति उत्पादन गरी शैशक्षक वेरोिगार 

घटाउन,े 
 स्वरोिगार श्रृिना गनभ, 
 रहिंसा ररहि समाि ननमावण गनभ, 
 श्रम शोषण ररहि समाि स्थापना गनभ, 
 शसमान्तकृि, अल्पसंख्यक नागररकहरुलाई संरक्षण गनभ, 
 िाषा,  मव, संसृ्कवि र परुाित्वको संरक्षण, सम्व वन र अनिलेजखकरण गनभ, 
 गण्डकी प्रदेशलाई खेलकुद गन्तव्यको रुपमा ववकास गनभ, 
 युवा शक्तिलाइ प्रदेशको ववकासमा पररचालन गनभ, 



 
2 

 

 सूचना प्रववन को माध्यमबाट ननष्पक्ष, नमिव्ययी, पारदशी, चसु्त र छररिो रूपमा कायवसम्पादन 
गरी समृद्ध प्रदेश बनाउने कायवक्रममा योगदान गनभ । 

मन्त्रालयको संगठन संरचना देहाय बमोजिम रहकेो छ ।

 

२. ननकायको काम, किवव्य र अन कार 

गण्डकी प्रदेश सरकारको (कायववविािन) ननयमावली, २०७४ बमोजिम शशक्षा, संसृ्कवि, ववज्ञान प्रववन  
िथा सामाजिक ववकास मन्त्रालयको काम, किवव्य र अन कार देहाय बमोजिम रहकेो 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, अनमुवि िथा ननयमन 

३ 
प्रदेशस्तरमा पसु्तकालय, 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 पसु्तक िथा पाठ्य सामग्री 
ननमावण, उत्पादन र वविरण 

५ 
प्रदेशस्तरको मानव संशा नको आवश्यकिा प्रक्षपेण ि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 अनसुन्धान िथा शैशक्षक िथ्याङ्क व्यवस्थापन 

९ 
मरहला हक सम्बन्धी प्रादेशशक नीवि, कानून, मापदण्ड िथा योिना ििुवमा, कायावन्वयन र 
ननयमन 

१० 

लैङ्ङ्गक रहिंसा, 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, अनसुन्धान 
१२ लैंनगक उिरदायी विेट र लैङ्ङ्गक परीक्षण 

१३ 

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

१४ 
प्रदेशस्तरमा ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गिा िएका व्यक्ति र अशि, बालबाशलकाका र मरहला 
सम्बन्धी कायवहरुको अनगुमन िथा मूल्याङ्कन 

१५ समािकल्याण र संघसस्था सम्वन्धी कायवहरुको अनगुमन िथा मूल्याङ्कन 

१६ 
लोपोन्मखु, सीमान्तकृि, गररब, िेष्ठ नागररक लशक्षि आवास सम्बन्धी नीवि, मापदण्ड िथा 
योिना ििुवमा र कायावन्वयन 

१७ 

सामाजिक सरुक्षा 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 प्रवद्धवन सम्बन्धी नीवि, योिना, कायवक्रम िथा मापदण्ड ििुवमा िथा 
कायावन्वयन र स्थानीय सरकारसंग समन्वय 

१९ ववश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र परुािाष्ट्रत्वक महत्वका स्थल सम्बन्धी 

२० 
िाषा, शलवप संसृ्कवि, लशलिकला र  मवको संरक्षण र प्रयोग सम्वन्धी प्रादेशशक नीवि, कानून, 
मापदण्ड िथा योिना ििुवमा, कायावन्वयन र ननयमन 

२१ 
ऐविहाशसक,  ानमिक, साँसृ्कविक एवं कला र वास्त ुकलात्मक दृन्द्रिकोणले महत्व बोकेका 
प्रादेशशकस्तरका दरवारहरुको संरक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनसुन्धान िथा व्यवस्थापन 

२२ प्रादेशशकस्तरमा संग्रहालयको स्थापना, सञ्चालन िथा व्यवस्थापन 
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२३ 

प्रदेशस्तरका परुािाष्ट्रत्वक महत्वका स्थल, ऐविहाशसक र  ानमिक सांसृ्कविक सम्पदा, प्राचीन 
स्मारक, संग्रहालय, सासृ्कविक  रोहर सम्वन्धी नीवि, कानून, मापदण्ड िथा योिना ििुवमा, 
कायावन्वयन र ननयमन एवम् संरक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनसुन्धान, उत्खनन िथा पनुननिमावण 

२४  मव, परम्परा र गुठी अन्तगवि चशलआएका ववनिन्न िात्रा, पववहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापन 
२५ संसृ्कविको ववकास सम्वन्धी नीवि िथा कानून ििुवमा, कायावन्वयन र ननयमन 
२६ रोिगार प्रवद्धवन सम्बन्धी प्रादेशशक नीवि, कानून िथा मापदण्ड ििुवमा, कायावन्वयन र ननयमन 

२७ 
श्रनमक एवं श्रनमकको सामाजिक सरुक्षा िथा ट्रडे युननयन सम्बन्धी प्रादेशशक नीवि, कानून, 
मापदण्ड र ननयमन 

२८ श्रमशक्ति, श्रम बिार सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान र श्रमशक्ति योिना 
२९ औद्योनगक वववाद समा ान, श्रम सम्बन्धमा स ुार र न्यानयक ननरुपण 
३० कायवस्थल सरुक्षा, कारखाना ननरीक्षण िथा ननयमन 

 

३. ननकायमा रहकेा पदान कारी िथा कमवचारी संख्या र कायव वववरण 

शस.नं कमवचारी/पदान कारीको 
नाम, थर 

पद/िह/श्रेणी महाशाखा/शाखा कैनफयि 

१ माननीय मेखलाल श्रेष् ठ मन्त्री शश.सं. वव.प्र िथा सामाजिक ववकास 
मन्त्रालय 

 

२ श्री ववनोद बहादरु कँुवर सशचव (रा.प.प्रथम) शश.सं. वव.प्र िथा सामाजिक ववकास 
मन्त्रालय 

 

३ श्री गंगा बहादरु के्षत्री उप-सशचव 
(रा.प.रििीय) 

प्रशासन िथा योिना महाशाखा  

४ श्री िेिप्रसाद काफ् ले उप-सशचव (प्रा.) 
(दशौं) 

 युवा िथा 
खेलकुद 
मन्त्रालय 

४ श्री दामोदर सवुदेी  उप-सशचव (प्रा.) 
(दशौं) 

शैशक्षक योिना िथा अनसुन्धान महाशाखा  

५ श्री िोयनाथ लम्साल उप-सशचव (प्रा.) 
(दशौं) 

उच्च शशक्षा िथा संसृ्कवि महाशाखा   

८ श्री िमुना पौडेल काकी प्र.म.वव.अ. (नवौं) सामाजिक ववकास महाशाखा  

९ श्री ऋवषराि बास्तोला अन कृि (आठौं) शैशक्षक योिना, िथ्याङ्क िथा अनसुन्धान 
शाखा 

 

१० श्री मन कुमारी पौडेल अन कृि (आठौं) प्राववन क िथा व्यवसानयक शशक्षा शाखा  
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१२ श्री प्रकाश ओझा अन कृि (आठौं)  युवा िथा 
खेलकुद 
मन्त्रालय 

१४ श्री सशुीला आचायव अन कृिस्तर 
(आठौं)/सूचना 
अन कारी 

बाल अन कार िथा सामाजिक न्याय शाखा  

१६ बुनद्धसागर नघनमरे अन कृि (आठौं) उच्च शशक्षा िथा शैशक्षक गणुस्तर शाखा  
१८ श्री शसिवना आचायव कानून अन कृि फैसला िथा कानून कायावन्वयन शाखा  
१९ श्री युवराि अयावल अन कृि (सािौं) प्रशासन िथा योिना शाखा  

२१ श्री अशोक कुमार 
नेपाली 

अन कृि (सािौं) रोिगार सूचना केि  

२२ श्री बद्री प्रसाद वाग्ल े प्रदेश समन्वय    
अन कृि 

राङ्ष् ट्रय बाल अन कार पररष   

२३ श्री शशव संसार श्रेष् ठ अन कृिस्तर मा.मन्त्रीज्यूको स्वकीय सशचवालय  

२४ श्री ववक्रम ररिाल क.अन कृि (छैठौं) मा.मन्त्रीज्यूको ननजि सशचवालय  
२५ श्री रािेि आचायव अन कृि (छैठौं) प्रशासन िथा योिना शाखा  
२६ श्री प्रकाश बराल क.अन कृि (छैठौं) प्रशासन िथा योिना शाखा  
२७ श्री सशुीला अन कारी अन कृि (छैठौं) शैशक्षक योिना, िथ्याङ्क िथा अनसुन्धान 

शाखा 
 

२८ श्री रीिा लम्साल 
सापकोटा 

अन कृि (छैठौं)  युवा िथा 
खेलकुद 
मन्त्रालय 

२९ श्री देवी शमाव अन कृि (छैठौं) लैंनगक मूलप्रवाहीकरण िथा सशिीकरण 
शाखा 

 

३१ श्री नरेि कुमार रेग्मी सहायक (पाचौं) स्टोर शाखा  
३२ श्री शरद गरुुङ्ग सहायक (पाचौं) बाल अन कार िथा सामाजिक न्याय शाखा  
३३ श्री फूलमाया पाणे्ड सहायक (चौथो) आनथिक प्रशासन शाखा  
३४ श्री रािेश श्रेष्ठ स.क.अ. रोिगार सूचना केि  
३६ श्री नारायणी ढकाल सहायक (चौथो) अपाङ्गिा सहायिा कक्ष (Help Desk) 

सहयोगी 
 

३७ श्री ज्योवि कुमारी 
िण् डारी 

सहायक (चौथो) हटलाइन सेवा सहयोगी  

४० श्री सनुनल मानन्धर हलकुा सवारी चालक सवारी चालक  
४१ श्री हररप्रसाद गौिम हलकुा सवारी चालक सवारी चालक  
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४२ श्री झक बहादरु सारु हलकुा सवारी चालक सवारी चालक  
४४ श्री मननल सनुार हलकुा सवारी चालक सवारी चालक  
४५ श्री लक्ष्मी शमाव नघनमरे श्रेणी ववरहन कायावलय सहयोगी  
४८ श्री लोग माया के.सी. श्रेणीववरहन कायावलय सहयोगी  
४९ श्री डोलराि काफ्ले श्रेणीववरहन कायावलय सहयोगी  
५० श्री गोखव वहादरु रोका श्रेणीववरहन कायावलय सहयोगी  
५१ श्री शान्धन्त जिरेल श्रेणीववरहन कायावलय सहयोगी  
४. ननकायबाट प्रदान गररन ेसेवा 

महाशाखाको नाम प्रदान गररने सेवा कैनफयि 
१. प्रशासन िथा योिना महाशाखा शाखा 

(क) प्रशासन योिना िथा 
अनगुमन शाखा 

 

- मन्त्रालय अन्तगविका सेवा समूहका कमवचारीहरुको ननयकु्ति, 
पदस्थापन,सरुवा, बढुवा, रािीनामा अवकाश आरदसगँ 
सम्बन्धन्धि कायव गनभ, 

- ररि दरबन्दीमा पदपूविि  प्रवक्रया अगारड बढाउने, 
- कमवचारीहरुको प्रोत्साहन परुस्कारको शसफाररस गनभ, 
- कमवचारीहरुको कायव वववरण ियार गनभ, 
- कमवचारीहरुको क्षमिा ववकासका लानग कायवक्रम परहचान गरी  

कायावन्वयन गनभ, 
- कमवचारीहरुको अनिलेख राख्न,े 
- 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 पछु, दिाव चलानी कायवहरु व्यवस्थस्थि िवरबाट 

सम्पन्न गनव आवश्यक व्यवस्था नमलाउने, 
- सवारी सा नको पररचालन, वविलुी, ारा, टेशलफोन, ववद्धवुिय 

उपकरण, फननिचरको आपवूिि  िथा ममवि संिार , 
- मन्त्रालयका सामानको खचव, ममवि, शललाम र नमनाहा सम्बन्धन्ध 

कायव गनभ, 
- िण्डार िथा सम्पशिको अनिलेख राख्न,े 
- सूचना प्रववन  सम्वन्धी कायवलाई व्यवस्थस्थि गदै लैिाने, 
- कमवचारीहरुको कायव सम्पादन मूल्याङ्कन र रेकडव  सम्वन्धी 

कायव, 
- माननीय मन्त्रीज्यूको सशचवालय सम्वन्धी कायव, 
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- प्रशासन िथा योिना शाखा सम्वन्धन्ध अन्य कायव गनभ । 
(ख) आनथिक प्रशासन शाखा 
 

- मन्त्रालयको सा ारण बिटे ि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 ननयमानसुार 

गनभ, 
- प्रशासन शाखाको सहयोग शलइ कमवचारीको िलवी प्रविवेदन 

पाररि गरी िलब ििा उपलब्ध गराउने, 
- खचवको श्रेश्ता राजख लेखापरीक्षण , बेरुि ुफर्छ्यौट  
- ववननयोजिि विेटको अन नमा ररह अन कार प्राप्त अन कारीको 

स्वीकृिीमा खचव गनभ, 
- िए गरेका खचवको अनिलेजखकरण गनभ, 
- आनथिक प्रशासन शाखासंग सम्वन्धीि अन्य कायवहरु गनभ । 

 

(ग) कानून िथा फैसला 
कायावन्वयन शाखा 

- मन्त्रालयको कायवक्षते्र नित्र पनभ ववषयमा एन ननयमको मस्यौदा 
ियार गनभ 

- मन्त्रालयसँग सम्बन्धन्धि पनव आएका मुद्दा मानमलाहरु सम्बन्धी 
आवश्यक कायव गनभ, 

- मन्त्रालयका सबै शाखा महाशाखाहरुलाई कानूनी राय परामशव 
रदन े

- मन्त्रालयका सूचनाहरु रािपत्रमा प्रकाशन गनभ व्यवस्था 
नमलाउने, 

- मन्त्रालयका सवै शाखासँग समन्वय गरी नागररक बडापत्रको 
व्यवस्थापन गनभ, 

- कानून िथा फैसलासँग सम्बन्धन्धि अन्य कायवहरु गनभ । 

 

(घ) श्रम िथा रोिगार शाखा 
 

- रोिगार  प्रवद्धवन सम्बन्धी प्रादेशशक नीवि, कानून िथा मापदण्ड 
ििुवमा, कायावन्वयन र ननयमन गनभ, 

- श्रनमक एवं श्रनमकको सामाजिक सरुक्षा िथा ट्रडे युननयन 
सम्बन्धी प्रादेशशक नीवि, कानून, मापदण्ड र ननयमन गनभ, 

- श्रमशक्ति, श्रम बिार सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान र श्रमशक्ति 
योिना ियार गरी कायावन्वयन गनभ, 

- औद्योनगक वववाद समा ान, श्रम सम्बन्धमा स ुार र न्यानयक 
ननरुपणको व्यवस्था नमलाउने, 

- कायवस्थल सरुक्षा, कारखाना ननरीक्षण िथा ननयमनको कायवहरु 
गनभ, 

- सीप ववकास िाशलमको आवश्यकिा परहचान गरी सञ्चालनको 
व्यवस्था नमलाउने, 
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- श्रम िथा रोिगारसंग सम्वन्धीि अन्य कायवहरु गनभ । 
२. शैशक्षक योिना िथा अनसुन्धान महाशाखा 

(क) शैशक्षक योिना िथा 
अनसुन्धान शाखा 

 

- प्रदेशस्तरको मानव संसा नको आवश्यकिा प्रक्षपेण िथा शैशक्षक 
योिना ननमावण र कायावन्वयन 

- प्रदेशस्तरमा प्राशज्ञक अनसुन्धान ि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 अनसुन्धान गनभ गराउने, 
- ननरीक्षण,अनगुमन सा न र सूचक ियार गनभ, 
- शैशक्षक योिना र कायवक्रमको अनगुमन मूल्याकंन प्रविवेदन 

ियार गरी प्राप्त पृष्ठपोषण अनसुार स ुार गनभ, 
- प्रदेशनित्रका ववद्यालय /महाववद्यालयहरुको नयांकन गनभ  
-  शैशक्षक योिना, कायवक्रम, रणनीवि ियार गनभ, 
- शशक्षाको  ववकासका लानग वावषिक कायवक्रमहरु ियार गनभ , 
- प्रस्ताववि योिना िथा कायवक्रमका लानग बिेटको प्रारुप ियार 

गनभ, 
- शशक्षा िफव को चौमाशसक, वावषिक प्रविवेदन ियार गनभ, 
- प्रदेश योिना आयोगसँग सम्बन्धन्धि कायवहरु गनभ, 
- शैशक्षक नीवि िथा कायवक्रम कायावन्वयनको अध्ययन, िलुना र 

ववश्लेषण गनभ, 
- शैशक्षक योिनाहरुको ववश्लेषण ििुवमा,कायावन्वयन र ववश्लेषण, 
- शैशक्षक नीवि िथा कायवक्रमको नीविगि अध्ययन अनसुन्धान 

गनभ, 
- शशक्षामा िौविक स ुार कायवक्रमको व्यवस्थापन गनभ , 
- ववद्यालय क्षेत्र ववकास कायवक्रम कायावन्वयनमा सहजिकरण 

सम्वन्धी कायव, 
- शैशक्षक गणुस्तर अनिवृनद्ध गनभ उपायहरु खेजि गरी सझुाव रदन,े 
- शैशक्षक योिना र अनगुमन मूल्याङ्कन सम्वन्धन्ध अन्य कायवहरु 

गनभ ।  

 

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

 

- प्राववन क िथा व्यवसानयक िाशलम र छात्रवृशि सम्वन्धी नीवि, 
काननु िथा मापदण्ड नन ावरण, कायावन्वयन र ननयमन  

- ववद्यालय िथा प्राववन क शशक्षा िफव को पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक 
िथा पाठ्य सामाग्री ननमावण, उत्पादन र वविरण  सम्वन्धी कायव, 
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- प्राववन क िथा व्यावसानयक िाशलम पररषद र यस सम्बन्धी अन्य 
संस्थाहरुलाई व्यवस्थापवकय सहयोग गनभ, 

- प्राववन क िथा व्यवसानयक शशक्षाका प्राववन क िथा व्यावसानयक 
शशक्षाको अनगुमन मूल्यांकन र यसको ननयमन िथा सशुासन 
सम्वन्धी कायव गनभ, 

- प्राववन क िथा व्यवसानयक शशक्षा सम्वन्धन्ध अन्य कायवहरु गनभ । 
३. उच्च शशक्षा िथा संसृ्कवि महाशाखा 

(क) उच्च शशक्षा िथा शैशक्षक 
गणुस्तर शाखा 

 

- प्रदेशस्तरको ववश्वववद्यालय िथा उच्च शशक्षा सम्वन्धी नीवि, 
काननु िथा मापदण्ड ििुवमा, 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,ननदभशनको 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 । 

 

(ख) िाषा, संसृ्कवि र परुाित्व 
संरक्षण शाखा 

 

- प्रदेशस्तरमा पसु्तकालय, संग्रहालय, अनिलेखालय सम्वन्धी नीवि, 
काननु िथा मापदण्ड ििुवमा, कायावन्वयन र ननयमन 

- ववश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र परुािाष्ट्रत्वक महत्वका स्थल 
सम्बन्धी िाषा, शलवप संसृ्कवि, लशलिकला र  मवको संरक्षण र 
प्रयोग सम्वन्धी प्रादेशशक नीवि, काननु, मापदण्ड िथा योिना 
ििुवमा, कायावन्वयन र ननयमन 

- ऐविहाशसक,  ानमिक, साँसृ्कविक एव ं कला र वास्त ु कलात्मक 
दृन्द्रिकोणले महत्व बोकेका प्रादेशशकस्तरका दरवारहरुको संरक्षण, 
सम्भार, अध्ययन, अनसुन्धान िथा व्यवस्थापन 

- प्रादेशशकस्तरमा संग्रहालयको स्थापना, सञ्चालन िथा व्यवस्थापन  
- प्रदेशस्तरका परुािाष्ट्रत्वक महत्वका स्थल, ऐविहाशसक र  ानमिक 

सांसृ्कविक सम्पदा, प्राशचन स्मारक, संग्रहालय, सासृ्कविक  रोहर 
सम्वन्धी नीवि, काननु, मापदण्ड िथा योिना ििुवमा, कायावन्वयन 
र ननयमन एवम् संरक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनसुन्धान, उत्खनन 
िथा पनुननिमावण 
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-  मव, परम्परा र गुठी अन्तगवि चशलआएका ववनिन्न िात्रा, पववहरुको 
सञ्चालन र व्यवस्थापन 

- संसृ्कविको ववकास सम्वन्धी नीवि िथा काननु ििुवमा, कायावन्वयन 
र ननयमन सम्वन्धी कायव 

- िाषा संसृ्कवि र परुाित्व सम्वन्धन्ध अन्य 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 सकंलन गनभ । 

- लैङ्ङ्गक रहिंसा ,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 
अनगुमनअनसुन्धान। 

- लैङ्ङ्गक उिरदानय बिेट ननमावण र लैङ्ङ्गक पररक्षण सम्बन्धन्ध 
कायव गनभ। 

- सामाजिक ववकास महाशाखा अन्तगवि बावषिक प्रगवि प्रविबेदन 
ियार गनभ। 

 

(ख) बालअन कार िथा 
सामाजिक न्याय शाखा 

 

- बालबाशलकाको हकरहि सरंक्षण सम्बन्धी प्रादेशशक नीवि, कानून, 
मापदण्ड िथा योिना ििुवमा, कायावन्वयन र ननयमन, अध्ययन, 
अनसुन्धान, बालमैत्री शासकीय प्रवन्ध र सेवा प्रवाह, बालउद्धार 
कोष व्यवस्थापन र बाल स ुार िथा पनुस्थावपना सम्वन्धन्ध कायव 
गनभ । 

- प्रदेशस्तरमा ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गिा िएका व्यक्ति र अशि, 
बाल बाशलकाका र मरहला सम्बन्धी कायवहरुको अनगुमन िथा 
मूल्याङ्कन गनभ । 

- समाि कल्याण र संघ ससं्था सम्बन्धन्ध कायवहरुको अनगुमन िथा 
मलु्याङ्कन गनभ। 

- लोपोन्मखु, सीमान्तकृि, गररब, िेष्ठ नागररक लशक्षि आवास 
सम्बन्धी नीवि, मापदण्ड िथा योिना ििुवमा र कायावन्वयन । 

- सामाजिक सरुक्षा सम्बन्धन्ध प्रादेशशक नीवि ,कानून ,मापदण्डको 
ननमावण िथा कायावन्वयन,कोष व्यवस्थापन ,ननयमन ,राष्ट्रिय र 
प्रादेशशक ,स्थाननय िह िथा संघ संस्थासंग सम्पकव  ,समन्वय र 
सहकायव। 
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- बालअन कार िथा सामाजिक न्यायसंग सम्वन्धीि कायवहरु गनभ 
। 

 

५. सेवाप्रदान गनभ ननकायको शाखा र जिम्मेवार अन कारीिः 
मन्त्रालयका महाशाखाहरु र जिम्मेवार कमवचारीहरुको वववरण ननम्न बमोजिम रहकेो छ । 
शस.नं. महाशाखाको नाम महाशाखा प्रमखु कैनफयि 
१. प्रशासन िथा योिना महाशाखा श्री गंगा बहादरु के्षत्री  
२. शैशक्षक योिना िथा अनसुन्धान महाशाखा श्री दामोदर सवुदेी  
३. उच्च शशक्षा िथा संसृ्कवि महाशाखा श्री िोयनाथ लम्साल  
४. सामाजिक ववकास महाशाखा श्री िमुना पौडेल  

 

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 कैनफयि 
१ महाशाखागि कायव महाशाखा प्रमखु  
२ मन्त्रालयको समग्र प्रशासननक ववषय सशचव  
३ नीविगि ननणवय माननीय मन्त्री  

 

८. ननणवय उपर उिरुी सनु्ने अन कारी 

प्रमखुिः श्री ववनोद बहादरु कँुवर 

पदिः सशचव 

९. सम्पादन गरेको कामको वववरण 

आ.व. २०७७/०७८ असार मसान्तसम्मको अवन मा हाशसल िएका मखु्य-मखु्य उपलङ्ध  िथा 
कायवक्रमको प्रगवि वववरण 

(क)  शशक्षा िफव िः 
 प्रादेशशक शशक्षा नीविको मस्यौदा ियार िएको, 
 स्थानीय िहको अनरुो मा स्थानीय पाठ्यक्रम ननमावणमा १० वटा स्थानीय िहमा ववज्ञ 

सेवा उपलध  गराइ ८ वटा स्थानीय िहमा पाठ्यक्रम ियार िएको¸  
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 ववद्यालय स्वास्थ्य शशक्षा कायवक्रम अन्तरगि सरसफाई व्यवस्थापन, सनभ र नसनभ रोगको 
सचेिना ववकासका लानग श्रव्यदृश्य सामग्री ियार िएको¸ 

 स्थानीय िहसँगको समन्वयमा २१ वटा सामदुानयक शसकाइ केिका प्रविकक्षा २० 
िनाका दरले १२० कक्षाका २४०० िना नवसाक्षरहरुका लानग प्रववन मैत्री वविीय 
साक्षरिाका कक्षा सञ्चालन िएको, 

 इञ्जिननयररङ अध्ययन संस्थान पशिमाञ्चल क्याम्पस पोखरालाई Rock and Tunnel 
Engineering को कायव सञ्चालनका लानग अनदुान उपलध  गराईएको, 

 एस ओ एस हमवनमाइनर ववद्यालयमा अध्ययनरि १३३ िना लशक्षि वगवका 
बालवाशलकाहरुको पढाइलाई ननरन्तरिा रदन छात्रवृशि उपलध  गराइएको, 

 छनौट िएका ५ वटा दगुवम िथा रहमाली जिल्लाका नमनुा आवाशसय ववद्यालयहरुको 
िौविक ननमावण िथा आवासमा बस्ने ८० िना ववद्याथीका लानग खानेबस्ने सवुव ाका लानग 
अनदुान उपलध  गराईएको, 

 रत्रिवुन शान्धन्त मा.वव. पोखरा-३० खदुीमा बौनद्धक अपाङ्गिा िएका बालवाशलकाहरुको 
लानग ववस्तृि आयोिना प्रविवेदन (DPR) बमोजिम आवाशसय ववद्यालय स्थापनाका 
लानग अनदुान रकम उपलध  गराइएको, 

 सामदुानयक पसु्तकालयको सदुृढीकरण/स्तरोन्निीका लानग १२ वटा पसु्तकालयहरु छनौट 
िई स्तरोन्निी कायव गररएको. 

 नीवि, कायवक्रम िथा ननदभ शशकाको अनिमजुखकरण िथा आगामी आनथिक वषवको योिना 
परहचान कायवशाला सम्पन्न िएको, 

 सूचना सञ्चार िथा प्रववन  सम्बन्धी गि आ.व. हरुमा कायवक्रम उपलध  िएका 
सामदुानयक ववद्यालयहरुमा त्यसको प्रयोग र प्रिावकाररिा सम्बन्धमा अनसुन्धान कायव 
गररएको  

 मनसनुी वषावका कारण ववद्यालयहरुमा पगुेको क्षविलाई बढ्न नरदन ८० वटा सामदुानयक 
ववद्यालयहरुलाई अनदुान उपलध  गराईएको, 

 स्थानीय िहसँगको समन्वयमा  प्रवि ववद्यालय २००० ववद्याथीका लानग ३ वटा 
ववद्यालयलाई ठूला ववद्यालय ववकास गनव ववस्तृि आयोिना प्रविवदेन (DPR) ननमावण 
गररएको, 

 प्रदेशको आवश्यकिा अनरुुप कृवष र ननमावण ववषयमा सीपमूलक िाशलम पाठ्यक्रम 
ननमावण िई कायावन्वयनको चरणमा रहकेो । 
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 स्थानीय िहको अनरुो मा स्थानीय पाठ्यक्रम ननमावणमा १० वटा स्थानीय िहमा ववज्ञ 
सेवा उपलध  गराइएको,  

 ववद्यालय स्वास्थ्य शशक्षा कायवक्रम अन्तरगि सरसफाई व्यवस्थापन, सनभ र नसनभ रोगको 
सचेिना ववकासका लानग १२ वटा स्थानीय िहका ११४ वटा ववद्यालयमा ११४०० िना 
सरोकारवालाहरुलाई सचिेनाका लानग श्रव्यदृश्य सामग्री ियार िई पोखरा 
ववश्वववद्यालयसँग कायवक्रम सञ्चालनमा सहकायव हुने गरी सम्झौिा िएको र १२ वटा 
स्थानीय िहका शशक्षा सेवाका कमवचारीहरुलाई अनिमजुखकरण कायव सम्पन्न िएको, 

 स्थानीय िहसँगको समन्वयमा २१ वटा सामदुानयक शसकाइ केिका प्रविकक्षा २० 
िनाका दरले १२० कक्षाका २४०० िना नवसाक्षरहरुका लानग प्रववन मैत्री वविीय 
साक्षरिाका कक्षा सञ्चालन िएको, 

 ववश्वववद्यालयका ६ िना ववद्याथीबाट सामाजिक ववकास मन्त्रालयको सम्बन्धन्धि क्षेत्रमा 
शैशक्षक अनसुन्धान कायवका लानग प्रस्ताव पेश िई सम्झौिा िएको, 

 इञ्जिननयररङ अध्ययन संस्थान पशिमाञ्चल क्याम्पस पोखरालाई Rock and Tunnel 
Engineering को कायव सञ्चालनका लानग अनदुान उपलध  गराईएको, 

 सामदुानयक ववद्यालयका सदुृढीकरणका क्षेत्र परहचानका लानग कायवदल गठन िई कायव 
अगाडी बढेको, 

 एस.ओ.एस हमवनमाइनर ववद्यालयमा अध्ययनरि लशक्षि वगवका बालवाशलकाहरुको 
पढाइलाई ननरन्तरिा रदन अनदुान उपलध  गराइएको, 

 छनौट िएका ५ वटा दगुवम िथा रहमाली जिल्लाका नमनुा आवाशसय ववद्यालयहरुको 
िौविक ननमावण िथा आवासमा बस्ने १०० िना ववद्याथीका लानग खानेबस्ने सवुव ाका लानग 
अनदुान उपलध  गराईएको, 

 साङ्केविक िाषा शधदकोष ननमावणका लानग सेवा परामशव खररद गरी कायव िईरहकेो, 
 इशानेश्वर मा .वव. , मध्येनेपाल र मस्यावङ्दी बहुमखुी क्याम्पस, बेँसीशहर लमिङुको िौविक 

ननमावणका लानग अनदुान रकम उपलध  गराईएको, 
 सामदुानयक पसु्तकालयको 

 नीवि, कायवक्रम िथा ननदभ शशकाको अनिमजुखकरण िथा आगामी आनथिक वषवको योिना 
परहचान कायवशाला सम्पन्न िएको, 

 सूचना सञ्चार िथा प्रववन  सम्बन्धी गि आ .व .हरु मा कायवक्रम उपलध  िएका 
सामदुानयक ववद्यालयहरुमा त्यसको प्रयोग र प्रिावकाररिा सम्बन्धमा अनसुन्धान कायव 
िईरहकेो, 

 मनसनुी वषावका कारण ववद्यालयहरुमा पगुेको क्षविलाई बढ्न नरदन ८० वटा सामदुानयक 
ववद्यालयहरुलाई अनदुान उपलध  गराईएको, 

 रदगो ववकास लक्ष्य प्रदेशीकरण सरहि १० वषभ प्रादेशशक शशक्षा योिना ननमावण कायव 
िईरहकेो, 
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 स्थानीय िहसँगको समन्वयमा  प्रवि ववद्यालय २००० ववद्याथीका लानग ३ वटा 
ववद्यालयलाई ठूला ववद्यालय ववकास गनव ववस्तृि आयोिना प्रविवदेन-DPR ननमावण 
गररएको, 

 प्रदेशको आवश्यकिा अनरुुप कृवष र ननमावण ववषयमा सीपमूलक िाशलम पाठ्यक्रम 
ननमावण िई कायावन्वयनको चरणमा रहकेो । 
 

(ख) मरहला बालबाशलका िेष्ठ नागररक िथा समािकल्याण िफव िः 
 प्रदेशस्तरीय लैंनगक रहिंसा प्रिाववि, मानव बेचववखन िथा ओसारपसारबाट प्रिावविहरुका 

लानग दीघवकालीन पनुस्थावपना केिको पोखरा महानगरपाशलका वडा नं ३३ मा पूवाव ार 
ननमावण िई सञ्चालनको क्रममा रहकेो, 

 प्रदेश नित्रका कास्की, मनाङ र मसु्ताङ बाहकेका आठ जिल्लाका सदरमकुामस्थस्थि 
स्थानीय िहबाट सञ् चालन हुने गरी रहिंसा प्रिाववि मरहला िथा बालबाशलकाहरूका लानग 
अल्पकालीन आश्रय सरहिको जिल्ला सेवा केि सञ् चालनको लानग प्रवि जिल्ला रु. 
१०,००,०००।(दश लाख) का दरले रकम उपलब्ध गराइएको, 

 मरहला िथा बालबाशलका ववरुद्ध हुने सबै प्रकारका रहिंसा ननवारणमा सहयोग प्ुाउन 
िथा रहिंसा पीरडि िथा प्रिावविहरूको ित्काल उद्धार, संरक्षण, सशिीकरण र सामाजिक 
न्यायमा आवश्यक समन्वय गनवको लानग सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा लैंनगक रहिंसा 
ववरुद्धको ननिःशुल्क हटलाइन सेवा सञ् चालनमा ल्याइएको, 

 मरहलाहरुका लानग लोक सेवा ियारी कक्षा सञ्चालन १५ रदने राप.अन ं
रद्विीय/सहायकस्तर चौथो (कास्की, लमिङु्ग, गोरखा, नवलपरु, िनहु,ँ स्याङ्गिा, 
बागलुङ, पववि र म्याग्दी जिल्ला समन्वय सनमविमाफव ि) कायवक्रम सञ् चालन गनव 
सम्बन्धन्धि जिल्ला समन्वय सनमविलाई अख्तियारी पठाइएकोमा पववि, म्याग्दी, िनहु ँर 
बाग्लङु ४ जिल्लामा कायवक्रम सञ् चालन िई १४० िना मरहला लािान्द्रन्वि िएका, 

 प्रदेश आपत्कालीन उद्धार कायवक्रम अन्तगवि ववशेष आवश्यकिा र माग बमोजिम 
िोजखमपूणव अवस्थामा रहकेा मरहला, बालबाशलकाहरूको उद्धार र संरक्षणका कायवक्रम 
गररएको,  

 अपाङ्गिा िएका व्यक्तिहरूलाई सेवा प्रवाह र सूचनामा सहि पहुचँ प्ुाउन मन्त्रालयमा 
अपाङ्गिा सहायिा कक्ष (Help Desk) ननरन्तर रुपमा सञ् चालनमा रहकेो,  

 अपांगिा िएका व्यक्तिहरुको लानग समुदायमा आ ाररि पनुस्थावपना कायवक्रम अन्तगवि 
अपाङ्गिाको क्षेत्रमा वक्रयाशील १६ वटा संस्थाहरूलाई सीप िथा व्यवसानयकिा ववकास 
िाशलम सञ् चालनको लानग रु, ३०,००,०००। (िीस लाख) रकम उपलब्ध गराइएकोमा 
३२० िना अपाङ्गिा िएका व्यक्तिहरूले िाशलम शलएका, 
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 अपाङ्गिा सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय ननदभशन सनमवि गठन कायवववन , २०७७ बमोजिम 
सनमवि गठन िई सनमविको परहलो बैठक सम्पन् न िएको, 

 संरक्षण ववषयगि क्षेत्रको बठैक ननयनमि रुपमा सञ् चालन गररएको, 
 ज्येष् ठ नागररक रदवा सेवा केि सञ् चालन, ज्येष् ठ नागररक िवन िथा आश्रमको 

सञ् चालन कायवक्रमिफव  क्रमशिः ३७ र १४ वटा संस्थाहरूलाई सञ् चालन अनदुान रकम 
उपलब्ध गराइएको, ज्येष् ठ नागररक आश्रममा आश्रय शलइरहकेा ३१८ िना लािान्द्रन्वि 
िएका,  

 मानव सेवा आश्रम िथा सडक मानव व्यवस्थापनमा समवपि ि ६ वटा संस्थाहरुलाई 
सञ् चालन अनदुान उपलब्ध गराइएकोमा ३५० िना लािान्द्रन्वि िएका, 

 सामाजिक कुररवि ववरुद्ध अनियानमूलक कायवक्रम सञ् चालनका सने्दशमूलक 
सामग्रीहरू ियार गरी वविरण गररएको, 

 अपाङ्गिा सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय नीवि र ज्येष् ठ नागररक सम्बन्धी नीवि ििुवमाका लानग 
कायवदल गठन िई मस्यौदा ियार िएको, 

 सांकेविक िाषा दोिाषहेरूको लानग क्षमिा ववकास कायवक्रमिफव  प्रदेश बरहरा संघ 
माफव ि १५ िनालाई िाशलम प्रदान गररएको, 

 दृङ्ष् टववहीनहरूको लानग ३६ वटा श्रव्य सामग्री उत्पादन िई गण् डकी नेत्रहीन संघमाफव ि 
वविरण िइरहकेो, 

 मरहला, बालबाशलका, ज्येष् ठ नागररक र अपाङ्गिा िएका क्षेत्रमा वक्रयाशील 
प्रदेशस्तरका संघसंस्थासँग योिना ििुवमा सम्बन्धमा समन्वय बैठक सञ् चालन 
गररएको, 

 प्रदेश नित्रका ११ जिल्लाका एफ.एम रेरडयोमाफव ि मरहला, बालबाशलका िथा 
समािकल्याणिफव  सने्दशमूलक सूचनाहरू प्रसारण गररएको, 

 अपांगिा िएका व्यक्तिहरुको लानग क्षमिा अनसुारको रोिगार सृिना िथा पनुस्थावपना 
केिको लानग प्रदेशस्तरीय अपांगिा ग्राम ननमावणको लानग िग् गा प्राङ्त िको प्रवक्रया 
अगारड बढाइएको । 
 

(ग) प्रशासन िथा योिना महाशाखा िफव  
 महाशाखा प्रमखुहरूसँग कायव सम्पादन सम्झौिा िई कायावन्वयन िएको,  
 स्थानीय िहहरुसँग बिेट िथा कायवक्रम र श्रम रोिगारका िाशलम सम्बन्धमा िचुवअल 

बैठक सम्पन्न गररएको, 
 मन्त्रालय र मािहिका ननकायहरूको कायवक्रम कायावन्वयन सम्बन्धमा प्रगवि समीक्षा 

गररएको, 
 खररद योिना खररद इकाई गठन बोलपत्र सनमवि गठन िई  कायवहरू िएका, 
 मन्त्रालय मािहि रहने गरी ११ वटै जिल्लामा सामाजिक ववकास कायावलय स्थापना 

सम्बन्धमा संगठन िथा व्यवस्थापन सवभक्षण (O&M) गररएको,  
 मन्त्रालयको संगठन िथा व्यवस्थापन सवभक्षण (O&M) स्वीकृविको चरणमा रहकेो, 



 
16 

 

 गण् डकी प्रदेश ववज्ञान िथा प्रववन  प्रविष् ठानको संगठन िथा व्यवस्थापन सवभक्षण 
(O&M) स्वीकृविको चरणमा रहकेो,  

 गण् डकी प्रदेश प्राववन क िथा व्यावसानयक शशक्षा प्रविष् ठानको संगठन िथा व्यवस्थापन 
सवभक्षण (O&M) स्वीकृविको चरणमा रहकेो ।  
 

(घ) िाषा‚ संसृ्कवि र परुाित्व िफव  
 पोखरा शलटरेचर फेन्द्रििल सम्पन्न िएको,  
 ववद्यालयस्तरीय नाटक प्रवियोनगिा (पोखरा नथयटर) सम्पन्न िएको,  
 सप्तरङ्गी प्रवििाको खोिी २०७७ कायव सम्पन्न िएको,  
 प्रदेशस्तरीय लोकदोहोरी प्रवियोनगिा सम्पन्न िएको,   
 लोक गीि िथा संसृ्कविको प्रव वनको लानग ववद्यालयस्तरीय अनलाइवन िीि गीि 

प्रवियोनगिा सञ्चालनमा सहयोग गररएको,  
 प्रदेश नित्र रहकेा ववनिन्न संग्रहालयहरुको स्तरोन्निी गररएको, 
 प्रज्ञा प्रविष्ठान गठन िइव सञ्चालनमा आएको । 

 
(ङ) श्रम िथा रोिगार िफव  

 प्रदेश स्तरीय श्रम िथा रोिगार सम्बन्धी नीविको मस्यौदा ियार िएको । 
 

१०.सूचना अन कारी र प्रमखुको नाम र पद 
प्रमखुिः श्री ववनोद बहादरु कँुवर 
पदिः सशचव 
सूचना अन कारीिः श्री सशुीला आचायव 
पदिः अन कृिस्तर (आठौं) 
 

११. ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदभ शशकाको सचूी 

 गण्डकी ववश्वववद्यालय ऐन, २०७६  
 गण् डकी प्राववन क शशक्षा िथा व्यवसानयक िाशलम प्रविष् ठान ऐन, २०७७ 
 गण् डकी प्रज्ञा प्रविष् ठान ऐन,२०७७ 
 प्रदेशस्तरीय अपाङ्गिा सम्बन्धी ननदभशन सनमवि गठन कायवववन , २०७७ 
 सडक िथा बेवाररसे बालबाशलका व्यवस्थापन मापदण् ड, २०७७ 
 मरहला, बालबाशलका िथा समािकल्याण िफव का स्वीकृि कायवक्रम कायावन्वयन मापदण् ड,२०७७ 
  ानमिक, साँसृ्कविक िथा परुािाष्ट्रत्वक महत्वका के्षत्रहरुको संरक्षण र स ुार सम्वन्धी मापदण्ड, 

२०७७ 
 संरक्षण ववषयगि क्षेत्रको प्रदेशस्तरीय पूववियारी िथा प्रविकायव योिना, २०७७ 
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 िाषा, सारहत्य, कला िथा संसृ्कवििफव का कायवक्रम सञ् चालन मापदण् ड, २०७७ 
 िाषा, सारहत्य, कला र संसृ्कविको उत्थानका लानग आयोिना गररने कायवक्रम िथा राङ्ष् ट्रय 

वविूविको सम् मानमा मनाइने रदवस, समारोह सम्बन्धी मापदण् ड, २०७७ 
 सामाजिक पररविवनका लानग युवा पररचालन सम्बन्धी मापदण् ड, २०७७ 
 सामाजिक ववकास मन्त्रालयबाट सञ् चालन हुने शशक्षा सम्बन्धी स्वीकृि कायवक्रम िथा बिेट 

कायावन्वयन सम्बन्धी मापदण् ड, 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, सम्वद्धवन 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, सम्वद्धवन र व्यवसानयकरणका लानग 

िगि सववजिि सीप ववकास कायवक्रम संचालन मापदण्ड,२०७७ 
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१२. आम्दानी, खचव िथा आनथिक कारोवार सम्बन्धी अद्यावन क वववरण 

शस.
नं. 

आनथिक वषव २०७७/७८ को ववननयोजिि बिेट २०७७ असार मसान्तसम्म खचव 
चाल ू पुँिीगि िम्मा चाल ू पुँिीगि िम्मा 

१ ८६,७३,८८,०००। २२,३३,५०,०००। १,०९,०७,३८,०००। 
 

६३,९०,९३,३५७।५७ ८१,३७,७७७।३९ ६४,७२,३१,१३४।९६ 
 

  

१३. िोवकए बमोजिमका अन्य वववरण- नरहकेो 

१४. अनघल्लो आनथिक वषवमा सावविननक ननकायले कुनै कायवक्रम वा आयोिना सञ्चालनको वववरण 

यस अनघको प्रकाशन अंकहरुमा उल्लेख गररएको छ । 

१५. सावविननक ननकायको वेबसाईट िए सो को वववरण  

www.mosd.gandaki.gov.np 

१६. सावविननक ननकायले प्राप्त गरेको वदेैशशक सहायिा, ऋण, अनदुान एंव प्राववन क सहयोग 
-निएको 
१७. सावविननक ननकायले सञ्चालन गरेको कायवक्रम र सो को प्रगवि प्रविवेदन  
कायवक्रमको हालसम्मको प्रगवि वववरण अनसुूची-१ मा राजखएको 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 ननवदेन संख्या फछवयौट कैनफयि 
४३ ४३ २०७७ श्रावण देजख २०७८ असार सम्म 

२०. सावविननक ननकायका सूचनाहरु अन्यत्र 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 ।  
 

http://www.mosd.gandaki.gov.np/
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अनसुूची-१ 

आनथिक वषव २०७७/७८ असार मसान्तसम् म वावषिक कायवक्रम कायावन्वयनको प्रगवि वववरण 

 प्रदेश नीति िथा योजना आयोग (योजना/अनगुमन िथा मलु्याङ्कन) फा.नं. २ 

 अनसूुची - २ (वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन) 

 १. आ.व. : २०७७/०७८          

 २. वजेट उपशीषिक नं. : 3०१०२०११      
७. जम्मा वजेट 

रकमः 
३५६७४४  

 ३. मन्त्रालय :  शशक्षा संस्कृति िथा सामाशजक र्वकास मन्त्रालय     ८. खचि वजेट रकमः ३०६०५५  

 
४. कायिक्रम/आयोजनाको नामः शशक्षा संस्कृति िथा सामाशजक र्वकास 
मन्त्रालय 

    
९. र्वशिय प्रगति 
प्रतिशिः 

८५.७९  

 ५. स्थानः कास्की      
वजेटको र्कतसम: प्रदेश राजश्व र समातनकरण 
अनदुानः 

 ६. आयोजना/कायािलय प्रमखुको नाम : र्वनोदबहादरु कुुँ वर           

क्र. सं. कम्पोनणे्ट नं. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप खचि शीषिक 
इका
इ 

वार्षिक लक्ष्य वार्षिक प्रगति र्वशिय 
प्रगति 
प्रतिशि 

भाररि 
प्रगति पररमा

ण 
भार बजेट 

पररमा
ण 

 वजेट खचि 
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योजना 2.6.4.131 बजटे तथा कार्यक्रम प्रगतत सतमक्षा गोष्ठी २२५१२ पटक ३ 0.17 600 ३ 17.18 2.8633 0.17 

शशक्षा 2.7.13.35 

माध्र्र्तमक तहका लातग ऐतछिक तिषर्, 

स्थातिर् तहसंगको सहकार्यमा स्थातिर् 

भाषा र मातभृाषाका पाठ्र्क्रम तथा 

पाठ्र्पसु्तक तिमायण तथा कार्ायन्िर्ि 

२२५२२ पटक १ 0.42 1500 १ 477.31 31.82 0.42 

शशक्षा 2.7.13.67 साङ्केततक भाषा शब्दकोष तिमायण २२५२२ पटक १ 0.14 500 १ 100 20 0.14 
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सामाशजक 2.6.4.117 

लैंतगक उत्तरदार्ी शासि कार्म गिय 

लैंतगक सम्पकय  व्र्ति समन्िर् सतमतत 

बैठक सञ्चालि (प्रदशेस्तरमा) 

२२५१२ पटक ३ 0.03 90 १ 19 21.111 0.01 

सामाशजक 2.6.4.122 

मतहला उद्यमीहरुबाट उत्पातदत 

िस्तहुरुको औद्योतगक प्रदशयिी तथा 

बजार व्र्िस्थापि कार्यक्रम तिरन्तरता 

२२५१२ पटक ४ 0.06 210 १ 39 18.571 0.01 

सामाशजक 2.6.4.114 
तत्काल उद्धार (तहसंा प्रभातितहरुको 

लातग) समन्िर् सतमतत बैठक 
२२५१२ पटक ६ 0.04 150 १ 26 17.333 0.01 

सामाशजक 2.7.25.106 
लैंतगक तहसंा तिरुद्धको तिशलु्क हटलाइि 

सेिा सञ् चालि 
२२५२२ पटक १ 0.14 500 १ 181.91 36.382 0.14 

सामाशजक 2.7.5.87 
प्रदशे बालपररषद बैठक सञ्चालि तथा 

पररचालि 
२२५२२ पटक ३ 0.05 180 ३ 38.2 21.222 0.05 

सामाशजक 2.7.5.89 
तकशोरीहरुको लातग आत्मरक्षा सम्बन्धी 

तातलम 
२२५२२ पटक १ 0.36 1300 १ 22 1.6923 0.36 

सामाशजक 2.7.5.94 
प्रदशेस्तरीर् अपांगता समन्िर् सतमतत 

गठि तथा बैठक सञ् चालि 
२२५२२ पटक ३ 0.08 300 १ 97.05 32.35 0.03 

सामाशजक 2.7.5.95 प्रदशेस्तरीर् संरक्षण तिषर्गत के्षत्र २२५२२ पटक ६ 0.04 150 ६ 39 26 0.04 

सामाशजक 2.7.5.96 

प्रदशेस्तरमा मतहला बालबातलका ज्र्ेष्ठ 

िातगरक अपांगता भएका व्र्ति सम्बन्धी 

कार्य गिे संघ संस्थाहरुसग समन्िर् बैठक 

२२५२२ पटक ४ 0.17 600 ४ 164.75 27.458 0.17 

 

प्रदेश नीति िथा योजना आयोग (योजना/अनगुमन िथा मलु्याङ्कन) फा.नं. २  

अनसूुची - २ (वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन)  

१. आ.व. : २०७७/०७८           
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२. वजेट उपशीषिक नं. :       
७. जम्मा वजेट 

रकमः 
१४५२१७   

३. मन्त्रालय :  शशक्षा संस्कृति िथा सामाशजक र्वकास 
मन्त्रालय 

    
८. खचि वजेट 

रकमः 
५०७०२   

४. कायिक्रम/आयोजनाको नामः शशक्षा संस्कृति िथा 
सामाशजक र्वकास मन्त्रालय 

    
९. र्वशिय प्रगति 
प्रतिशिः 

34.91   

५. स्थानः पोखरा      
वजेटको र्कतसम: संघ सशिि 
अनदुानः 

  

६. आयोजना/कायािलय प्रमखुको नाम : 
र्वनोदबहादरु कुुँ वर 

         वजेट रु. हजारमा 

            

कम्पोनणे्ट 
नं. 

कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 
खचि 
शीषिक 

इकाइ 

वार्षिक लक्ष्य वार्षिक प्रगति 
र्वशिय प्रगति 

प्रतिशि 
भाररि प्रगति कैर्फयि पररमा

ण 
भार बजेट 

परर
माण 

 वजेट 
खचि 

२ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १४ 

क) 
 पुुँशजगि खचि अन्त्िगििका 
कायिक्रमहरु 

                    

 

वौर्िक अपाङ्गिा भएका 
वालवातलकाहरुका लातग 
प्रत्येक प्रदेशमा 
पवुािधारयकु्त आवातसय 

र्वद्यालय संचालन 

३१११२ वटा १  १०००० १ १०००० १००.०० ६.८९  

11.1.2.52 

ज्येष्ठ नागररक सामदुार्यक 
केन्त्र र्कसान चापाकोट-
10 स्याङ्गजाको अधरुो 
भवन तनमािण 

३१११२ पटक १  २००० १ २००० १००.०० १.३८ 
स्थानीय िहमा 
अशतियारी 

11.1.2.53 
लैर्ङ्गक र्हंसा पीतििका 
लातग एकीकृि 

३१११२ पटक १  ६००० १ ४२०१ ७०.०२ ४.१३   
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ददघिकालीन पनुिस्थापना 
केन्त्र तनमािण र संचालन 

  पुुँजीगि जम्मा        १८०००   १६२०१ ९०.०१ १२.४०   

ख)  
चाल ुखचि अन्त्िरगिका 
कायिक्रमहरु 

                    

1.2.4.11 
प्रदेश पररयोजना समन्त्वय 
सतमिीको तनयतमि वैठक 

२११३४ संतया १  ८०.००   ३२ ४०.०० ०   

2.4.9.7 

साविजतनक िथा 
सामदुार्यक 
पसु्िकालयहरुलाई 
शस्वकृि कायिर्वतधका 
आधारमा अनदुान 

२२३१३ पटक १  २५०० १ २४५५ ९८.२१ १.७२  

2.6.4.80 

प्रदेश िथा स्थानीय िहको 
लागि साझेदारीमा श्रम, 

रोजगार िथा सामाशजक 
सरुक्षा मन्त्रालयले ियार 
गरेको कायिर्वतध अनसुार 
तसपमूलक िालीम (छोटो 
अवतधको घमु्िी िातलम 
समेि) संचालन 

२२५१२ पटक १  ८४,८७०.००   २६८८ ३.१७ ०   

2.6.4.82 

प्रदेश िहमा तनवािशचि 
प्रतितनतध िथा प्रशासतनक 
कमिचारीलाई बैदेशशक 
रोजगारी सम्बन्त्धी 
प्रशशक्षण, अतभमखुीकरण 
िथा नीति तनमािण 
सम्बशन्त्ध कायि 

२२५१२ पटक १  ७००.०० १ ७.५ १.०७ ०.४८   
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2.7.13.50 

शैशक्षक नीति, कायिक्रम 
िथा तनदेशशका सम्बन्त्धमा 
अतभमखुीकरण 

२२५२२ पटक १  ३००.०० १ २१९ ७३.०१ ०.२१   

2.7.13.51 

शैशक्षक अनसुन्त्धान प्रदेश/ 
स्थानीय पाठ्यक्रम र्वकास 
िथा सचुना व्यवस्थापन 

२२५२२ पटक १  ५००.०० १ ४६५ ९३.१३ ०.३४  

2.7.13.52 
र्वपद व्यवस्थापनका 
लातग शैशक्षक कायिक्रम 

२२५२२ पटक १  २०,०००.०० १ १८९०० ९४.५० १३.७७  

2.7.13.53 

वार्षिक, चौमातसक 
प्रतिवेदन ियारी िथा 
प्रकाशन 

२२५२२ पटक ३  ३००.०० १ २०० ६६.६७ ०.०७  

2.7.13.54 

कायिक्रम कायािन्त्वयनका 
लागी आबश्यक Logistics 

ब्यबस्थापनका लातग 

कायिक्रम व्यबस्थापन खचि 

२२५२२ संतया १  २००.०० १ २०० १००.०० ०.१४   

2.7.13.55 

दीगो र्वकास लक्ष्य 
प्रदेशशकरण सर्हि शशक्षा 
र्वज्ञान िथा प्रर्वतधको 
योजना तनमािण अध्यातधक 

२२५२२ पटक १  ५००.०० १ ३७१ ७४.३७ ०.३४  

2.7.13.57 

स्थानीय िहसुँगको 
समन्त्वय र साझेदारीमा 
र्वद्यालय 
समायोजन/एर्ककरण गरी 
पायक पने र्वद्यालयलाइ 
आधाभिु पवुािधार सर्हि 
ठुला र्वद्यालय र्वकासगनि 
गरुुयोजना/DPR ियारी 

२२५२२ 
र्वद्या
लय 

३  ४,५५०.०० १ ४४८६ ९८.६० १.०४  
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2.7.13.58 

प्रदेशको आवश्यकिा 
अनरुुप हनुे गरी कृर्ष र 
तनमािण लगायिका र्वषय 

क्षेरमा सीपमलुक िातलम 
पाठ्यक्रम र्वकास र 
कायािन्त्वयन 

२२५२२ पटक १  १,५००.०० १ २७९ १८.६० १.०३  

2.7.25.34 

मर्हला, बालबातलका िथा 
ज्येष्ठ नागररक 
मन्त्रालयको कायि क्षेर 

(मर्हला,बालबातलका, 
अपांगिा भएका व्यशक्त, 

जेष्ठ नागररक िथा यौतनक 
िथा लैंतगक अल्पसंतयक) 
का िथयांक संकलन िथा 
अद्यावतधक गरर मर्हला, 
बालबातलका िथा ज्येष्ठ 

नागररक मन्त्रालयमा 
पठाउने 

२२५२२ पटक १  २००.००     ०.०० ०   

2.7.25.61 
सिक बालबातलकाको 
उिार िथा व्यवस्थापन 

२२५२२ संतया १  २,०००.०० १ १५५६ ७७.८४ १.३८   

2.7.25.84 

प्रादेशशक लैतगक र्हंसा 
तनवारण कोषमा रकम 
जम्मा 

२२५२२ पटक १  १००.०० १ १०० १००.०० ०.०७   

2.7.25.90 

ज्येष्ठ नागररकमा भएको 
ज्ञान सीप अनभुव अन्त्िर 
पसु्िा हस्िान्त्िरण सम्बन्त्धी 
कायिक्रम 

२२५२२ पटक १  १,०००.००     ०.०० ०   
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2.7.25.186 

मर्हला उद्यमशशलिा 
र्वकास र र्विीय पहुुँच 
प्रशशक्षण कायिक्रम (सीप 

पररक्षण र टेवा पुुँशज र 
प्रर्वतधसमेि संघ प्रदेश र 
स्थानीय िहको समन्त्वय 
सहकायि र साझेदारीमा)) 

२२५२२ पटक १  ५,५००.०० १ १५३८ २७.९८ ३.७९   

२.७.१२.
१ 

अपाङ्गिा भएका 
व्यशक्तहरुलाई सहायक 
सामग्री िथा पनुस्थािपना 
कायिक्रम 

२२५२२ पटक १  १,०००.०० १ १००० १००.०० ०.६९   

2.8.1.33 
कक्षा १० SEE परीक्षा 
अनगुमन 

२२६११ पटक १  ५००.००     ०.०० ०   

2.8.1.29 
पररयोजना अनगुमन िथा 
मलु्याकंन 

२२६११ संतया १  २२०.००     ०.०० ०   

2.8.1.28 
कायिक्रम व्यवस्थापन, 

अनगुमन िथा मलु्यांकन 
२२६११ संतया १  ६९७.००     ०.०० ०   

  चाल ुखचिको जम्मा            २७.१२    

  
चाल ुर पुुँजीगि खचिको 
जम्मा (क+ख) 

       १४५२१७   ५०७०२ ३४.९१ ३७.४७   

 

 


