सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको
हक सम्बन्धी ननयमावली, २०६५ को ननयम ३
बमोनिम सावविननक गररएको नववरण

स्वतः प्रकाशन
२०७७ माघ-चैत्र

नेपाल सरकार

नशक्षा, नवज्ञान तथा प्रनवनि मन्त्रालय
नसिंहदरबार, काठमाड िं

स्वतः प्रकाशन
नेपालको संविधानले नागरिकहरूमा सूचनाको हक प्रत्याभूत गिे को छ। सूचनाको हकको संिैधावनक
व्यिस्था कार्ाान्वर्नको लावग सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ि सूचनाको हक सम्बन्धी वनर्मािली,
२०६५ कार्ाान्वर्नमा छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ५ ि सूचनाको हक सम्बन्धी वनर्मािली
२०६५ को वनर्म ३ मा प्रत्येक सािाजवनक वनकार्ले आफ्ना गवतविवधहरूको विििण ३/३ मवहनामा
प्रकावित गननापने कानूनी व्यिस्था िहेको छ।
विक्षा, विज्ञान तथा प्रविवध मन्त्रालर्ले आवथाक िर्ा २०७७।०७८ को माघ, फागनन ि चैत्र मवहनामा सम्पादन
गिे का प्रमनख कामहरूको विििण स्वतः प्रकािन गरिएको छ।

नशक्षा, नवज्ञान तथा प्रनवनि मन्त्रालय
वमवतः २०७८ िैिाख १४ गते

पृष्ठभूनम
मनलनकको समग्र िैवक्षक प्रिासन तथा व्यिस्थापनको नेतृत्व गनाको लावग स्थावपत भएको विक्षा क्षेत्रको
सिोच्च वनकार् विक्षा, विज्ञान तथा प्रविवध मन्त्रालर् हो।र्ो संघीर् मन्त्रालर् हो।नेपालको विक्षा सम्बन्धी
िावरिर् नीवत वनधाािण, र्ोजना वनमााण, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, समन्वर्, अननगमन तथा मूल्याङ्कन गिी
मनलनकभिको िैवक्षक प्रबन्ध वमलाउने वजम्मेिािी ि दावर्त्व र्स मन्त्रालर्को िहे को छ। नेपाल सिकाि (कार्ा
विभाजन) वनर्मािली, २०७४ को अननसूवच १ बमोवजम विक्षा, विज्ञान तथा प्रविवध मन्त्रालर्को स्थापना
भएको हो।सिाप्रथम विक्षा मन्त्रालर्को नामबाट स्थापना भएको र्स मन्त्रालर् विक्षा तथा खेलकनद
मन्त्रालर्, विक्षा तथा संस्कृवत मन्त्रालर्, विक्षा, सं स्कृवत तथा समाजकल्याण मन्त्रालर्, विक्षा मन्त्रालर्
जस्ता नामाकिण हुँदै हाल विक्षा, विज्ञान तथा प्रविवध मन्त्रालर् नाम कार्म भई सबै िैवक्षक संस्थाहरूको
केन्द्रिर् वनकार्को रूपमा िहेको छ।िैवक्षक सेिा प्रिाहको लावग मन्त्रालर् अन्तगात केिमा केिीर्
वनकार्हरू, विविद्यालर्हरू, परिर्ोजनाहरू, बोर्ा , आर्ोग, परिर्द् , सवमवत, सवचिालर् िहेका छन् भने
वजल्ला स्तिमा विक्षा विकास तथा समन्वर् इकाई स्थापना गरिएका छन्।हाल स्थानीर् सिकाि सञ्चालन
ऐन, २०७४ बमोवजम विद्यालर् तहको विक्षा संचालन तथा व्यिस्थापन स्थानीर् तहबाट भइिहेको छ।
१. मन्त्रालयको काम, कतवब्य र अनिकार
नेपाल सिकाि (कार्ा विभाजन) वनर्मािली अननसाि विक्षा, विज्ञान तथा प्रविवध मन्त्रालर्ले गनना पने
कार्ाहरू वनम्न बमोवजम छन् :
१. विक्षासम्बन्धी नीवत, काननन, मापदण्ड ि वनर्मन
२. केिीर् वििविद्यालर्सम्बन्धी नीवत, काननन ि मापदण्ड
३.विदे िी वििविद्यालर्संस्थाको सम्बन्धन, समकक्षता, वनधाािण, प्रत्यार्न (एवक्रवर्टे िन),समन्वर्
तथा वनर्मन
४. केिीर् पनस्तकालर् सम्बन्धी नीवत, काननन ि व्यिस्थापन
५. मानि संसाधन आिश्यकता प्रक्षेपण, िावरिर् िैवक्षक र्ोजना एिम् मानिस्रोत विकास र्ोजना
६. विद्यालर् तहको िावरिर् पाठ्यक्रम प्रारूप, मनल विर्र्को पाठ्यक्रम, नमनना पाठ्यपनस्तक ि
वनर्मन
७. प्राविवधक विक्षा तथा व्यािसावर्क तावलमको िावरिर् नीवत पाठ्यक्रम प्रारूप, र्ोग्यता
वनधाािण, सीप पिीक्षणको मापदण्ड
८. विद्यालर् तहको विक्षकको सेिा सता, र्ोग्यता एिम् समकक्षताको नीवत ि मापदण्ड
९. विक्षक तावलमसम्बन्धी नीवत, मापदण्ड ि स्तिीकिण, पाठर्क्रम प्रारूप, र्ोग्यता वनधाािण,
सीप पिीक्षणको मापदण्ड तथा तावलम केिसंगको समन्वर्
१०. विद्यालर् तहको पिीक्षाको िावरिर् मापदण्ड, माध्यवमक तहको पिीक्षा व्यिस्थापन तथा
समकक्षता वनधाािण
११. कनटनीवतक वनर्ोगबाट सम्बन्धन वलई सञ्चालन हने िैवक्षक संस्थाको स्वीकृवत
१२. विदे िी िैवक्षक संस्थाबाट सम्बन्धन वलई संचालन हने िैवक्षक संस्थाको स्वीकृवत, प्रत्यार्न
तथा वनर्मन
१३. प्रदे ि तथा स्थानीर् तहको िैवक्षक विर्र्मा समन्वर्
१४. वििविद्यालर् अननदान आर्ोग, केिीर् वििविद्यालर् खनला वििविद्यालर् ि केिीर्स्तिका
िैवक्षक प्रवतष्ठान
१५. छात्रिृवि ि विद्वत्वृविसम्बन्धी नीवत ि मापदण्ड
१६. िैवक्षक अध्यर्न, अननसन्धानको स्वीकृवत सम्बन्धी नीवत, काननन ि मापदण्ड
१७. िावरिर् प्रावज्ञक अननसन्धान तथा िैवक्षक तथ्याङ्क व्यिस्थापन
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१८. िैवक्षक गनणस्ति मानक वनधाािण, मापन तथा वनर्मन
१९. िावरिर् पिीक्षा बोर्ा , प्राविवधक विक्षा तथा व्यािसावर्क तावलम परिर्द्
२०. विज्ञान प्रविवध सम्बन्धी नीवत, काननन, मापदण्ड
२१. िैज्ञावनक, अन्तरिक्ष विज्ञान ि खगोल विज्ञान सम्बन्धी अध्यर्न तथा अननसन्धान
२२. विज्ञान ि प्रविवधको खोज, अननसन्धान, आविष्काि, प्रिर्द्ा न ि विकास
२३. विज्ञान प्रविवध विर्र्क तथ्यांक संकलन, प्रिोधन ि सिेक्षणको मापदण्ड
२४. पािमाणविक प्रविवध, िे वर्र्ोधमी पदाथाहरूको गनणस्ति तथा उपर्ोग सम्बन्धी तथ्याङ्क
प्रणालीको स्थापना व्यिस्थापन ि वनर्मन
२५. जैविक तथा पािमाणविक प्रविवधको उपर्ोग तथा प्रिर्द्ा न, वनर्न्त्रण ि वनर्मन .
२६. ओजोन अध्यर्न, सौर्ा–विकीिण मापन तथा सनचना प्रिाह
२७. िैज्ञावनक उपकिण क्यावलिे्ििन तथा प्रमाणीकिण
२८. िासार्वनक पदाथाको उपर्ोग तथा प्रिर्द्ा न, वनर्न्त्रण ि वनर्मन
२९. पािमाणविक पदाथा, बेिारिसे स्रोतहरूको खोज तथा पननलााभ ि व्यिस्थापन
३०. आणविक ऊजाा सम्बन्धी नीवत, काननन, मापदण्ड, कार्ाान्वर्न ि वनर्मन
३१. नेपाल विज्ञान तथा प्रविवध प्रज्ञा प्रवतष्ठान, िावरिर् विवध विज्ञान प्रवष्ठान, प्लानेटोरिर्म, िेधिाला
ि विज्ञान सङ्ग्ग्रहालर्
३२. मन्त्रालर् सम्बन्धी िावरिर् अन्तिाा वरिर् संघसं स्थासंग सन्द्रन्ध, सम्झौता अवभसन्द्रन्ध, सम्पका ि
समन्वर्
३३. मन्त्रालर् सम्बन्धी सािाजवनक संस्थान, प्रावधकिण, सवमवत प्रवतष्ठान, कम्पनी आवदको
संचालन ि वनर्मन
३४. नेपाल विक्षा सेिाको सञ्चालन (आवकार्ोलजी समूहबाहेक)
उपर्नाक्त बमोवजमको कार्ाहरू सम्पादन गना मन्त्रालर्मा ७ िटा महािाखाहरू २५ िटा िाखा
िहेका छन् ।
२. मन्त्रालयमा रहने कमवचारी सिंख्या र कायवनववरण
२.१ मन्त्रालर्को विद्यमान संगठन संिचना
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२.२ मन्त्रालयको नवद्यमान दरबन्दीको अवस्था
विक्षा, विज्ञान तथा प्रविवध मन्त्रालर्को विद्यमान दिबन्दीको अिस्थालाई तावलकाको रूपमा वनम्नाननसाि
उल्लेख गरिएको छ ।
नवद्यमान दरबन्दी तेररि

वस.
पदको नाम
नं

श्रेणी/स्ति

सेिा

समूह

१

सवचि

विविष्ट

_

२

सहसवचि

िा.प.प्रथम

प्रिासन

३
४

सहसवचि
सहसवचि

िा.प.प्रथम
िा.प.प्रथम

इन्द्रजज.
इन्द्रजज.

_
सामान्यप्रिा
सन
केमेरिी

५

सहसवचि

िा.प.प्रथम

विक्षा

६

उपसवचि

िा.प.वद्वतीर्

७

वस.वर्.इ.

िा.प.वद्वतीर्

८

वस.वर्.के.

िा.प.वद्वतीर्

विक्षाप्रिास
न
सामान्यप्रिा
प्रिासन
सन
विल्डी.एण्ड
इविवनर्ि
आ.
इन्द्रजजवनर् केमेरिी
3

उपस
मूह

स्वीकृ
त पद
२
१
१
१
४
४
०
२

कैवफ
र्त

ि
विक्षाप्रिास
न
लेखा
पनस्तकालर्वि
ज्ञान
बालीसंिक्षण
काननन
मेटिोलोजी
मेकावलकल

९

उपसवचि

िा.प.वद्वतीर्

विक्षा

१०

उपसवचि
िरिष्टपनस्तका
लर् अवधकृत
ि.बा.स.अ.
उपसवचि
वस.वर्.इ.
वस.वर्.इ.
कम्यनटिउपस
वचि
मेवर्कलवफवज
वसर

िा.प.वद्वतीर्

प्रिासन

िा.प.वद्वतीर्

विक्षा

िा.प.वद्वतीर्
िा.प.वद्वतीर्
िा.प.वद्वतीर्
िा.प.वद्वतीर्

कृवर्
न्यार्
इन्द्रजज.
इन्द्रजज.

िा.प.वद्वतीर्

विविध

१

आठौं

स्वास्थ्य

१

१८

िाखाअवधकृत

िा.प.तृतीर्

प्रिासन

१९

लेखाअवधकृत

िा.प.तृतीर्

प्रिासन

२०

िाखाअवधकृत

िा.प.तृतीर्

विक्षा

िा.प.तृतीर्

विविध

_

१

िा.प.तृतीर्

विविध

_

१

िा.प.तृतीर्
िा.प.तृतीर्
िा.प.तृतीर्

इन्द्रजज.
इन्द्रजज.
इन्द्रजज.

वजर्ोलोजी
मेकावलकल
मेटिोलोजी
जनिलइले
न्द्ररिक
इलेरिोवनकए
ण्ड टे .
केमेरिी
विक्षाप्रिास
न

०
१
४

११
१२
१३
१४
१५
१६
१७

२३
२४
२५

कम्यनटिअवध
कृत
कम्यनटिइवि
वनर्ि
इन्द्रजजवनर्ि
इन्द्रजजवनर्ि
इन्द्रजजवनर्ि

२६

इन्द्रजजवनर्ि

िा.प.तृतीर्

इवि.

२७ इन्द्रजजवनर्ि

िा.प.तृतीर्

इवि.

२८

िा.प.तृतीर्

इवि.

िा.प.तृतीर्

विक्षा

िा.प.तृतीर्

कृवर्

२१
२२

२९
३०

इन्द्रजजवनर्ि
पनस्तकालर्अ
वधकृत
िाखाअवधकृत

सामान्यप्रिा
सन
लेखा
विक्षाप्रिास
न

१७
१
१
०
१
१
२

१३
२
वनिीक्ष
२२
ण

२
१
१
१
०
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३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८

िाखाअवधकृत िा.प.तृतीर्
तथ्याङ्कअवधकृ
िा.प.तृतीर्
त
स.िन अवधकृत िा.प.तृतीर्
िा.प.अनं.प्र
नार्बसनब्बा
थम
िा.प.अनं.प्र
लेखापाल
थम
प्राविवधकसहा िा.प.अनं.प्र
र्क
थम
पनस्तकालर्स
िा.प.अनं.प्र
हार्क
थम
कम्यनटिअपिे िा.प.अनं.प्र
टि
थम
टे वलफोनअपिे िा.प.अनं.प्र
टि
थम
िा.प.अनं.प्र
इलेन्द्ररिवसर्न
थम
टाईवपष्ट
िेगअननसाि
जनिलटे न्द्रिवस िा.प.अनं.वि
र्न
तीर्
िा.प.अनं.वि
खरिदाि
तीर्
हल्कासिािी
श्रेणीविहीन
चालक
कार्ाा लर्सहर्ो
श्रेणीविहीन
गी
पाले
श्रेणीविहीन
माली
श्रेणीविहीन
कूचीकाि
श्रेणीविहीन

न्यार्

काननन

२

तथ्याङ्क

१

िन

ज.फिे रिी

१

प्रिासन

सा.प्र.

२०

प्रिासन

लेखा

२

विक्षा

वि.प्र.

विक्षा

पन.विज्ञान

विविध

_

१७

विविध

_

१

इन्द्रजजवनर्
रिङ्ग
प्रिासन
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वनिीक्ष
१०
ण
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१
ज्ञान

ज.मे.
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१
०

विविध

०

प्रिासन

सा.प्र.

इन्द्रजजवनर्
रिङ्क

मे.इ.

०
ज.मे.

१५

प्रिासन

२५

प्रिासन
_
_

०
०
०
१८५

कूलिम्मा
३. महाशाखा र शाखागत कायवनववरण
(क)सामान्य प्रशासन महाशाखा
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१.मन्द्रन्त्रपरिर्द् को बैठक तथा संसदमा पेि गननापने प्रिासनसम्बन्धी नीवतगत वनणार्का विर्र्हरू।
२.मन्त्रालर् ि अन्तगातका वनजामती कमाचािीहरूको वनर्नन्द्रक्त, सरूिा, पदस्थापना, पनिस्काि, विभागीर्
सजार्, अिकाि, स्वदे िी तथा विदे िी तावलम, अध्यर्न, भ्रमण, गोष्ठी, सेवमनािसम्बन्धी कार्ाहरू।
३.मन्त्रालर्को स्वीकृत बावर्ाक बजेट ि आवथाक कार्ाविवध वनर्मािलीको परिवधमा िही खचा गने , लेखा
पिीक्षण गिाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
४.मन्त्रालर्को चालन तथा पूुँवजगततफाको बजेट तर्ाि गने गिाउने , वनकासा गने, गिाउने, केिीर्
वहसाब तर्ाि गिी पेि गने, गिाउने कार्ाहरू।
५.मन्त्रालर् तथा मातहत वनकार्हरूको केिीर् वहसाब तर्ाि गिी पेि गने गिाउने ि बे रूजन फर्छ्यौट
गने गिाउने कार्ाहरू।
६.कमाचािीको कार्ा सम्पादन मूल्यांकन ि अन्य गवतविवध ि कृर्ाकलापहरूको व्यन्द्रक्तगत अवभलेख
अद्यािवधक िाख्ने-िाख्न लगाउने कार्ाहरू।
७.कानूनी िार् पिामिा, ऐन-वनर्मको मस्यौदा िाजपत्रमा सूचना प्रकािन, रिट वनिेदनहरूको वलन्द्रखत
जिाफसम्बन्धी कार्ाहरू।
८.नागरिकले पाउननपने सेिा, सनविधा समूवचत ढं गले पाए नपाएको, नागरिक बर्ापत्रको कार्ाान्वर्न
न्द्रस्थवत एिम् मानि संिाधन विकासका कार्ाहरू।
९.प्रदे ि तथा स्थानीर् तहसंग सम्बन्द्रन्धत िैवक्षक वनकार्हरूसंग सम्बन्द्रन्धत जनिन्द्रक्त व्यिस्थापन,
सहर्ोग, समन्वर् तथा अननगमनसम्बन्धी कार्ाहरू।
१०.सबै महािाखाहरूको प्रिासकीर् कार्ा सम्पादन गना समन्वर्, सहर्ोग ि नेतृत्वदार्ी कार्ाहरू।
११.मन्त्रालर् ि अन्तगातका वनकार्हरूको कमाचािीहरूको सेिा, िता तथा िृवि विकास लगार्तका
प्रचवलत ऐन वनर्मसम्बन्धी कार्ाहरू।
१२.आफ्नो महािाखा अन्तगातका िाखाहरूको कार्ाक्रम संचालन गदाा आिश्यकता अननसाि लागत
अननमान स्वीकृत गने, बोलपत्र तथा दिभाउपत्रसम्बन्धी कागजातहरू स्वीकृत गने, कार्ाविििण
स्वीकृत गने तथा पिामिादाता एिम् आपूवताकताा हरूसंग सम्झौता गने कार्ाहरू।
१३.आफ्नो महािाखा अन्तगाका िाखाहरूको लावग विवनर्ोजन भएको बजेटबाट कार्ाक्रम तर्ाि गिी
बजेट बाुँर्फाुँर् गिाई स्वीकृत गने व्यिस्था वमलाउने ि गिी खिीद र्ोजना तर्ाि गना लगाउने
कार्ाहरू।
१४.मन्त्रालर् ि मातहतका वनकार्, कार्ाालर्संग सम्बन्द्रन्धत जनगननासो तथा उजनिी सनन्ने ि सोको
आिश्यक काििाही गिी फछ्र्यौट गने कार्ाहरू ।
१५.हेलो सिकाि कक्षसंचालन वनदे विका २०६८ अननसािका कार्ाहरू संपादन गना आिश्यक पने
भौवतक साधनहरू (जस्तैः फ्याक्स, फोटोकपी, ल्यापटप, मोबाइल, इन्टिनेट, हलनका सिािी साधन,
आवद) को प्रान्द्रि ि वतनको सदन पर्ोग सनवनवित गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१६.मन्त्रालर्ले तोकेबमोवजम अन्य कार्ाहरू।
कमवचारी प्रशासन तथा सुशासन प्रवर्द्व न शाखा
१.मन्त्रालर् ि अन्तगातका वनजामती कमाचािीहरूको वनर्नन्द्रक्त, सरूिा, पदस्थापना, विभागीर् सजार्,
अिकाि, स्वदे िी तथा विदे िी तावलम, अध्यर्न, भ्रमण, गोष्ठी, सेवमनािसम्बन्धी कार्ाहरू।
२.मन्त्रालर् अन्तगातका कमाचािीलाई काज ि सरूिा गने कार्ाहरू।
३.सबै श्रेणीको कमाचािीहरूको वनर्नन्द्रक्त पदस्थापनाको लावग पेि गने कार्ाहरू।
४.मन्त्रालर् ि अन्र्तगतका कमाचािीहरूलाई विभागीर् काििाही गना पेि गने कार्ाहरू।
५.आफ्नो िाखाको कमाचािीहरूको वििामी, घि, पिा, भैपिी, प्रसनवत वबदा स्वीकृत गने कार्ाहरू।
६.िाखाको िे खदे ख हावजिी वनिीक्षण गने कार्ाहरू।
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७.कमाचािीहरूलाई िाखा, महािाखाको काम तोिे कार्ाहरू।
८.आफ्नो िाखामा आईपने दै वनक प्रिासवनक कार्ा सनचारू रूपले सञ्चालन गने , सम्पादन गननापने
काम र्थासमर्मै सम्पन्न गने, गिाउने कार्ाहरू।
९.उजनिी वनिेदन, अन्द्रिर्ाि, सतकाता केि लगार्तबाट आएको वनदे िन कार्ाा न्वर्नको लावग पेि
गने कार्ाहरू।
१०.वनजामती कमाचािीहरूको कार्ासम्पादन मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्ाहरू।
११.कमाचािीहरूको पीिमकाा सनन्ने ि सकिात्मक सनझािहरूलाई कार्ाान्वर्न गने ि मन्त्रालर् अन्तगात
सम्पूणा कमाचािीहरूको अवभलेख अद्यािवधक िाख्ने तथा िाख्न लगाउने कार्ाहरू।
१२.जनगननासो सनननिाइ ि नागरिक बर्ापत्रको कार्ाा न्वर्न न्द्रस्थवत लगार्तका विर्र्मा मातहतका
वनकार्हरूको काम–काििाही, भौवतक सनविधा, जनिन्द्रक्तबािे वनिीक्षण अननगमन गने गिाउनेसम्बन्धी
कार्ा ि अवधकृत कमाचािीसम्बन्धी गोय प्रवतिेदनहरू वजम्मा वलई िाख्ने, िाख्न लगाउने कार्ाहरू।
१३.िाखासम्बन्धी अवत गोय महत्वपूणा कागजातहरूको वजम्मा वलई िाख्ने, िाख्न लगाउने कार्ाहरू।
१४.स्वदे िी तथा बैदेविक तावलम, सेवमनाि, अध्यर्न भ्रमण, छात्रिृवि, अध्यर्न अननसन्धानमा
वनजामती कमाचािी तथा अन्यको मनोनर्नको लावग प्रािन्द्रिक कार्ाहरू।
१५.मन्त्रालर् ि अन्तगातका कमाचािीहरूको स्वदे िी तथा विदे िी तावलम, अध्यर्न, भ्रमण, गोष्ठी,
सेवमनािसम्बन्धी कामका लावग पेि गने कार्ाहरू।
१६.आिश्यक जनिन्द्रक्तको प्रक्षेपण, व्यिस्थापन ि क्षमता विकासमा सहर्ोग गने कार्ाहरू।
१७.स्वदे िी तथा िैदेविक अध्यर्न, तावलम, सेवमनाि गोष्ठी ि अध्यर्न भ्रमणमा जाने कमाचािीहरूको
अवभलेख अद्यािवधक िाख्ने ि िाख्न लगाउने कार्ाहरू।
१८.कमाचािीहरूको वनर्नन्द्रक्त, पदस्थापन, सरूिा, अस्थार्ी दिबन्दी, पनिस्काि लगार्त सम्पूणा विर्र्मा
प्रािन्द्रिक कार्ा गने ि वनणार्ाननसाि पत्राचाि गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१९.मन्त्रालर् ि अन्र्तगत कार्ाालर्हरूको कमाचािी प्रिासनसम्बन्धी प्रािन्द्रिक कार्ा गने ि
वनणार्ाननसाि पत्रचाि गने कार्ाहरू।
२०.वनजामती कमाचािीहरूको वनर्नन्द्रक्त सरूिा, बढन िा तथा अवनिार्ा अिकािसम्बन्धी अवभलेख िाख्ने
कार्ा गने एिम् सो सम्वन्धमा आिश्यक पत्राचाि गने कार्ाहरू।
२१.वनजामती कमाचािीहरूको (मन्त्रालर् िा अन्तगात) अवभलेख व्यिस्थापनसम्बन्धी कार्ाहरू गने
एिम् सोसम्बन्धी आिश्यक पत्राचाि गने कार्ाहरू।
२२.कमाचािी प्रिासनसंग सम्बन्द्रन्धत अन्य आइपने कार्ाहरू।
२३.कमाचािीहरूको बढन िा, अिकाि, कार्ा सम्पादन फािाम, पदपूवतासम्बन्धी सम्पूणा विर्र्मा
प्रािन्द्रिक कार्ा गने ि वनणार्ाननसाि पत्राचाि गने कार्ाहरू।
२४.संगठन संिचना, संगठन व्यिस्थापन सम्वन्द्रन्ध प्रािन्द्रिक कार्ा गने ि वनणार्ाननसाि पत्राचाि गने
कार्ाहरू।
२५.लोकसेिा आर्ोगसम्बन्धी माग आकृवतसम्बन्धी ि उल्लेन्द्रखत विर्र्मा प्रस्ताि तर्ाि गने कार्ाहरू।
२६.वनजामती कमाचािीहरूको सरूिासम्बन्धी उजनिी/सम्पवि विििणअवभलेख तथा PIS
व्यिस्थापनसम्बन्धी कार्ाहरू।
२७.मन्त्रालर् ि अन्तगातका वनकार्हरूमा भए गिे का अवनर्वमत कार्ाहरूका सम्बन्धमा पिे का
उजनिीहरूको सनननिाइ गने कार्ाहरू।
२८.अन्द्रिर्ाि दन रूपर्ोग अननसन्धान आर्ोग ि िावरिर् सतकाता केि माफात् प्राि वनदे िन ि उक्त
संस्थाहरूबाट आएका उजनिीमावथ आिश्यक छानिीन गने गिाउने ि िार् सवहतको प्रवतिेदन
सम्बन्द्रन्धत वनकार्मा लेखी पठाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
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२९.पदीर् दावर्त्व पूिा नगने ि गैिआचिणको काम गिी अन्द्रिर्ाि दन रूपर्ोग गने मन्त्रालर् ि
अन्तगातका कमाचािीलाई प्रचवलत कानूनबमोवजम लोकसेिा आर्ोगको िार् पिामिा वलई विभागीर्
कािबाही गने गिाउने सम्बन्धमा सम्बन्द्रन्धत महािाखाको िार् सवहत अवग्रम काििाहीका लावग
प्रिासन महािाखामा पठाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
३०.अन्द्रिर्ाि दन रूपर्ोग अननसन्धान आर्ोग, सताकता केि ि त्यस्तै अन्य वनकार्संग सम्बन्द्रन्धत
कार्ाहरू गने।
३१.अवनर्मवतता िा भ्रराचािका उजनिीका सम्बन्धमा सवचि िा मन्त्री िा मन्द्रन्त्रपरिर्द् स्तिीर् वनणार्बाट
गवठत छानबीन सवमवत िा आर्ोगहरूमा आिश्यकताननसाि प्रवतवनवधत्व गने , सो कार्ामा सवक्रर्
सहभावगता जनाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
३२.सनिासनका लावग पािदविाता, जिादफदे वहता, अननिासन, कार्म िाख्न वििेर् पहल गने ,
गिाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
३३.सनिासन कार्ार्ोजनाबमोवजम काम गिी र्सको वनर्वमत प्रगवत प्रवतिेदन सम्बन्द्रन्धत वनकार्मा
पठाउने कार्ाहरू।
३४.मन्त्रालर् ि अन्तगातका हिे क वनकार्बाट प्रिाह हने सेिामा प्रभािकारिता ल्याई सेिाग्राहीको
सन्तनरीको स्ति उकास्न वििेर् पहल गने, गिाउने कार्ाहरू।
३५.भ्रराचाि वनिािण सम्बन्धमा अन्द्रिर्ाि दन रूपर्ोग अननसन्धान आर्ोगको वनदे िनअननसािको कार्ा
र्ोजना बनाई कार्ाान्वर्न गने गिाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
३६.भ्रराचाि वनिािणसम्बन्धी स्वीकृत कार्ा र्ोजनाको कार्ान्वर्न गने गिाउने कार्ाहरू।
३७.अन्द्रिर्ािको दन रूपर्ोग तथा भ्रराचाि वनिािणसम्बन्धी कार्ामा मन्त्रालर्को सम्पका विजदन (Focal
Point) को रूपमा कार्ा गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
३८.सािाजवनक सनननिाइसम्बन्धी कार्ा गने, गिाउने कार्ाहरू।
३९.मन्त्रालर् मातहतका वनकार्, कार्ाालर्हरूको आिवधक वनिीक्षण गिी सनिासनका क्रममा
दे न्द्रखएका सबल पक्षहरूको लावग प्रोत्साहन गदै सनधाि गनना पने पक्षका सम्बन्धमा आिश्यक पृष्ठपोर्ण
वदने ि सोको प्रवतिेदन सम्बन्द्रन्धत वनकार्मा पेि गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
४०.मन्त्रालर् ि मातहतका वनकार्, कार्ाालर्संग सम्बन्द्रन्धत जनगननासो तथा उजनिी सनन्ने ि
आिश्यकताननसाि आिश्यक सनधािहरूको थालनी गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
४१.आफ्ना िाखाका कमाचािीहरूले आिश्यकताननसाि सािाजवनक वबदाको वदन एिम् कार्ाालर्
समर्को अवघपवछ समेत काम गननापने अिस्थालाई दृवरगत गिी त्यसिी काम गिे को अिवधका लावग
सम्बन्द्रन्धत वनकार्बाट अननमवत वलई िा वनणार् गिाई उपर्नक्त थप मौविक िा गैिमौविक सनविधाहरू
उपलब्ध गिाउन पहल एिम् वसफारिि गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
४२.आफ्नो िाखासंग सम्बन्द्रन्धत आवथाक िर्ाको वनन्द्रि सम्पादन गरिने कामकाििाहीहरू झन्द्रल्कने गिी
लक्ष्य एिम् प्रगवतसवहतको िावर्ाक कार्ार्ोजना पेि गने , गना लगाउने कार्ाहरू।
४३.अनलाइन ि अन्य माध्यमबाट आएका जनगननासो तथा उजनिीको सम्बन्धमा सम्बन्द्रन्धत व्यन्द्रक्त िा
संस्थालाई बनझी समर्ै वतनको फछ्र्यौट गिी अवभलेख िाख्ने कार्ाहरू।
४४.जनगननासो एिम् उजनिी व्यिस्थापनको क्षेत्रमा प्रभािकारिता अवभिृन्द्रर्द्को लावग मन्त्रालर्को
सम्बन्द्रन्धत िाखा, महािाखासंग समन्वर् गदै अल्पकालीन, मध्यकालीन ि दीघाकालीन र्ोजना, नीवत ि
कार्ाक्रमहरू तजनामा गिी पेि गने । सम्बन्द्रन्धत िाखा, महािाखाबाट पूिास्वीकृवत वलई र्स कार्ामा
आिश्यक िैदेविक सहर्ोग (आवथाक, प्राविवधक एिम् भौवतक) प्राि एिम् परिचालन गने कार्ाहरू।
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४५.जनगननासो सनननिाई ि नागरिक बर्ापत्रको कार्ाा न्वर्न न्द्रस्थवत मातहतका वनकार्हरूको काम
काििाही भौवतक सनविधा, जनिन्द्रक्तबािे वनिीक्षण अननगमन गने गिाउनेसम्बन्धी कार्ा गने ि अवधकृत
कमाचािीसम्बन्धी गोय प्रवतिेदनहरू वजम्मा वलई िाख्नेसम्बन्धी कार्ाहरू।
४६.मन्त्रालर् ि मातहतका वनकार्, कार्ाालर्संग सम्बन्द्रन्धत जनगननासो तथा उजनिी सनन्ने ि
आिश्यकताननसाि आिश्यक सनधािहरूको थालनी गने कार्ाहरू।
४७.मन्त्रालर्ले तोकेबमोवजम अन्य कार्ाहरू।
आनथवक प्रशासन शाखा
१.साधािण बजेट तजनामा गने ि विकास बजेट तर्ािीको लावग र्ोजना तथा कार्ाक्रम िाखासंग समन्वर्
गने, गिाउने कार्ाहरू।
२.मन्त्रालर्बाट केिीर् वनकार्हरूलाई प्रदान गने अन्द्रिर्ािी तर्ाि गिी पेि गने कार्ाहरू।
३.खचा स्वीकृवत भै भनक्तानीका लावग प्राि बील भिपाइहरू जाुँच गिी भनक्तानीका लावग पेि गने
कार्ाहरू।
४.आवथाक विर्र्मा िनरू काििाही गने ि िार् पेि गने आदे ि भएको विर्र्मा िार् प्रदान गने गिाउने ,
कार्ाहरू।
५.खचाको बील भिपाइ प्रमावणत गने एिम् भौचि स्वीकृत गिी खचा भनक्तानी गने , गिाउने कार्ाहरू।
६.मन्त्रालर् अन्तगातको स्वीकृत बजेट बाुँर्फाुँर् गिी सम्बन्द्रन्धत वनकार्मा अन्द्रिर्ािी बनाई पठाउन
पेि गने ि स्वीकृवत भएबमोवजम अन्द्रिर्ािी वदने विर्र्हरूसम्बन्धी कार्ाहरू।
७.मन्त्रालर् अन्तगात विभाग, वनकार् एिम् कार्ाालर्बाट िकमान्ति िा थप िजेट वनकासाको लावग
माग भै आएमा सोको काििाही गिी महािाखा प्रमनख समक्ष पेि गने , गिाउने कार्ाहरू।
८.अन्तगात विभाग, वनकार् एिम् कार्ाालर्हरूबाट विवनर्ोजन, िाजि ि धिौटीको िावर्ाक आवथाक
विििण वलई महालेखा वनर्न्त्रक कार्ाालर्महालेखा पिीक्षकको कार्ाा लर्मा पेि गिी आन्तरिक तथा
अन्द्रन्तम लेखा पिीक्षण गिाउने कार्ाहरू।
९.अन्तगातका विभाग, वनकार् एिम् कार्ाालर्को लेखापिीक्षणबाट औल्याइएका िेरूजनहरू फछ्र्यौट
गना, गिाउन ि समर्मा जिाफ वदए नवदएको अननगमन गिी प्रचवलत कानून बमोवजम महािाखा
प्रमनखलाई पेि गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१०.कार्ा सञ्चालन कोर् अन्तगात खर्ा भएका कोर् एिम् अन्य सिकािी कोर्को वहसाब महालेखा
पिीक्षकको कार्ाा लर् ि महालेखा वनर्न्त्रकको कार्ाा लर्मा पे ि गने, गिाउने कार्ाहरू।
११.कोर् तथा लेखा वनर्न्त्रक कार्ाा लर् ि मातहतका कार्ाालर्हरूबाट प्राि सूचनाको आधािमा
केिीर् लेखा िाख्ने, िाख्न लगाउने कार्ाहरू।
१२.मातहतका वनकार्हरूको बजेट पूिै िा आं विक िोक्का गननापनेमा महािाखा प्रमनखसमक्ष पेि गिी
वनकािा भएअननसाि गने, गिाउने कार्ाहरू।
१३.तोवकएको समर्मै आवथाक प्रवतिेदनहरू तर्ािी गनेगिाउने, स्वीकृवतको लावग पेि गने ि
सम्बन्द्रन्धत वनकार्मा पठाउने कार्ाहरू।
१४.आन्तरिक तथा अन्द्रन्तम लेखापिीक्षणको लावग स्रेस्ता तर्ाि गिी लेखापिीक्षण गिाउने कार्ाहरू।
१५.मन्त्रालर् ि अन्तिगत वनकार्को बेरूजनको लगत तर्ाि अध्यािवधक गने, लक्ष्य अननसाि बेरूजन
फछर्ौ्टको कार्ा गने, गिाउने कार्ाहरू।
१६.मातहतका वनकार्संग समन्वर् गिी केिीर् आवथाक विििण तर्ाि गने ि गना लगाउने कार्ाहरू।
१७.आफ्नो िाखा अन्तगातका कमाचािीहरूको कार्ा सम्पादन मूल्याङ्कनमा सनपरििेक्षकको कार्ा गने
कार्ाहरू।
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१८.मन्त्रालर्बाट केिीर् वनकार्हरूलाई प्रदान गने अन्द्रिर्ािी तर्ाि गिी पेि गने विर्र्हरूका
कार्ाहरू ।
१९.तोवकएको समर्मै आवथाक प्रवतिेदनहरू तर्ािी गने÷गिाउने, स्वीकृवतको लावग पेि गने ि
सम्बन्द्रन्धत वनकार्मा पठाउने कार्ाहरू।
२०.आन्तरिक तथा अन्द्रन्तम लेखापिीक्षणको लावग स्रेस्ता तर्ाि गिी लेखापिीक्षण गिाउने विर्र्का
कार्ाहरू गने, गिाउने कार्ाहरू।
२१.मन्त्रालर् ि अन्तिगत वनकार्को बे रूजनको लगत तर्ाि, अध्यािवधक गने, लक्ष्यअननसाि बेरूजन
फछर्ौ्टको कार्ाहरू।
२२.मातहत वनकार्संग समन्वर् गिी केिीर् आवथाक विििण तर्ाि गने ि गना लगाउने कार्ाहरू।
२३.मन्त्रालर् तथा मातहत वनकार्हरूको समग्र आवथाक व्यिस्थापन (Financial Management)
पािदिी, दक्ष, उििदार्ी तथा प्रभािकािी बनाउन िचनात्मक कार्ा गने गिाउने कार्ाहरू।
२४.प्रचवलत नेपाल कानून तथा ले खा उििदार्ी अवधकृतले तोकेबमोवजमका अन्य कार्ाहरू गने
गिाउने कार्ाहरू।
२५.आन्तरिक तथा बाह्य लेखापिीक्षण गिाउने, गने कार्ाहरू।
२६.मन्त्रालर् ि अन्तगातका वनकार्हरूको वििीर् व्यिस्थापन सूचना प्रणालीसम्बन्धी कार्ा गने ,
गिाउने कार्ाहरू।
२७.कमाचािीहरूको तलबभिा लगार्त अन्य िकमको भनक्तानीका कार्ाहरू।
२८.मावसक तलबबाट वनर्माननसाि कट्टी हने िकम सम्बन्द्रन्धत वनकार्मा जम्मा गने विर्र्का
कार्ाहरू।
२९.विवनर्ोवजत बजेट वनकासा गने गिाउने कार्ा गने , गिाउने कार्ाहरू।
३०.विवभन्न प्रकािका बेरूजन फछ्र्यौट सम्बन्धमा आिश्यक प्रमाण जनटाई फछ्र्यौट गना काििाही गने ,
गिाउने विर्र्गत कार्ाहरू।
३१.मन्त्रालर् ि अन्तगात कार्ाालर्हरूमा आवथाक अननिासन कार्म िाख्न आिश्यक व्यिस्था वमलाउने
कार्ाहरू।
३२.मन्त्रालर् ि अन्तगात वनकार्हरूको थप वनकासा तथा िकमान्तिसम्बन्धी कार्ा गने , गिाउने
कार्ाहरू।
३३.विवभन्न पदावधकािीहरूबाट माग भएबमोवजम आवथाक प्रिासन तथा सािाजवनक खिीद सम्बन्धमा
ऐन वनर्मको परिवधवभत्र िही िार् सनझाि वदने, वदन लगाउने विर्र्हरूको कार्ाहरू।
३४.आफ्नो िाखासम्बन्धी लेखाको कामको विर्र्मा कननै कनिा बन झ्नन पने भएमा बनझी कानूनी प्रवक्रर्ा
पूिा गिी स्पर िार्साथ वनणार्को लावग पेि गने, गिाउने कार्ाहरू।
३५.वनणार् भै आएका विर्र्मा पत्राचाि गने कार्ाहरू।
३६.मन्त्रालर्ले तोकेबमोवजम अन्य कार्ाहरू।
कानून तथा फैसला कायावन्वयन शाखा
१.मन्त्रालर् पक्ष/विपक्ष भएको मनद्दामा श्री सिोच्च अदालत ि अन्य अदालतमा वफिादपत्र, प्रवतउिि
पत्र, रिट वनिेदनपत्र ि वलन्द्रखत जिाफको मस्यौदा गिी पेि गने ि दार्ि–दताा गिाउने विर्र्का
कार्ाहरू।
२.मन्त्रालर्को नीवत अननसाि मन्त्रालर्को तफाबाट विधेर्क, वनर्म ि आदे िहरूको मस्यौदा गिी
सम्पादन ि सहमवतका लावग कानून, न्यार् तथा संसदीर् मावमला मन्त्रालर्मा पठाउने ि स्वीकृत भई
आएपवछ त्यसपवछको काििाही गने, गिाउने कार्ाहरू।
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३.मन्त्रालर्को वनणार् बमोवजम नेपाल िाजपत्रमा प्रकािन गरिने सूचनासम्बन्धी काििाही गिी नेपाल
िाजपत्रमा प्रकािन गने, गिाउने कार्ाहरू।
४.मन्त्रालर्का महािाखा, अन्तगातका विभाग ि अन्य वनकार्बाट कानूनी प्रश्नमा िार् माग भै आएमा
िार् वदने, वदन लगाउने विर्र्गत कार्ाहरू।
५.मन्त्रालर् ि कानून न्यार् तथा संसदीर् मावमला मन्त्रालर् तथा अन्य मन्त्रालर्बीच सम्पका िाखाको
रूपमा काम गने, गिाउने कार्ाहरू।
६.विक्षासम्बन्धी ऐन, वनर्म, विवनर्म ि वनदे विका अद्यािवधक गने, गिाउने कार्ाहरू।
७.विवभन्न विर्र्मा कानूनी िार् माग भै आएमा िार्साथ पेि गने , गिाउने कार्ाहरू।
८.मन्त्रालर् ि मन्त्रालर् सम्बर्द् पदावधकािीलाई विपक्षी बनाई पिे को रिटको वलन्द्रखत जिाफ तर्ाि गिी
पेि गने विर्र्का कार्ाहरू।
९.अदालतबाट भएको फैसला कार्ाान्वर्नको लावग सम्बन्द्रन्धत कार्ाालर्मा पत्राचाि गने कार्ाहरू।
१०.ऐन वनर्ममा संिोधनका लावग गननापने कार्ाहरू।
११.जाुँचबनझ आर्ोगसम्बन्धी कार्ाहरू।
१२.सिकाििादी मनद्दासम्बन्धी कार्ाहरू।
१३.िाखासंग सम्बन्द्रन्धत महत्वपूणा कागजातहरू तथा अवभलेखहरू सनिवक्षत गिी िाख्ने कार्ाहरू।
१४.मन्त्रालर्ले तोकेबमोवजम अन्य कार्ाहरू।
आन्तररक व्यवस्थापन शाखा
१.मन्त्रालर् ि अन्तगात वनकार्हरूको जग्गा–जमीन, भिन, सिािी साधन ि अन्य सम्पविहरूको
िे कर्ा िाख्ने, संिक्षण गने, त्यसको लावग पत्राचाि समेत गिी आिश्यक सबै कार्ाहरू गने, गिाउने
कार्ाहरू।
२.भण्डाि दान्द्रखला हने सामानहरूका सम्बन्धमा आिश्यक जाुँच गिी भण्डाि दान्द्रखला गना आदे ि
वदने तथा वजन्सी स्रेस्ता अद्यािवधक िाख्ने ि वजन्सी लेखापिीक्षण गिाउने विर्र्गत कार्ाहरू।
३.मन्त्रालर्को भिन कम्पाउण्ड ि बगैंचाको सनिक्षाको व्यिस्था गने , वनिीक्षण गने तथा सफासनग्घि
िाख्न लगाउने कार्ाहरू।
४.िाखाहरूबाट माग भै आएका खचा भएि जाने मालसामानहरूको माग फािाम स्वीकृत गने,
गिाउने कार्ाहरू।
५.आफ्नो िाखाको काम काििाहीमा पत्राचाि गने , बनभ्mननपने कनिा बनझ्ने, िीघ्रता ल्याउने, काििाही
टन ङ्गो लगाउन पने सबै कार्ा गिी वनणार् गननापनेमा पेि गने, भएका वनणार्हरू कार्ाान्वर्न गने
गिाउने कार्ाहरू।
६.आफ्नो िाखाका कमाचािीहरूलाई कार्ाविभाजन गिी काम लगाउने , वनर्न्त्रण, वनदे िन ि समन्वर्
गने, गिाउने कार्ाहरू।
७.मन्त्रालर्मा जनसम्पका, पत्र दताा तथा चलानीसम्बन्धी कार्ालाई व्यिन्द्रस्थत बनाउने कार्ाहरू।
८.मन्त्रालर्मा सिािी चालक, पाले, माली, कनचीकाि आवदको उवचत परिचालन गने , गिाउने
कार्ाहरू।
९.मन्त्रालर्को सनिक्षा व्यिस्था गने, गिाउने कार्ाहरू।
१०.सिािी साधनको परिचालन, कार्ाालर् भिन, वबजनली, धािा, टे वलफोन आवदको आपूवता तथा ममात
सिािको व्यिस्था वमलाउने कार्ाहरू।
११.कार्ाालर् सामानहरूको सञ्चर्, खचा, लीलाम ि वमनाहालगार्त भण्डाि व्यिस्थापनसम्बन्धी
कार्ाहरू गने, गिाउने कार्ाहरू मन्त्रालर्मा आिश्यक सामानहरूको माग संकलन गिी
वनर्माननसाि खिीद गने व्यिस्था वमलाउने कार्ाहरू।
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१२.खिीद भएका सामानहरूको आिश्यकता अननसाि वितिण गने, गिाउने कार्ाहरू।
१३.मन्त्रालर् तथा अन्तगात वनकार्का नाममा िहे का जग्गा ि भिनको लगत िाख्ने ि सोको संिक्षणका
लावग स्वीकृत नीवतका आधािमा आिश्यक वनदे िन वदने कार्ाहरू।
१४.मन्त्रालर् मातहतका वनकार्हरूको वजन्सी वनिीक्षणसम्बन्धी कार्ा गने, गिाउने कार्ाहरू।
१५.वटप्पणी पेि गिी वनणार् गिाउननपने विर्र्हरूमा त्यससंग सम्बन्द्रन्धत अन्य वनकार्को िार्,
सहमवत, अननमवत एिम् सनझािहरू वलननपने भएमा सो वलई आधािभूत कागजातहरू पूिा गिाई
वनणार्का लावग िार्साथ पेि गने, गिाउने कार्ाहरू।
१६.िाखाको कामकाििाहीको लावग पत्राचाि गने , बनझ्ननपने कनिा बनझ्ने ि आिश्यकता बमोवजम
कार्ाान्वर्न गने, गिाउने कार्ाहरू आफ्नो मातहतका कमाचािीहरूलाई पदगत कार्ाविििणमा
तोवकएका कार्ाहरूको अवतरिक्त िाखाका विवभन्न प्रकृवतका कामको कार्ा अननभि ि जानकािी हने
गिी समाननपावतक रूपमा बाुँर्फाुँर् गिी काममा लगाउने कार्ाहरू।
१७.प्रत्यार्ोवजत अवधकािबमोवजम खचा िकम स्वीकृत गने विर्र्का कार्ाहरू।
१८.स्वागत,सोधपनछ कक्ष व्यिन्द्रस्थत गना आिश्यक व्यिस्था वमलाउने कार्ाहरू।
१९.वजन्सी सामानको श्रेस्ता िाख्ने, वजन्सी लेखा पिीक्षण गिाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
२०.वििेर् भैपिी आउने कामहरूको लागी आिश्यक व्यिस्था वमलाउने कार्ाहरू।
२१.मन्त्रालर्ले तोकेबमोवजम अन्य कार्ाहरू ।
(ख)प्रानवनिक तथा व्यावसानयक नशक्षा महाशाखा
१.मन्द्रन्त्रपरिर्द् को बैठक, संसद, माननीर् मन्त्रीज्यूसमक्ष पेि गननापने ि नीवतगत वनणार् वलननपने
विर्र्मा िार्सवहत पेि गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
२.प्राविवधक विक्षा तथा व्यािसावर्क तावलमसम्बन्धी कामको व्यिस्था गने गिाउने कार्ाहरू।
३.संघ, संस्था दताा गने क्रममा मन्त्रालर्को तफाबाट िार् प्रदान गनेसम्वन्धी कार्ा गिाउने तथा वनणार्
गने, कार्ाहरू।
४.कननै वनकार्ले महािाखासम्बन्धी विर्र्मा िार् प्रवतवक्रर्ा माग गिे कोमा मन्त्रालर्को प्रचवलत नीवत
ि वसर्द्ान्त बमोवजम िार् प्रवतवक्रर्ा पठाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
५.आफ्नो महािाखा अन्र्तगतका िाखाहरूका कमाचािीहरूको समर् पालनालाई वनर्वमत
गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
६.प्राविवधक विक्षा तथा व्यािसावर्क तावलमसम्बन्धी विक्षण संस्थाहरूबाट सम्बन्द्रन्धत ऐन तथा
वनर्मािली ि अरू प्रचवलत कानूनको पालना भए नभएको विर्र्मा अननगमन तथा वनिीक्षण गिी
गिाई आिश्यकताननसाि काििाही गने िा सोको वनन्द्रि पेि गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
७.महािाखाको कार्ा क्षेत्र अन्तगा तका अन्य विर्र्मा प्रचवलत ऐन वनर्म ि नीवत वनणार्को सीमावभत्र
िही अन्द्रन्तम टन ङ्गो लगाउने िा सोको व्यिस्था वमलाउने ि त्यस्ता नीवत वनर्ममा संिोधन सनधाि गननापने
भएमा सोको िार् पेि गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
८.आफ्नो महािाखा अन्तगाका िाखाहरूको लावग विवनर्ोजन भएको बजेटबाट बजेट फाुँर्फाुँर्
तर्ाि गिी स्वीकृत गने, कार्ाक्रम तर्ाि गिी गिाई स्वीकृत गने व्यिस्था वमलाउने ि प्रिासन
महािाखासंग समन्वर् गिी खिीद र्ोजना तर्ाि गना लगाउने सम्बन्धी कार्ाहरू।
९.प्राविवधक विक्षा तथा व्यािसावर्क तावलमका क्षेत्रमा काम गने गैिसिकािी संस्थाहरूसंग कार्ामा
समन्वर् गने कार्ाहरू।
१०.प्राविवधक तथा व्यािसावर्क विक्षा विकासका लावग आिश्यक नीवत, वनर्महरूको तजनामा गने
एिम् विर्र्गत कार्ाहरू।
११.प्राविवधक विक्षासम्बन्धी कार्ाहरू गने ि वनणार् कार्ाान्वर्न गिाउने कार्ाहरू।
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१२.मेवर्कल तथा इन्द्रजजवनर्रिङ्ग लगार्तका प्राविवधक विर्र्मा उच्च विक्षा अध्यर्नको लावग
छात्रिृवि माग गने गिाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१३.प्रविवधक विक्षा तथा व्यािसावर्क तावलम परिर्द् संग समन्वर् तथा आिश्यकता अननसाि वनदे िन
वदने कार्ाहरू।
१४.प्राविवधक विक्षा तथा व्यािसावर्क तावलम परिर्द् ि र्ससम्बन्धी अन्य संस्थाहरूलाई
व्यिस्थापकीर् सहर्ोग प्रदान गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१५.प्राविवधक विक्षा तथा व्यािसावर्क तावलमसम्बन्धी अननगमन, मूल्याङ्कन गने ि र्ससम्बन्धी
प्रिासन सञ्चालन गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१६.वनजी क्षेत्रमा सञ्चावलत मेवर्कल तथा इन्द्रजजवनर्रिङ्ग कलेजहरूले वदननपने छात्रिृविको कोटा
वनधाािण गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१७.नेपाल मेवर्कल काउन्द्रन्सल, नेपाल इन्द्रजजवनर्रिङ्ग् परिर्द् तथा नेपाल नवसाङ्ग परिर्द् , नेपाल
फामेसी परिर्द् , नेपाल स्वास्थ्य परिर्द् लगार्त अन्य सम्बन्द्रन्धत परिर्द् संग समन्वर् गने कार्ाहरू।
१८.प्राविवधक विक्षा तथा व्यािसावर्क तावलम प्रदार्क िैवक्षक संस्थाहरूको वनिीक्षण, अननगमन तथा
मूल्याङ्कन गिी आिश्यक सनधािका लावग पृष्ठपोर्ण वदनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१९.प्राविवधक विक्षा क्षेत्रमा काम गने गैिसिकािी संस्थाहरूसंग आिश्यक समन्वर् गने।
२०.उच्च तथा प्राविवधक विक्षामा छात्रिृवि व्यिस्थापनसम्बन्धी नीवत, वनर्मको तजनामा गने।
२१.उच्च तथा प्राविवधक विक्षा अध्यर्न गनाका लावग मन्त्रालर्लाई स्वदे ि तथा विदे िबाट प्राि सबै
तहका छात्रिृविका लावग उम्मेदिाि छनौट गने , वसफारिस गने ि र्सको अवभलेख व्यिस्थापन
गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
२२.स्वदे ि अथिा विदे िमा अध्यर्न िा तावलममा जाने ि फकेि आएका व्यन्द्रक्तहरूको अवभलेख
व्यिस्थापनसम्बन्धी कार्ाहरू।
२३.वमत्रिारिहरूसंग समन्वर् गिी नेपालका लावग प्राथवमकता प्राि विवभन्न विर्र् ि तहमा छात्रिृवि
उपलब्ध गिाउन पहल गने, गिाउने कार्ाहरू।
२४.छात्रिृविमा छनौट भई अध्यर्न गिे का िा छनौट भएि पवन अध्यर्न गना नजाने विद्याथीलाई वबगो
वनधाािणसम्बन्धी कार्ाहरू गने, गिाउने।
२५.नेपालमा नेपाली भार्ा लगार्तका विवभन्न विर्र्मा अध्यर्न गना आउने विदे िी नागरिकका लावग
नेपाल सिकािबाट प्रदान गरिने छात्रिृवि व्यिस्थापनसम्बन्धी कार्ा गने, गिाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
२६.मन्त्रालर्लाई स्वदे ि तथा विदे िबाट प्राि सबै तहका छात्रिृविका लावग उम्मेदिाि छनौट गने ,
वसफारिस गने ि र्सको अवभलेख व्यिस्थापन गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
२७.वनजी क्षेत्रमा संचावलत मेवर्कल तथा इन्द्रजजवनर्रिङ्ग लगार्त प्राविवधक विर्र्मा कलेजहरूले
वदननपने छात्रिृविको कोटा वनधाािण गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
२८.प्राविवधक विक्षा तथा व्यािसावर्क तावलम वनदे िक सवमवतको सवचिालर्सम्बन्धी कार्ाहरू।
२९.विक्षामा सूचना तथा सञ्चाि प्रविवधको प्रर्ोगसम्बन्धी नीवत, वनर्म तथा वनदे विका वनमााण गिी
लागू गने गिाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
३०.सञ्चाि माध्यमहरूसंग समन्वर् ि सहकार्ा गिी िैवक्षक नीवतहरूको कार्ाान्वर्नमा सहजीकिण
गने कार्ाहरू।
३१.मन्त्रालर्ले तोकेबमोवजम अन्य कार्ाहरू।
प्रानवनिक नशक्षा शाखा
१.प्राविवधक तथा व्यािसावर्क विक्षा विकासका लावग आिश्यक नीवत, वनर्महरूको तजनामा गने एिम्
विर्र्गत कार्ाहरू।
13

२.प्राविवधक तथा व्यािसावर्क विक्षासम्बन्धी नीवत, र्ोजना, कार्ाक्रम व्यस्थापन गने कार्ाहरू।
३.प्राविवधक विक्षासम्बन्धी कार्ाहरू गने ि वनणार् कार्ाान्वर्न गिाउने कार्ाहरू।
४.प्रविवधक विक्षा तथा व्यािसावर्क तावलम परिर्द् संग समन्वर् तथा आिश्यकताननसाि वनदे िन वदने
व्यिस्थाका लावग आिश्यक कार्ाहरू।
५.प्राविवधक विक्षा तथा व्यािसावर्क तावलम परिर्द् ि र्ससम्बन्धी अन्य संस्थाहरूलाई व्यिस्थापकीर्
सहर्ोग प्रदान गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
६.प्राविवधक विक्षा तथा व्यािसावर्क तावलमसम्बन्धी अननगमन, मूल्याङ्कन गने ि र्ससम्बन्धी प्रिासन
सञ्चालन गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
७.नेपाल मेवर्कल काउन्द्रन्सल, नेपाल इन्द्रजजवनर्रिङ्ग् परिर्द् तथा नेपाल नवसाङ्ग परिर्द् , नेपाल फामेसी
परिर्द् , नेपाल स्वास्थ्य परिर्द् लगार्त अन्य सम्बन्द्रन्धत परिर्द् संग समन्वर् गने कार्ाहरू।
८.प्राविवधक विक्षा तथा व्यािसावर्क तावलम प्रदार्क िैवक्षक संस्थाहरूको वनिीक्षण, अननगमन तथा
मूल्याङ्कन गिी आिश्यक सनधािका लावग पृष्ठपोर्ण वदनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
९.बहप्राविवधक विक्षालर्सम्बन्धी नीवत, वनर्म, र्ोजना तजनामासम्बन्धी कार्ाहरू।
१०.माध्यवमक तहमा संचालन हने प्राविवधक विक्षा तथा व्यािसावर्क तावलमसम्बन्धी नीवत, वनर्म ि
र्ोजनासम्बन्धी कार्ाहरू।
११.मन्त्रालर्ले तोकेबमोवजम अन्य कार्ाहरू।
ननिी तथा सहकारी सिंघ सिंस्था समन्वय शाखा
१.प्राविवधक विक्षा तथा व्यािसावर्क तावलम एिम् विक्षा, विज्ञान, प्रविवधका क्षेत्रमा संलग्न संघ
संस्थाहरूको व्यिस्थापनसम्बन्धी नीवत वनर्म ि र्ोजनाको तजनामासम्बन्धी कार्ा।
२.प्रचवलत कानूनबमोवजम नेपाल सिकािको अननमवत वलई कार्ाक्रम संचालन गने संघ संस्थाहरूको
वनिीक्षण तथा अननगमन गने एिम् उक्त संस्थाहरूको निीकिण गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
३.प्रचवलत कानूनबमोवजम कार्ाक्रम संचालन नगने संस्थाहरूलाई काििाहीका लावग वसफारिस गने
कार्ाहरू।
४.प्राविवधक विक्षा तथा व्यािसावर्क तावलम एिम् विक्षा, विज्ञान, प्रविवधका क्षेत्रमा कार्ा गने ि संघ
संस्थाहरूबीच समन्वर्को कार्ा।
५.विक्षा, विज्ञान तथा प्रविवध क्षेत्रसं ग सम्बन्द्रन्धत िावरिर् रूपमा संचालनमा िहे का संघ संस्थासम्बन्धी
नीवत, तजनामा ि परिचालनसम्बन्धी कार्ाहरू।
६.संघ संस्थाको कार्ाक्षेत्र अननगमन वनिीक्षण गिी आिश्यकता अनन रूप वनर्मनसम्बन्धी कार्ाहरू।
७.मन्त्रालर्ले तोकेबमोवजम अन्य कार्ाहरू।
व्यावसानयक तानलम प्रवर्द्व न शाखा
१.व्यािसावर्क तावलम क्षेत्रमा कार्ा गने संघ संस्थाहरूबीच समन्वर्को कार्ा।
२.व्यािसावर्क तावलमसम्बन्धी नीवत, वनर्म, र्ोजना तजनामासम्बन्धी कार्ाहरू।
३.व्यािसावर्क तावलमसंग सम्बन्द्रन्धत संस्थाहरूसंग समन्वर् गिी कार्ाक्रमहरू संचालन।
४.व्यािसावर्क तावलम संचालन गने संस्थाहरूको अननगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी कार्ाहरू।
५.सिकािी तथा वनजी एिम् गैिसिकािी क्षेत्रहरूबाट विर्र्गत व्यािसावर्क तावलम माग भई आएमा
उक्त तावलमका लावग आिश्यक व्यिस्थापनसम्बन्धी कार्ाहरू।
६.व्यािसावर्क तावलमका तह ि वकवसम अननसािको िगीकिणसम्बन्धी नीवत, र्ोजना तजनामा ि
कार्ान्वर्न गने, गिाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
७.व्यािसावर्क सीप विकास सम्बर्द् नीवत, समन्वर् व्यिस्थापनसंग सम्बन्द्रन्धत कार्ाहरू।
८.मन्त्रालर्ले तोकेबमोवजम अन्य कार्ाहरू।
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गुणस्तर प्रत्यायन शाखा
१.वििविद्यालर्ले प्रदान गने उच्च विक्षाका सम्बन्धमा गनणस्तिसम्बन्धी र्ोजना, नीवत, वनर्म तथा
मापदण्ड तर् गने कार्ाहरू।
२.विदे िी वििविद्यालर्का नेपालमा संचावलत कार्ाक्रमको गनणस्ति सनवनवितताको मापदण्ड तर्
गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
३.विवभन्न विविद्यालर्हरूबाट क्रेवर्ट टि ान्सफि गने व्यिस्थाका लावग आिश्यक नीवत, वनर्म
तजनामासम्बन्धी कार्ाहरू।
४.विवभन्न वििविद्यालर्हरूबाट संचावलत िैवक्षक कार्ाक्रमहरूको समकक्षतासम्बन्धी नीवत, वनर्म
तजनामा गने ि कार्ाान्वर्न गने व्यिस्था वमलाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
५.विक्षा, विज्ञान तथा प्रविवधसम्बन्धी नीवत, वनर्म तथा मापदण्ड तर् गने कार्ाहरू।
६.प्राविवधक तथा व्यािसावर्क तावलमको गनणस्तिसम्बन्धी नीवत, वनर्म तथा मापदण्ड तर् गने ि
समकक्षताको लावग समेत समन्वर् गने कार्ाहरू।
७.अनौपचारिक एिम् अनौपचारिक प्रणालीबाट सीपकोप्रावज्ञक प्रमाणपत्रको समकक्षतासम्बन्धी
मापदण्ड वनधाािण गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
८.मन्त्रालर्ले तोकेबमोवजम अन्य कार्ाहरू।
शैनक्षक प्रनवनि तथा नवद् युत्तीय सुशासन शाखा
१.मन्त्रालर्को िेभसाइट विकास गने, अद्यािवधक गने कार्ाहरू।
२.मन्त्रालर्का गवतविवधहरूको जानकािी, सूचना सम्प्रेर्ण एिम् सञ्चािको लावग इ पोटा ल विकास गने
कार्ाहरू।
३.इन्टिनेट व्यिस्था, वर्वजटल नोवटस बोर्ा को व्यिस्थापन गने, अद्यािवधक गने कार्ाहरू।
४ Paperless Governance को अिधािणालाई कार्ाान्वर्नमा लैजान गननापने पूिा तर्ािीका कार्ाहरू।
५.विक्षामा सूचना संचाि प्रविवध प्रर्ोग गने सम्बन्धमा नीवत, वनर्म तथा वनदे विका वनमााण गिी लागू
गने गिाउने कार्ाहरू।
६.वर्वजटल सामग्री विकास ि प्रर्ोग गने सम्बन्धमा नीवतगत समन्वर् एिम् सहजीकिण गने कार्ाहरू।
७.विद् र्नतीर् सामग्रीहरूको गनणस्ति, पहुँच अवभिृन्द्रर्द् गनामा समन्वर् ि सहजीकिण गने कार्ाहरू।
८.सूचना ि प्रविवध सम्बर्द् सिकािी वनकार्हरूसंग समन्वर् गिी आिश्यक सूचना संकलन ि प्रर्ोग
गने कार्ाहरू।
९.सूचना तथा सञ्चाि प्रविवधको प्रर्ोगसम्बन्धी नीवत, वनर्म तथा वनदे विका वनमााण गिी लागू गने
गिाउने कार्ाहरू।
१०.विवभन्न तह ि विर्र्का वर्वजटल पाठहरू वनमााणका लावग नीवत वनर्म वनमााण गने सम्बन्धी
कार्ाहरू।
११.सूचना तथा सञ्चाि प्रविवधलाई विक्षण माध्यमको रूपमा प्रर्ोग गना आिश्यक नीवत वनमााण, तजनामा
गना सहर्ोग पन¥र्ाउने कार्ाहरू।
१२.विक्षामा सूचना तथा सञ्चाि प्रविवधको प्रर्ोगसम्बन्धी र्ोजना वनमााण तथा कार्ार्ोजना विकास गने ि
सोको कार्ाान्वर्नका लावग स्रोतको व्यिस्थापन गने कार्ाहरू।
१३.सम्बन्द्रन्धत वनकार्हरूलाई सूचना संचाि प्रविवधको सिालले जोर्् नेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१४.विद् र्नतीर् सनिासन प्रणालीलाई लागू गिाउन आिश्यक पूिााधाि तर्ाि गने कार्ाहरू।
१५.विद् र्नतीर् हावजिी प्रणालीको व्यिस्थापन गने कार्ाहरू।
१६.सूचनाहरूलाई विद् र्नतीर् (इलेरिोवनक) माध्यमबाट सम्प्रेर्ण गने व्यिस्था वमलाउने कार्ाहरू।
१७.सम्बन्द्रन्धत वनकार्हरूको िेभसाइटलाई अद्यािवधक गने कार्ाहरू।
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१८.सञ्चाि माध्यमहरूसंग समन्वर् ि सहकार्ा गिी िैवक्षक लगार्तका नीवतहरूको कार्ाान्वर्नमा
सहजीकिण गने कार्ाहरू।
१९.मन्त्रालर्ले तोकेबमोवजम अन्य कार्ाहरू।
(ग) नवद्यालय नशक्षा महाशाखा
१.मन्द्रन्त्रपरिर्द् को बैठक, संसद तथा माननीर् मन्त्रीज्यू समक्ष पेि गननापने ि नीवतगत वनणार् वलननपने
विर्र्मा िार् सवहत पेि गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
२.प्रािन्द्रिकबाल विक्षासंग सम्बन्धी नीवत तजनामा गने मापदण्ड वनधाािण गने आिश्यक समन्वर् गने
कार्ाहरू।
३.आधािभूत तथा माध्यवमक विद्यालर् ि विक्षक दिबन्दी कोटा सम्बन्धमा र्ोजना महािाखासंग
समन्वर् गिी वितिणको व्यिस्था गने कार्ाहरू।
४.विद्यालर्तहको छात्रिृवि माग तथा छनौट व्यिस्था गने , गिाउने कार्ाहरू।
५.मवहला विक्षासम्बन्धी वनदे विका तर्ाि गने, गना लगाउने कार्ाहरू।
६.विक्षक प्रविक्षणसम्बन्धी कार्ाक्रममा समन्वर् ल्याई कार्ाान्वर्न गने , गिाउने लगाउने कार्ाहरू।
७.विद्यालर्हरूका लावग आिश्यक िकम बजेटमा व्यिस्था गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
८.विद्यालर्मा कार्ाित विक्षक तथा कमाचािीहरूको सरूिा ि काज सम्वन्धमा वनदे िन वदने ि वनणार्
गने कार्ाहरू।
९.कननै वनकार्ले महािाखासम्बन्धी विर्र्मा िार् प्रवतवक्रर्ा माग गिे कोमा मन्त्रालर्को प्रचवलत नीवत
ि वसर्द्ान्त बमोवजम िार् प्रवतवक्रर्ा पठाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१०.महािाखासम्बन्धी कार्ामा कननै वनकार् िा पदावधकािीसंग िार् वलननपिे मा िार् वलनेसम्बन्धी
कार्ाहरू।
११.आफ्नो महािाखा अन्र्तगतका िाखाहरूका कमाचािीहरूकोेे समर् पालना गनेसम्बन्धी
कार्ाहरू।
१२.विक्षण संस्थाहरूबाट प्रचवलत ऐन तथा वनर्मािली ि अरू प्रचवलत कानूनको पालना भए नभएको
विर्र्मा अननगमन तथा वनिीक्षण गिी गिाई आिश्यकताननसाि काििाही गने िा सोको वनन्द्रि पेि
गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१३.महािाखाको कार्ाक्षेत्र अन्तिगातका अन्य विर्र्मा प्रचवलत ऐन वनर्म ि नीवत वनणार्को सीमावभत्र
िही अन्द्रन्तम टन ङ्गो लगाउने िा सोको व्यिस्था वमलाउने ि त्यस्ता नीवत वनर्ममा संिोधन सनधाि गननापि्ा ने
भएमा सोको िार् पेि गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१४.आफ्नो महािाखा अन्तगातका कमाचािीहरूको कार्ाालर् समर्बावहि काम–काज गिाउुँ दा अथा
मन्त्रालर्को स्वीकृत नम्र्स ि स्वीकृत कार्ाक्रमासम्बन्धी कार्ाहरू।
१५.आफ्नो महािाखा अन्तगाका िाखाहरूको लावग विवनर्ोजन भएको बजेटबाट बजेट फाुँर्फाुँर्
तर्ाि गिी स्वीकृत गने, कार्ाक्रम तर्ाि गिी गिाई स्वीकृत गने व्यिस्था वमलाउने ि प्रिासन
महािाखासंग समन्वर् गिी खिीद र्ोजना तर्ाि गना लगाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१६.सिकािी, सािाजावनक ि सामनदावर्क पनस्तकालर्हरूसम्बन्धी नीवत, वनर्म तथा र्ोजना ि
सोसम्बन्धी कार्ामा समन्वर् ि सहजीकिण गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१७.विक्षामा समािेिीकिण ि लैवङ्गक विर्र्हरूको समन्वर् गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१८.स्वर्म् सेिा परिचालन तथा भीर्ा वसफारिससम्बन्धी नीवत, वनर्म तथा र्ोजना तजनामा गने, गिाउने
कार्ाहरू।
१९.िैवक्षक पिामिासम्बन्धी सस्थाहरूको अननमवत, निीकिण, अननगन तथा मूल्यांकन गने , गिाउने
कार्ाहरू।
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२०.िैवक्षक प्रमावणकिणसम्बन्धी कार्ाहरू गने, गिाउने कार्ाहरू।
२१.िैकन्द्रल्पक तथा वनिन्ति विक्षासम्बन्धी नीवत, वनर्म तथा र्ोजनासम्बन्धी कार्ा गने, गिाउने
कार्ाहरू।
२२.िावरिर् पिीक्षा बोर्ा संग सम्बन्द्रन्धत नीवत, वनर्म तथा र्ोजनासम्बन्धी कार्ामा समन्वर् गने , गिाउने
कार्ाहरू।
२३.विद्यालर्तहमा संचालन हने पोर्णसम्बन्धी नीवत, वनर्म तथा र्ोजनासम्बन्धी कार्ाहरू गने, गिाउने
कार्ाहरू।
२४.विक्षासम्बन्धी समर् समर्मा हने अध्यर्न जाुँचिनझ छानविन सवमवतको लावग आिश्यक
व्यिस्थापन गने कार्ाहरू।
२५.विवभन्न आर्ोग, अध्यर्न, जाुँचबनझ सवमवत, अध्यर्न कार्ादलमाफात् प्राि प्रवतिेदन लगार्त पनिाना
महत्वपूणा अवभलेखहरूको संिक्षण व्यिस्थापन गने कार्ाहरू।
२६.विद्यालर् तहका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपनस्तकसम्बन्धी नीवत, वनर्म तथा र्ोजनासम्बन्धी कार्ाहरू
गने, गिाउने कार्ाहरू।
२७.जनक विक्षासंग सम्बन्द्रन्धत नीवत, वनर्म, तथा र्ोजनासम्बन्धी कार्ाहरू गने, गिाउने कार्ाहरू।
२८.मन्त्रालर्ले तोकेबमोवजम अन्य कार्ाहरू।
प्रारम्भिक बाल नशक्षा तथा नवद्यालय पोषण शाखा
१.प्रािन्द्रिक बाल विक्षासंग सम्बन्धी नीवत, वनर्म , वनदे िनको व्यिस्था गिी कार्ाान्वर्न गिाउने
सम्बन्धी कार्ाहरू।
२.प्रािन्द्रिक बाल विक्षाको संचालन, व्यिस्थापनको लावग विवभन्न सिकािी तथा गैिसिकािी
वनकार्हरूसंग सम्वन्य गने कार्ाहरू।
३.प्रािन्द्रिक बाल विक्षा अध्यापन गने विक्षकहरूको सेिा, िता सनविधा सम्बन्धी कार्ाहरू।
४.विद्यालर् पोर्णको व्यिस्थाको लावग नीवत, वनर्म तजनामा ि समन्वर् सम्बन्धी कार्ाहरू।
५.विद्यालर् पोर्ण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड वनधाा िण ि वनदे िनसम्बन्धी कार्ाहरू।
६.प्रािन्द्रिक बाल विक्षा तथा पोर्णसंग सम्बन्धीत व्यिस्थापनसम्बन्धी कार्ाहरू।
७.मन्त्रालर्ले तोकेबमोवजम अन्य कार्ाहरू।
नवद्यालय नशक्षा शाखा
१.विक्षा ऐन तथा वनर्मािली वनमााण, परिमाजान तथा परिितानका लावग आिश्यकताननसाि फैसला
कार्ाान्वर्न तथा कानून िाखाको िार् समेत वलई प्रस्ताि मस्यौदा तर्ाि गने कार्ाहरू।
२.माध्यवमक विक्षासम्बन्धी नीवत–वनर्म वनदे िनको व्यिस्था गिी कार्ाान्वर्न गने गिाउनेसम्बन्धी
कार्ाहरू।
३.माध्यवमक विक्षासम्बन्धी िैवक्षक व्यिस्थापन सम्बन्धमा सम्बन्द्रन्धत वनकार्हरूले सामना गिे का
िैवक्षक मनद्दा तथा समस्या समाधान गना िार् प्रवतवक्रर्ा ि वनदे िन पठाउन वनणार्का लावग पेि
गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
४.विक्षक व्यिस्थापनसम्बन्धी नीवत तजनामा गने, गिाउने कार्ाहरू।
५.माध्यवमक तह सञ्चालन भएका संस्थागत विद्यालर्सम्बन्धी नीवतगत व्यिस्था गने , गिाउने कार्ाहरू।
६.माध्यवमक तहसम्मका संस्थागत विद्यालर् सञ्चालनसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड वनधाािण गने
कार्ाहरू।
७.माध्यवमक तहसम्मको पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्रीसम्बन्धी कार्ाको समन्वर् गने कार्ाहरू।
८.माध्यवमक तहसम्मको विक्षक तावलमसम्बन्धी कार्ाको समन्वर् गने कार्ाहरू।
९.विद्यालर् विक्षासंग सम्बन्द्रन्धत विक्षा ऐन तथा वनर्मािलीसम्बन्धी कार्ाहरू।
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१०.विद्यालर् विक्षासम्बन्धी विक्षकहरूको सेिा सनविधासम्बन्धी कार्ाहरू।
११.विक्षा प्रिासन तथा व्यिस्थापनसम्बन्धी कार्ाहरू।
१२.मन्त्रालर्ले तोकेबमोवजम अन्य कार्ाहरू।
स्वयम्सेवा पररचालन तथा भीषा शाखा
१.िावरिर्स्तिमा स्वर्म्सेिक परिचालनका लावग नीवत, वनर्म तथा वनदे विका बनाउनेसम्बन्धी
कार्ाहरू।
२.िावरिर्स्तिमा स्वर्म् सेिक परिचालनसम्बन्धी र्ोजना तथा कार्ाक्रम तजनामा गिी कार्ाा न्वर्न गने,
गिाउने कार्ाहरू।
३.िावरिर् स्वर्म्सेिासंग सम्बन्द्रन्धतसङ्घ–संस्थाहरू (वििविद्यालर् अननदान आर्ोग, वििविद्यालर्हरू,
िैवक्षक सङ्घसंस्थाहरू लगार्त विवभन्न स्वर्म्सेिी सङ्घसंस्थाहरू, सिकािी तथा गैिसिकािी
सङ्घसंस्थाहरू) संग समन्वर् ि सहकार्ा गने, गिाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
४.स्वर्म्सेिासम्बन्धी कार्ाको अननसन्धानका लावग सम्बन्द्रन्धत वनकार्संग समन्वर् गिी र्ोजना तथा
कार्ाक्रम तजनामा गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
५.स्वर्म्सेिाको अननभिलाई कार्ाक्षेत्रमा मान्यता वदने व्यिस्थाका लावग प्रणालीको विकास गने।
६.विवभन्न विर्र्गत मन्त्रालर्, आर्ोग, आर्ोजना ि वनकार्हरू एिम् सेिा परिचालनसम्बन्धी समन्वर्
ि सहकार्ा गने, गिाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
७.िावरिर् स्वर्म्सेिक परिचालनको क्षेत्र पवहचान गिी प्राथवमकता वनधाा िण गने कार्ा हरू।
८.स्वर्म्सेिक छनौटका आधाि तर्ाि गिी स्वर्म् सेिक छनौट ि परिचालन गने कार्ाहरू।
९.स्वर्म्सेिकहरूले पालना गननापने आचािसंवहता वनमाा ण गिी लागू गने, गिाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१०.स्वर्म् सेिासम्बन्धी सेिा–िताहरू तर्ाि गने, गिाउने कार्ाहरू।
११.िावरिर् स्वर्म्सेिक परिचालन वनदे विकाले तोकेका कार्ाहरू।
१२.स्वर्म्सेिक आिश्यक पने विर्र्गत क्षे त्रसंग सम्बन्द्रन्धत जनिन्द्रक्तको आं कलन, पवहचान माग
सङ्कलन गने कार्ाहरू।
१३.स्वर्म्सेिकको कार्ा विििण, सेिा ि िता वनधाािण गने कार्ाहरू।
१४.विर्र्गत वनकार्/मन्त्रालर्/आर्ोग/संिैधावनक वनकार्का मागको आधािमा सम्बन्द्रन्धत विर्र्का
स्वर्म्सेिक परिचालन गने व्यिस्था गने गिाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१५.स्वर्म्सेिा कार्ाको अननगमन गने, गिाउने व्यिस्था वमलाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१६.अननगमन ि समन्वर् सवमवतसंग समन्वर् गिी स्वर्म्सेिक परिचालन ि मूल्याङ्कन गने
गिाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१७.विद्याथी स्वर्म्सेिक कार्ाका लावग पिीक्षा तथा मूल्याङ्कनका प्रवक्रर्ा ि प्रणाली विकास गना िैवक्षक
संस्थाहरूसंग समन्वर् गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१८.स्वर्म्सेिक ि सम्पावदत कामको अवभलेख िाख्ने कार्ाहरू।
१९.उत्कृर कार्ा सम्पादन गने स्वर्म्सेिक िा स्वर्म्सेिी संस्थाको अवभलेख तर्ाि गिी पनिस्कृत गने
व्यिस्था गने गिाउने कार्ाहरू।
२०.स्वर्म्सेिकको कार्ाको मूल्याङ्कन गिी िाम्रो कामको लावग पनिस्कृत गने ि खिाब कामको लावग
दण्डको मापदण्ड तर् गने, गिाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
२१.स्वर्म्सेिा कार्ाको प्रमाणीकिण गने कार्ाहरू।
२२.विद्याथी स्वर्म्सेिक कार्ाको मूल्याङ्कनका लावग सम्बन्द्रन्धत पाठ्यक्रम विकास केिमाफात पिीक्षा
तथा मूल्याङ्कनका मापदण्ड, प्रवक्रर्ा ि प्रणाली विकास गिाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
२३.स्वर्म्सेिासम्बन्धी अन्य कार्ा गने गिाउने कार्ाहरू।
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२४.स्वर्म्सेिकहरूले पालना गननापने आचािसंवहता वनमााण गिी लागू गने गिाउने कार्ाहरू।
२५.स्वर्म्सेिाको आिवधक प्रगवत प्रवतिेदन तर्ाि गिी मन्त्रालर्को सम्बन्द्रन्धत महािाखा ि र्ोजना
तथा अननगमन महािाखामा पेि गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
२६.िावरिर् स्वर्म्सेिासम्बन्धी विर्र्मा गोष्ठी, सेवमनाि, अन्तिवक्रर्ा तथा अननभि आदान–प्रदान गने
कार्ाहरू।
२७.मन्त्रालर्ले तोकेबमोवजम अन्य कार्ाहरू।
पुस्तकालय समन्वय तथा अनभलेख शाखा
१.मन्त्रालर्अन्तगातका पनस्तकालर्हरूको विकासका लावग नीवत, वनर्म बनाई कार्ाान्वर्न गने
कार्ाहरू।
२.पनस्तकालर् विकाससम्बन्धी र्ोजना, कार्ाक्रम, बनाई लागू गने, गिाउने कार्ाहरू।
३.पनस्तकालर्हरूको सेिा, कार्ाक्रम ि नीवतमा समन्वर् कार्म गने, गिाउने कार्ाहरू।
४.स्थावपत पनस्तकालर्हरूको सनदृढीकिण ि सेिा पन र्ाा उने र्ोजना तथा कार्ाक्रम बनाई पेि गने ,
गिाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
५.पनस्तकालर्हरूको सम्पूणा कार्ाहरू ि विकास सम्बन्धमा सिकाि ि पनस्तकालर्बीचको सम्पका तथा
समन्वर्को कार्ाहरू।
६.वनजी क्षेत्रमा स्थापना भएका पनस्तकालर् विकासका लावग कार्ार्ोजना तर्ाि गिी लागू गने ,
गिाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
७.पनस्तकालर् स्थापना गना आिश्यक पने पूिााधाि सम्बन्धमा स्पर नीवत तथा वदइने सेिाको सम्बन्धमा
र्कीन िताहरू बनाई सम्बन्द्रन्धत सिोकाििालालाई जानकािी गिाउन सािाजवनक गनेसम्बन्धी
कार्ाहरू।
८.पनस्तकालर्सम्बन्धी सिकािको नीवत, कार्ाक्रमअननसाि अन्य कार्ाहरू।
९.पनस्तकालर्हरू सम्बन्द्रन्धत ऐन, वनर्म अननसाि सञ्चालन भए–नभएको हेिी ऐन, वनर्मको परिवधवभत्र
िहन लगाउनेसम्बन्धी कार्ा हरू।
१०.सिकािी, सािाजावनक ि सामनदावर्क पनस्तकालर्हरूको कार्ामा समन्वर् ि सहजीकिण
गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
११.विवभन्न पनस्तकालर्हरूसंग समन्वर् गिी पनस्तकालर् अननगमन तथा वनिीक्षण तथा पनस्तकालर्
विकासमा सहजीकिण गने कार्ाहरू।
१२.दे िभिका सम्पूणा पनस्तकालर्हरू ि सािा जवनक पनस्तकालर्हरूको आिवधक मूल्याङ्कन गिी
पनस्तकालर् सेिाको स्ति िृन्द्रर्द् गना तथा अवभप्रेिणा जगाउन प्रत्येक िर्ा व्यन्द्रक्त ि संस्थालाई पनिस्कृत
गना वसफारिस गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१३.पनस्तकालर्को दक्षता, क्षमता ि सेिा क्षेत्रको आधािमा पनस्तकालर्हरूलाई वदइने आवथा क सहर्ोग
एिम् अन्य सहर्ोग सम्बन्धमा र्कीन गिी पेि गने कार्ाहरू।
१४.पनस्तकालर्हरूको समन्वर् तथा अननगमन गने कार्ाहरू।
१५.पनस्तकालर्हरूको विििण तर्ाि गने कार्ाहरू।
१६.पनस्तकालर्हरूको स्ति वनधाािण गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१७.पनस्तकालर्का लावग आिश्यक सफ्टिेर्िहरूको व्यिस्था गना समन्वर् गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१८.ई–पनस्तकालर्को वनमाा णका लावग आिश्यक नीवत वनर्मको तजनामा गने कार्ाहरू।
१९.नेपाल िावरिर् पनस्तकालर्, केिि पनस्तकालर्, वर्ल्लीिमण कल्याणी िे ग्मी पनस्तकालर् तथा दे िका
अन्य पनस्तकालर्हरूको अननगमन, प्रिि् धन ि सहजीकिण गने तथा सम्पका विजदन को काम गनेसम्बन्धी
कार्ाहरू।
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२०.िावरिर् पनस्तक महोत्सि, पनस्तक मेला आवदका लावग सहजीकिण गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
२१.पनस्तक नीवतको कार्ाा न्वर्नका लावग आिश्यक नीवत, कार्ानीवत ि कार्ाक्रम तजनामा गिी
कार्ाान्वर्न गने कार्ाहरू।
२२.िब्दकोर्, िणाविन्यास आवदको एकरूपताका लावग नेपाल प्रज्ञा प्रवतष्ठान, साझा प्रकािन, विि
विद्यालर्का लावग सम्पका विजदन को काम गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
२३.केिीर् सवचिालर् पनस्तकालर् बनाएि सबै वनकार्लाई एकीकृत सेिा वदनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
२४.तत्काल वसजाना हने विर्र्हरूको थप अध्यर्न छानिीन, जाुँचिनझ गननापने विर्र्मा सम्पका
िाखाको रूपमा िही कार्ा गने कार्ाहरू।
२५.छानिीन, जाुँचिनझ गनाको लावग आिश्यक तथ्याङ्क, सामग्री उपलब्ध गिाउने कार्ाहरू।
२६.अध्यर्नबाट आएका सामग्रीको संिक्षण गने , अवभलेखीकिण गने आिश्यकता अननसाि
सािाजवनक गने, सूचना सम्प्रेर्णको कार्ाहरू।
२७.अध्यर्न प्रवितेदन अननरूप कार्ाान्वर्मा लैजाननपने विर्र्हरूको लावग सम्बन्द्रन्धत वनकार्लाई
वनदे िन तथा समन्वर्सम्बन्धी कार्ाहरू।
२८.विवभन्न आर्ोग, जाुँचबनझ अध्यर्न कार्ादलबाट वदइएका अवभलेख व्यिस्थापनसम्बन्धी कार्ाहरू।
२९.मन्त्रालर्ले तोकेबमोवजम अन्य कार्ाहरू।
वैकम्भिक तथा ननरन्तर नशक्षा शाखा
१.प्रािन्द्रिक बालविकास विक्षाको नीवत तजनामा तथा कार्ाक्रम समन्वर् गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
२.िैकन्द्रल्पक तथा वनिन्ति विक्षाको नीवत वनमााण र्ोजना तजनामा एिम् वनर्मसम्बन्धी गने कार्ाहरू।
३.िैकन्द्रल्पक तथा वनिन्ति विक्षाको स्वरूप वनधाािण गने कार्ाहरू।
४.िैकन्द्रल्पक विक्षाका क्षेत्र ि कार्ाको वनधाािण गने कार्ाहरू।
५.वनिन्ति वसकाइलाई प्रोत्सावहत गनेसम्बन्धी िैवक्षक संस्थाहरूको स्थापनाको लावग सहजीकिण गने
कार्ाहरू।
६.अन्य दे िका वनिन्ति तथा िैकन्द्रल्पक विक्षामा काम गने संस्थासंग समन्वर् तथा सहकार्ा गने
कार्ाहरू।
७.धावमाक प्रकृवतका विद्यालर्, मदिसा, गोन्पा (गनम्बा), िेदविद्याश्रम, गरूकनल, आश्रम सञ्चालनसम्बन्धी
नीवत वनर्मसम्बन्धी कार्ाहरू।
८.अनौपचारिक, प्रौढ विद्यालर्, खनला विद्यालर्, ट्यनसन तथा कोवचङ्ग केि आवदका लावग िणनीवत
तजनामा गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
९.अनौपचारिक विक्षासम्बन्धी नीवत वनमाा ण कार्ाहरू।
१०.िैकन्द्रल्पक तथा वनिन्ति विक्षालाई प्रिि् धन गने कार्ाक्रमहरू संचालनसम्बन्धी कार्ाहरू।
११.नेपालमा सञ्चावलत विक्षासंग सम्बन्द्रन्धत सङ्घ संस्थाहरू (िैकन्द्रल्पक विक्षा जस्तै ट्यनसन तथा
कोवचङ्ग केि आवद) को १२.वनर्मनसम्बन्धी कार्ाहरू।
१३.िैकन्द्रल्पक तथा खनला विक्षाको स्वरूप वनधाािण तथा नीवत वनमााणसम्बन्धी कार्ाहरू।
१४.खनला वसकाइलाई प्रोत्सावहत गने आिश्यक सहर्ोग गनेसम्बन्धी सहर्ोग गने कार्ाहरू।
१५.अन्य दे िका खनला तथा िैकन्द्रल्पक विक्षामा काम गने संस्थासंग समन्वर् तथा सहकार्ा गनेसम्बन्धी
कार्ाहरू।
१६.अनौपचारिक विक्षासम्बन्धी नीवत वनमााण लगार्तका कार्ा गने , गिाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१७.पोर्ण र्ोजनाको अननगमन खाका वनधाािण सम्बन्धी कार्ा हरू।
१८.पोर्ण कार्ाक्रम तथा बजेट कार्ाान्वर्न अननगमन गने कार्ाहरू।
१९.विद्यालर् स्वास्थ्य, खानेपानी ि सिसफाईको अननगमन गने कार्ाहरू।
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२०.विक्षाका लावग खाद्य कार्ाक्रमको अननगमन गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
२१.मन्त्रालर् अन्तगातका वनकार्हरूलाई कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गना प्राविवधक सल्लाह उपलव्ध
गिाउने।
२२.पोर्ण तथा खाद्य सनिक्षासम्बन्धी कार्ा गने , गिाउने कार्ाहरू।
२३.मन्त्रालर्ले तोकेबमोवजम अन्य कार्ाहरू।
(घ)उच्च नशक्षा महाशाखा
१.मन्द्रन्त्रपरिर्द् को बैठक, संसद, माननीर् मन्त्रीज्यू समक्ष पेि गननापने ि नीवतगत वनणार् वलननपने
विर्र्मा िार्सवहत पेि गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
२.वनजी स्रोतमा विदे िमा अध्यर्न गना जाने विद्याथीहरूका लावग विर्र् स्वीकृवत तथा विदे िी मनिा
उपलव्ध गिाउने सम्वन्धमा सम्वन्द्रन्धत वनकार्मा वसफारिि गने , गिाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
३.वििविद्यालर्हरूसम्बन्धी कार्ाको आिश्यक व्यिस्था गने विर्र्गत कार्ाहरू।
४.उच्च विक्षा संचालन गने संस्था दताागने क्रममा मन्त्रालर्को तफाबाट िार् प्रदान गनेसम्बन्धी कार्ा
गिाउने तथा वनणार् गने, गिाउने कार्ाहरू।
५.कननै वनकार्ले महािाखासम्बन्धी विर्र्मा िार् प्रवतवक्रर्ा माग गिे कोमा मन्त्रालर्को प्रचवलत नीवत
ि वसर्द्ान्त बमोवजम िार् प्रवतवक्रर्ा पठाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
६.आफ्नो महािाखा अन्र्तगतका िाखाहरूका कमाचािीहरूको समर् पालनासम्बन्धी कार्ाहरू।
७.वििविद्यालर् एिम् विक्षण संस्थाहरूले प्रचवलत ऐन तथा वनर्मािली ि अरू प्रचवलत कानूनको
पालना भए–नभएको विर्र्मा अननगमन तथा वनिीक्षण गिी गिाई आिश्यकताननसाि काििाही गने िा
सोको वनन्द्रि पेि गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
८.महािाखाको कार्ाक्षेत्र अन्तगातका अन्य विर्र्मा प्रचवलत ऐन वनर्म ि नीवत वनणार्को सीमावभत्र
िही अन्द्रन्तम टन ङ्गो लगाउने िा सोको व्यिस्था वमलाउने ि त्यस्ता नीवत वनर्ममा संिोधन सनधाि गननापने
भएमा सोको िार् पेिगनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
९.आफ्नो महािाखा अन्तगाका िाखाहरूको लावग विवनर्ोजन भएको बजेटबाट बजेट फाुँर्फाुँर्
तर्ाि गिी स्वीकृत गने, कार्ाक्रम तर्ाि गिी गिाई स्वीकृत गने व्यिस्था वमलाउने ि प्रिासन
महािाखासंग समन्वर् गिी खिीद र्ोजना तर्ाि गना लगाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१०.उच्च विक्षासंग सम्बन्द्रन्धत िैवक्षक नीवत, वनर्म, र्ोजना तथा कार्ाक्रमको तजनामा गने कार्ाहरू।
११.प्रावज्ञक अननसन्धानमा संलग्न उच्च विक्षासम्बन्धी सङ्घ–संस्थाहरूसंग समन्वर् गने कार्ाहरू।
१२.िैदेविक विक्षण संस्था तथा विि विद्यालर्हरूसंग सम्पका विजदन को काम गिी विदे िी विक्षण संस्था
िा वििविद्यालर्संग सम्बन्धन वलई उच्च विक्षा सञ्चालन गनाका लावग नीवतगत व्यिस्थासम्बन्धी
कार्ाको समन्वर् गने कार्ाहरू।
१३.विदे िी विक्षण संस्थाले नेपालमा उच्च विक्षा सञ्चालन गने सम्बन्धमा आिश्यक नीवत, वनर्म ि
वनदे विकासम्बन्धी कार्ाहरू।
१४.विदे िी विक्षण संस्थासंग सम्बन्धन वलई सञ्चालन गना चाहने क्याम्पस तथा िैवक्षक संस्थाहरूको
सञ्चालन अननमवत, ठाुँउसािी, नाम परिितान, गाभ्ने तथा खािे जीसम्बन्धी कार्ाहरू।
१५.प्रचवलत कानून बमोवजम नेपाल सिकािको सम्बन्धन वलई सञ्चालनमा आएका विक्षण
संस्थाहरूको वनिीक्षण तथा अननगमन गने तथा संस्थाहरूको सम्बन्धन निीकिण गनेसम्बन्धी
कार्ाहरू।
१६.केन्द्रिर् वििविद्यालर्का उपकनलपतीहरूलाई मन्त्रालर्को सल्लाहकाि समूहको रूपमा विकास
गने आिश्यक कार्ाहरू गने।
१७.वििविद्यालर् अननदान आर्ोग ि वििविद्यालर्हरूसंग समन्वर्सम्बन्धी कार्ाहरू।
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१८.मन्त्रालर्संग सम्बन्द्रन्धत नीवत, वनर्म, तथा र्ोजनाको विश्लेर्ण ि सोसंग सम्बन्द्रन्धत
अननसन्धानसम्बन्धी कार्ाहरू।
१९.उच्च विक्षा विकासका लावग गननापने नीवतगत सनधािका लावग अननसन्धात्मक कार्ाहरू।
२०.उच्च विक्षाको क्षेत्रमा प्राविवधक विर्र्मा मनसार्–पत्र प्रदान गनेसम्बन्धी नीवत, वनर्म
वनमााणसम्बन्धी कार्ाहरू।
उच्च नशक्षा शाखा
१.उच्च विक्षासम्बन्धी कार्ाहरू गने ि वनणार् कार्ाान्वर्न गिाउने कार्ाहरू ।
२.विदे िी विक्षण संस्थासम्बन्धी कार्ाहरू गने ि सो विर्र्मा भएका वनणार् कार्ाान्वर्न गिाउने
कार्ाहरू ।
३.उच्च विक्षासम्वन्धी नीवत, वनर्म वनधाािण ि वनदे िनको व्यिस्था गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
४.मन्त्रालर् ि वििविद्यालर् तथा वििविद्यालर् अननदान आर्ोगबीच सम्पका माध्यमको रूपमा काम
गने कार्ाहरू।
५.विवभन्न वििविद्यालर्बीच समन्वर् कार्म गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
६.उच्च विक्षा ि माध्यवमक विक्षाबीच सामिस्य (Vertical Linkage) कार्म गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
७.उच्च विक्षा प्रदार्क िैवक्षक संस्थाहरूको वनिीक्षण, अननगमन तथा मूल्याङ्कन गिी सनधािका लावग
आिश्यक पहल गने कार्ाहरू।
८.उच्च विक्षा व्यिस्थापनसम्बन्धी कार्ाहरू।
९.पदकका लावग वसफारिस गना आिश्यक व्यिस्था वमलाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१०.नेपाल विद्याभूर्णसम्बन्धी कार्ा गने, गिाउने कार्ाहरू।
११.नेपाल छात्रा विद्यापदकसम्बन्धी कार्ा गने, गिाउने कार्ाहरू।
१२.वििविद्यालर्हरूका लावग आिश्यक कानूनहरूको तजनामा गने कार्ाहरू।
१३.मेवर्कल, इन्द्रजजवनर्रिङ्ग तथा अन्य प्राविवधक प्रकृवतका कलेजहरूको सञ्चालनका लावग आिश्यक
नीवत, वनर्म तजनामा गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१४.नेपालमा विदे िी विद्याथीहरू अध्यर्न अननसन्धान गना आउन सिे िाताििणको वसजाना गनाका
लावग आिश्यक पूिााधाि विकासमा समन्वर् गने कार्ाहरू।
१५.िैदेविक विक्षण संस्था तथा विि विद्यालर्हरूसंग सम्पका विजदन को काम गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१६.विदे िी विक्षण संस्थाले ने पालमा उच्च विक्षा सञ्चालन गने सम्बन्धमा आिश्यक नीवत, वनर्म ि
वनदे विकासम्बन्धी कार्ाहरू।
१७.विदे िी विक्षण संस्थासंग सम्बन्धन वलई सञ्चालन गना चाहने क्याम्पस तथा िैवक्षक संस्थाहरूको
सञ्चालन अननमवत, ठाउुँ सािी, नाम परिितान, गाभ्ने तथा खािे जीसम्बन्धी कार्ाहरू।
१८.प्रचवलत कानूनबमोवजम नेपाल सिकािको सम्बन्धन वलई सञ्चालनमा आएका विक्षण संस्थाहरूको
वनिीक्षण तथा अननगमन गने तथा संस्थाहरूको सम्बन्धन निीकिण गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१९.प्रावज्ञक अननसन्धानमा संलग्न उच्च विक्षासम्बन्धी सङ्घसंस्थाहरूसंग समन्वर् गने कार्ा हरू।
२०.मन्त्रालर्ले तोकेबमोवजम अन्य कार्ाहरू।
वैदेनशक अध्ययन अनुमनत शाखा
१.वनजी खचा िा छात्रबृवतमा नेपालबावहि अध्यर्न गना जान चाहने नेपाली विद्याथीहरूलाई आिश्यक
पने अध्यर्न सहमवत पत्र (No objection Letter) प्रदान गने, विदे िी मनिा सटही सनविधाका लावग
वसफारिस प्रदान गने ि अवभलेख व्यिस्थापनसम्बन्धी कार्ाहरू।
२.विदे िबाट नेपालका विक्षण संस्थाहरूमा अध्यर्न गना चाहनेहरूका लावग आिश्यक
सहजीकिणसम्बन्धी कार्ाहरू।
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३.िैदेविक अध्यर्न अननमवतसम्बन्धी नीवत, वनर्म तथा वनदे विका तर्ाि गने कार्ाहरू।
४.िैदेविक अध्यर्नसंग सम्बन्द्रन्धत वनकार्हरूसंग आिश्यक समन्वर्को कार्ाहरू।
५.िैदेविक अध्यर्नमा जाने विद्याथीहरूको तहगत/विर्र्गत विििण तर्ाि गने कार्ाहरू।
६.मन्त्रालर्ले तोकेबमोवजम अन्य कार्ाहरू।
शैनक्षक परामशव तथा प्रमाणीकरण शाखा
१.स्वदे ि तथा विदे िमा अध्यर्न गना जान चाहने विद्याथीहरूका लावग िैवक्षक पिामिा दातृ
संस्थाहरूको वनर्मन तथा व्यिस्थापनका लावग नीवत, वनर्म ि वनदे विका तजनामा गनेसम्बन्धी
कार्ाहरू।
२.स्वदे ि तथा विदे िमा उच्च विक्षा अध्यर्न गना जान चाहने विद्याथीहरूका लावग ती िैवक्षक
संस्थाहरूको आवधकारिक सूचना व्यिस्थापन गिी िैवक्षक पिामिा प्रदान गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
३.उच्च विक्षा अध्यर्नसम्बन्धी पिामिा सेिा सनविधा तथा िनल्कलाई व्यिन्द्रस्थत गने कार्ाहरू।
४.िैवक्षक पिामिा, पूिा तर्ािी कक्षा, भार्ा विक्षणसम्बन्धी कार्ालाई व्यिन्द्रस्थत, सिल, सहज, भिपदो,
गनणस्तिीर् एिम् पािदिी बनाउने कार्ाहरू।
५.िैवक्षक पिामिा, पूिा तर्ािी कक्षा तथा भार्ा विक्षण कार्ामा संलग्न वनजी क्षेत्रका संस्थालाई मर्ाावदत
ि अननिावसत बनाउन प्रोत्सावहत गदै प्रभािकािी रूपमा व्यिस्थापन गने कार्ाहरू।
६.स्वदे िी तथा विदे िी िैवक्षक संस्था ि िैवक्षक पिामिा दाता संस्थाहरूबीच समन्वर् गने कार्ाहरू।
७.पिामिादातृ संस्था, पिामिादाता, पूिा तर्ािी कक्षा ि भार्ा विक्षकहरूको क्षमता अवभिृन्द्रर्द्
गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
८.पिामिा दातृ संस्था, अध्यर्न गने संस्था ि विद्याथीबीच सनसम्बन्ध कार्म गना सहजीकिण
गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
९.िैवक्षक पिामिा दातृसंस्थाहरूको स्वीकृवत, निीकिण, अननमगन ि वनिीक्षण एिम् वनर्मनसम्बन्धी
आिश्यक व्यिस्था वमलाउने कार्ाहरू।
१०.प्रचवलत कानूनबमोवजम स्वदे ि तथा विदे िमा सञ्चालन भएका िैवक्षक संस्थाहरूबाट प्रदान
गरिएका िैवक्षक प्रमाणपत्रहरू सम्बन्द्रन्धत संस्थाबाट प्रमावणत भएि आएपवछ प्रमाणीकिण गनेसम्बन्धी
कार्ाहरू।
११.मन्त्रालर्ले तोकेबमोवजम अन्य कार्ाहरू।
छात्रवृनत्त शाखा
१.उच्च तथा प्राविवधक विक्षामा छात्रिृवि व्यिस्थापनसम्बन्धी नीवत, वनर्मको तजनामा।
२.उच्च तथा प्राविवधक विक्षा अध्यर्न गनाका लावग मन्त्रालर्लाई स्वदे ि तथा विदे िबाट प्राि सबै
तहका छात्रिृविका लावग उम्मेदिाि छनौट गने , वसफारिस गने ि र्सको अवभलेख व्यिस्थापन
गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
३.स्वदे ि अथिा विदे िमा अध्यर्न िा तावलममा जाने ि फकेि आएका व्यन्द्रक्तहरूको अवभलेख
व्यिस्थापनसम्बन्धी कार्ाहरू।
४.वमत्रिारिहरूसंग समन्वर् गिी नेपालका लावग प्राथवमकता प्राि विवभन्न विर्र् ि तहमा छात्रिृवि
उपलब्ध गिाउने पहल गने, गिाउने कार्ाहरू।
५.छात्रिृविमा छनौट भई अध्यर्न गिे का िा छनौट भएि पवन अध्यर्न गना नजाने विद्याथीलाई वबगो
वनधाािणसम्बन्धी कार्ाहरू गने, गिाउने।
६.नेपालमा नेपाली भार्ा लगार्तका विवभन्न विर्र्मा अध्यर्न गना आउने विदे िी नागरिकका लावग
नेपाल सिकािबाट प्रदान गरिने छात्रिृवि व्यिस्थापनसम्बन्धी कार्ा गने , गिाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
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७.मन्त्रालर्लाई स्वदे ि तथा विदे िबाट प्राि सबै तहका छात्रिृविका लावग उम्मेदिाि छनौट गने ,
वसफारिस गने ि र्सको अवभलेख व्यिस्थापन गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
८.स्वदे ि अथिा विदे िमा अध्यर्न िा तावलममा जाने ि फकेको व्यन्द्रक्तहरूको अवभलेख व्यिस्थापन
गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
९.छात्रिृवि वितिण सम्बन्धमा वनिीक्षण, अननगमन तथा मूल्याङ्कन गने, गिाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१०.विद्वत्वृविसम्बन्धी कार्ाहरू।
११.मन्त्रालर्ले तोकेबमोवजम अन्य कार्ाहरू।
(ङ) योिना तथा अनुगमन महाशाखा
१.मन्द्रन्त्रपरिर्द् को बैठक, संसद ि माननीर् मन्त्रीज्यू समक्ष पेि गननापने ि नीवतगत वनणार् वलननपने
विर्र्मा िार्सवहत पेि गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
२.स्वीकृत परिर्ोजना अन्तगातका विदे िी सल्लाहाकाि, स्वर्ंसेिक तथा वििेर्ज्ञहरूको अवफवसर्ल ि
गैिपर्ाटकीर् भीर्ा वसफारिससम्बन्धी कार्ाहरू।
३.नेपाल सिकािको तफाबाट हस्ताक्षि भएको Project हरूको Proposal मा उल्लेख भएका
सामग्रीहरू वझकाउने कार्ाहरू।
४.विक्षा, विज्ञान तथा प्रविवध ि र्ोजनाहरूको अध्यर्न तथा अननसन्धान गने, जनिन्द्रक्तको प्रक्षेपण गने,
उत्पादन गने ि र्ोजना ि कार्ाक्रम विकास गनेसंग सम्बन्द्रन्धत कार्ाहरू।
५.मन्त्रालर् ि अन्तगातका सम्पूणा कार्ाक्रमहरूको र्ोजना ि कार्ाक्रम तथा बजेट तजनामा गने गिाउने ,
मागा वनदे िन वदने ि सोको विििण अद्यािवधक गिी िाख्न लगाउने कार्ाहरू।
६.िैदेविक सहार्ता ऋण अननदानसंग सम्बन्द्रन्धत सम्पूणा कार्ाक्रम/आर्ोजनाहरूको विििण
अध्यािवधक िाख्ने ि सोसंग सम्बन्द्रन्धत कार्ाक्रमहरूमा समन्वर् गने कार्ाहरू।
७.र्ोजना तथा कार्ाक्रमसम्बन्धी बैठकहरूमा भाग वलने, वलन लगाउने कार्ाहरू।
८.कननै वनकार्ले महािाखासम्बन्धी विर्र्मा िार् प्रवतवक्रर्ा माग गिे कोमा मन्त्रालर्को प्रचवलत नीवत
ि वसर्द्ान्त बमोवजम िार् प्रवतवक्रर्ा पठाउने कार्ाहरू।
९.िावरिर् र्ोजना आर्ोगबाट प्राि मागा दिान तथा बजेट वसवलङ्गको आधािमा विवभन्न वनकार्हरूको
वनवमि िावर्ाक बजेट वसवलङ्ग स्वीकृत गिाई पठाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१०.विक्षा, विज्ञान तथा प्रविवधसम्बन्धी आिवधक र्ोजना ि मध्यािवधक खचा संिचना तर्ाि गिी
मन्त्रालर्बाट स्वीकृती गिाई िावरिर् र्ोजना आर्ोगमा पे ि गने, गिाउने कार्ाहरू।
११.विक्षा, विज्ञान तथा प्रविवध ि अन्तगातका वनकार्बाट तर्ाि भएका िावर्ाक कार्ाक्रमहरूको चेक
जाुँच गिी सवचिबाट स्वीकृत गिाएि िावरिर् र्ोजना आर्ोगमा पे ि गने कार्ाहरू।
१२.अथा मन्त्रालर्संग छलफल गिी मन्त्रालर्को बजेटलाई अन्द्रन्तम रूप वदने कार्ाहरू।
१३.विक्षा, विज्ञान तथा प्रविवधसम्बन्धी र्ोजना तथा कार्ाक्रममा लगानीको लावग दातृ वनकार्हरूसंग
छलफल गने ि िावर्ाक बजेट तथा कार्ाक्रमबािे पिामिा गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१४.SAARC, BIMSTEC जस्ता अन्तिावरिर् सं स्थाहरू विक्षा, विज्ञान तथा प्रविवधसम्वन्धी विर्र्हरूमा
सम्पका विजदन को रूपमा काम गने कार्ाहरू।
१५.िैदेविक सहार्तामा संचावलत र्ोजनाहरूको वनर्वमत समीक्षा गने कार्ाहरू।
१६.िहीद प्रवतष्ठान लगार्तका नेपाल सिकािको अननदान पाइिहेका संस्थाहरू ि सिकािबीच
नीवतगत समन्वर् गने कार्ाहरू।
१७.नेपाल सिकािको बजेट खचा हने विक्षा, विज्ञान तथा प्रविवध क्षेत्रमा संचालन हने
वक्रर्ाकलापहरूमा ि कननै वनकार्ले महािाखाको िार् प्रवतवक्रर्ा माग गिे कोमा मन्त्रालर्को प्रचवलत
नीवत ि वसर्द्ान्तबमोवजम िार् प्रवतवक्रर्ा वदनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
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१८.महािाखासम्बन्धी कार्ामा कननै वनकार् िा पदावधकािीसं ग िार् वलनन पिे मा िार् माग गने
कार्ाहरू।
१९.महािाखाको कार्ाक्षेत्र अन्तिगातका अन्य विर्र्मा प्रचवलत ऐन वनर्म ि नीवत वनणार्को सीमावभत्र
िही अन्द्रन्तम टन ङ्गो लगाउने िा सोको व्यिस्था वमलाउने ि त्यस्ता नीवत वनर्ममा संिोधन सनधाि गननापने
भएमा सोको िार् पेि गने कार्ाहरू।
२०.आफ्नो महािाखा अन्तगातका कमाचािीहरूको कार्ाालर् समर् बावहि काम काज गिाउदा अथा
मन्त्रालर्को स्वीकृत नम्सा ि स्वीकृत कार्ाक्रम अननसाि खचा गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
२१.िाज्यका सम्पूणा िैवक्षक तथ्याङ्क सङ्कलन गिी गिाई व्यिन्द्रस्थत रूपमा केिीर् अवभलेख िाख्न
लगाउने ि प्रकािन गने समेतका कार्ाहरू।
२२.विवभन्न तह ि विर्र्का वर्वजटल पाठहरू वनमाा णका लावग नीवत वनर्म वनमााण गने , गिाउने
कार्ाहरू।
२३.अननगमन र्ोजना तर्ाि गने कार्ाहरू।
२४.िावरिर् विकास समाधान सवमवत, मन्द्रन्त्रस्तिीर् विकास समस्या समाधान सवमवतको बैठक
संचालनका लावग पूिा तर्ािीसम्बन्धी कार्ाहरू।
२५.मन्त्रालर् अन्तिगत भए गिे का कार्ाहरूको सवमवतगत िावर्ाक प्रगवत प्रवतिेदन तर्ाि गने ि
प्रकािन गने कार्ाहरू।
२६.आफ्नो महािाखा अन्तगाका िाखाहरूको लावग विवनर्ोजन भएको बजेटबाट कार्ाक्रम तर्ाि गिी
बजेट बाुँर्फाुँर् गिाई स्वीकृत गने व्यिस्था वमलाउने ि आन्तरिक व्यिस्थापन िाखासंग समन्वर् गिी
खिीद र्ोजना तर्ाि गना लगाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
२७.आफ्नो महािाखा अन्तगातका िाखाहरूबाट सम्पादन गरिने कार्ाक्रमहरू संचालन गदाा सिकािी
खचामा वमतव्यवर्तासम्बन्धी वनदे विकालाई पालना गना , गािउने कार्ाहरू।
२८.दे िको लावग आिश्यक पने विवभन्न प्रकािका जनिन्द्रक्तको प्रक्षेपण गने जनिन्द्रक्त विकासका
लावग र्ोजना बनाउने ि जनिन्द्रक्त विकाससंग सम्बन्द्रन्धत नीवत, तजनामा गने।
२९.प्रदे ि तथा स्थानीर् स्तिमा आिश्यक पने जनिन्द्रक्त विकासका लावग समन्वर्को कार्ा गने ।
३०.मन्त्रालर्ले तोकेबमोवजम अन्य कार्ाहरू।
योिना तथा बिेट शाखा
१.मन्त्रालर् विक्षासम्बर्द् क्षेत्रको सम्पूणा बजेट तथा कार्ाक्रम तर्ािी ि वनमााण गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
२.लघन तथा दीघाकालीन िैवक्षक र्ोजना तर्ाि गने विर्र्गत कार्ाहरू।
३.अन्य महािाखा तथा िाखाहरूको समन्वर्मा िावर्ाक कार्ाक्रम तथा बजेट तर्ाि गनेसम्बन्धी
कार्ाहरू।
४.मन्त्रालर् ि सो अन्तगातका कार्ाा लर्हरूद्वािा कार्ाान्वर्न हने अल्पकालीन तथा दीघाकालीन
िैवक्षक र्ोजनाहरूको विश्लेर्ण गने कार्ाहरू।
५.िैवक्षक र्ोजना, कार्ाक्रम तथा िणनीवतसंग मौजूदा विक्षा ऐन, वनर्मको तालमेलका सम्बन्धमा
अध्यर्न, विश्लेर्ण गिी िार् सनझाि पेि गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
६.प्रस्तावित र्ोजना तथा कार्ाक्रमका लावग बजेटको प्रारूप तर्ाि गने कार्ाहरू।
७.मन्त्रालर् अन्तगातका वनकार् तथा सम्बन्द्रन्धत संस्थाबाट प्राि र्ोजना तथा कार्ाक्रमलाई अन्द्रन्तम
रूप वदं दै िावरिर् र्ोजना आर्ोगमा वसफारिससवहत पठाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
८.बजेट विवनर्ोजन गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
९.िावरिर् र्ोजना आर्ोग तथा अथा मन्त्रालर्संग समन्वर् गने कार्ा हरू।
१०.मन्त्रालर् ि अन्तगात वनकार्हरूसंग आिश्यक समन्वर् कार्म गने कार्ाहरू।
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११.आिवधक र्ोजना तथा बावर्ाक बजेट तजनामासंग सम्बन्द्रन्धत पूिातर्ािी सूचक वनमााण ि
विकाससम्बन्धी कार्ाहरू।
१२. अथा मन्त्रालर् ि िावरिर् र्ोजना आर्ोगसं ग सम्पका िाखी आर्ोजनाहरू स्वीकृत गने
गिाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१३.िावरिर् र्ोजना आर्ोगबाट स्वीकृत आर्ाजेनाहरूको विवनर्ोवजत बजेटको आधािमा बावर्ाक
कार्ाक्रम स्वीकृत गने गिाउने ि सम्बन्द्रन्धत महािाखाहरूलाई जानकािी गिाउने कार्ाहरू।
१४.विवनर्ोवजत बजेट अननसाि स्वीकृत भएका कार्ाक्रम संिोधन सम्बन्धमा सम्बन्द्रन्धत महािाखाको
िार् वलई संिोधनसम्बन्धी कार्ाहरू।
१५.नागरिक बर्ापत्रमा उल्लेख भएका आफ्नो िाखासुँग सम्बन्द्रन्धत कामहरू एिं अन्य वनदे वित
कार्ाहरू सम्पादन गने कार्ाहरू।
१६.मन्त्रालर्ले तोकेबमोवजम अन्य कार्ाहरू।
बैदेनशक समन्वय शाखा
१.मन्त्रालर् अन्तगात िैदेविक सहर्ोगमा सञ्चावलत विवभन्न परिर्ोजना तथा कार्ाक्रमहरूबीच समन्वर्
कार्म गने कार्ाहरू।
२.मन्त्रालर्संग सम्बन्द्रन्धत
विदे िी मनलनक, सङ्घ, संस्थाबाट प्राि हने सहर्ोगको विर्र्मा
सम्झौतासम्बन्धी कार्ाहरू।
३.मन्त्रालर्को िैदेविक सहर्ोगसम्बन्धी कार्ामा िावरिर् र्ोजना आर्ोग, अथा मन्त्रालर् तथा अन्य
सम्वन्द्रन्धत वनकार्संग समन्वर् गने कार्ाहरू।
४.िैदेविक सहर्ोगबाट सञ्चालन हने कार्ाक्रम तथा र्ोजनाको विकास तथा विस्तािका लावग
कार्ानीवत तर्ाि गना समन्वर् गने कार्ाहरू।
५.िैदेविक सहर्ोगबाट सञ्चावलत कार्ाक्रमको वनर्वमत, आिवधक तथा अन्द्रन्तम मूल्याङ्कन गने
कार्ामा समन्वर् गने कार्ाहरू।
६.नेपालको विक्षा, विज्ञान प्रविवध क्षेत्रको विकासको लावग सहर्ोग प्रदान गने विवभन्न दातृ
समनदार्बीच समन्वर् कार्म गिाउने कार्ाहरू।
७.िैदेविक सहर्ोगमा प्राि िकम ि आप् mनै स्रोत ि साधनका बीचमा समन्वर् कार्म गिी स्रोत
साधन परिचालन गने, गिाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
८.आर्ोगजनासंग सम्बन्द्रन्धत दातृ संस्थाहरूिाट आउने Mision हरूको समन्वर् ि सञ्चालन गने
कार्ाहरू।
९.मन्त्रालर् अन्तगातका वनकार्हरूबाट नर्ाुँ आर्ोजनाहरू सञ्चालन गनाका लावग प्राि हने मागका
आधािमा िावरिर् र्ोजना आर्ोग तथा अथा मन्त्रालर्संग समन्वर् गने कार्ाहरू।
१०.विवभन्न संघसंस्थासंग पािस्परिक सम्बन्ध समन्वर् गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
११.आर्ोजनाहरूसंग सम्बन्द्रन्धत Line agency हरूसंग आिश्यक समन्वर् कार्म गनेसम्बन्धी
कार्ाहरू।
१२.विदे िी मनलनक तथा सङ्घ–संस्थासंग मन्त्रालर्को तपाmबाट हने सम्पका तथा पत्राचािका लावग
सम्पका विजदन को रूपमा काम गने कार्ाहरू।
१३.विक्षा, विज्ञान प्रविवधको विकास तथा विस्तािका लावग िैदेविक सहर्ोगको आिश्यकता
पवहचानसम्बन्धी कार्ा गने, गिाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१४.मन्त्रालर्ले तोकेबमोवजम अन्य कार्ाहरू।
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा
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१.स्वीकृत िावर्ाक बजेट तथा कार्ाक्रममा आधारित िहेि अननगमन कार्ार्ोजना तजनामा गने , गिाउने
सम्बन्धी कार्ाहरू।
२.सञ्चावलत र्ोजना तथा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नको मनल्याङ्कनका लावग मापदण्ड तथा आधािहरू तर्ाि
गिी लागन गने, गिाउने कार्ाहरू।
३.स्वीकृत र्ोजना तथा कार्ाक्रमहरूको कार्ाान्वर्न पक्षको वनर्वमत रूपमा अननगमन तथा मनल्याङ्कन
गिी गिाई आिश्यक साधािणका लावग पृष्ठपोर्ण प्रदान गने , गिाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
४.सञ्चावलत कार्ाक्रमहरूको आिश्यकता अननरूप स्थलगत अननगमन, वनिीक्षण एिम् मनल्याङ्कन गने ,
गिाउने कार्ाहरू।
५.मन्त्रालर् ि अन्तगातका सम्बन्द्रन्धत वनकार्हरूबाट कार्ाान्वर्मा ल्याइएका आर्ोजना ि परिर्ोजना
तथा कार्ाक्रमहरूको चौमावसक प्रगवत समीक्षाका लावग प्रगवत विििण तर्ाि गने , गना लगाउने
कार्ाहरू।
६.प्रधानमन्त्री तथा मन्द्रन्त्रपरिर्द् को कार्ाा लर्, िावरिर् र्ोजना आर्ोग ि अथा मन्त्रालर् लगार्त अन्य
सिोकाििाला वनकार्बाट वनदे िन भै आएका कार्ार्ोजनाहरूको प्रगवत प्रवतिेदन मावसक,
चौमावसक ि िावर्ाक रूपमा तर्ाि गिी, गना लगाई सम्बन्द्रन्धत कार्ाा लर्हरूमा पठाउने सम्बन्धी
कार्ाहरू।
७.अननगमन प्रवतिेदनको कार्ाा न्वर्न गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
८.सम्बन्द्रन्धत महािाखाहरूको समेत सहर्ोग वलई मन्त्रालर् ि अन्तगातका कार्ाक्रमहरूको वनर्वमत
रूपमा अननगमन गिी कार्ाक्रमहरूको र्थाथा न्द्रस्थवतको जानकािी मन्त्रालर्लाई उपलब्ध गिाउने
कार्ाहरू।
९.सम्बन्द्रन्धत महािाखाहरूको समेत सहर्ोग वलई मन्त्रालर्स्तिीर् विकास समस्या समाधान
सवमवतको िैठकको आर्ोजना गने ि आर्ोजनाहरूको प्रगवत सम्बन्धमा मूल्याङ्कन पेि गने कार्ाहरू
।
१०.िावरिर् विकास समस्या समाधान सवमवत ि िावरिर् र्ोजना आर्ोगको केिीर् अननगमन तथा
मूल्याङ्कन महािाखाबाट काििाही गननापने मन्त्रालर् सम्बन्धी विर्र्मा आिश्यक कार्ा गने कार्ाहरू।
.
११.िावरिर् र्ोजना आर्ोगको केिीर् अननगमन तथा मूल्याङ्कन महािाखाबाट समर् समर्मा वनधाारित
गरिने अन्य कार्ा सम्पादन गने कार्ाहरू।
१२.सम्बन्द्रन्धत महािाखाहरू अन्तगातका वनकार्हरूबाट प्रत्येक िर्ा भएगिे का मनख्य मनख्य
कार्ाहरूको प्रगवत विििण पनन्द्रस्तका तर्ाि गिी आवथाक िर्ा समान्द्रिपवछ प्रकािन गने कार्ाहरू।
१३.मन्त्रालर्बाट सञ्चावलत विकास कार्ाक्रमहरूको अननगमन तथा मूल्याङ्कनका सूचकहरू तर्ाि
गिी सोको आधािमा आर्ोजनाहरूको वनर्वमत अननगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्ा गने
कार्ाहरू।
१४.मन्त्रालर् ि अन्तगताबाट संचावलत विवभन्न विकास कार्ाक्रमहरूको आिवधक समीक्षासम्बन्धी
कार्ा गने कार्ाहरू।
१५.मन्त्रालर्का कार्ाक्रमहरूको प्रभाि मूल्याङ्कन गने गिाउने कार्ाहरू।
१६.िाखाको मावसक, चौमावसक तथा िावर्ाक प्रगवत प्रवतिेदन तर्ाि गने कार्ाहरू।
िनशम्भि नवकास योिना र समन्वय शाखा
१.मन्त्रालर् विक्षासम्बर्द् क्षेत्रको सम्पूणा जनिन्द्रक्त विकास र्ोजना तथा नीवत तजनामासम्बन्धी
कार्ाहरू।
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२.मन्त्रालर् ि सो अन्तगातका कार्ाा लर्हरूद्वािा कार्ाान्वर्न हने िैवक्षक र्ोजनाहरूको विश्लेर्ण
गिी जनिन्द्रक्तको प्रक्षेपणसम्बन्धी कार्ाहरू।
३.प्रदे ि तथा स्थानीर् तहमा आिश्यक पने जनिन्द्रक्तको विकास र्ोजनासंग सम्बन्द्रन्धत िहेि समन्वर्
गने कार्ाहरू।
४.अन्य मन्त्रालर्हरूको समन्वर्मासमेत बतामान अिस्थाको विश्लेर्ण गिी आगामी वदनमा
आिश्यक पने क्षेत्रगत जनिन्द्रक्त विकाससंग सम्बन्द्रन्धत कार्ाहरू।
५.जनिन्द्रक्त विकास र्ोजना वनमााणका लावग वििविद्यालर् तथा उच्च विक्षा प्रधार्क समन्वर् गने।
६.कार्ाित जनिन्द्रक्तको क्षमताका विकाससम्बन्धी नीवत तथा र्ोजना तजनामासंग सम्बन्द्रन्धत कार्ाहरू।
७.मन्त्रालर्ले तोकेबमोवजम अन्य कार्ाहरू।
तथ्याङ्क, नीनत नवश्लेषण तथा अनुसन्धान शाखा
१.मन्त्रालर् ि सो अन्तिगतका वनकार्हरूको तथ्याङ्क व्यिस्थापनको लावग नीवत तजनामा समन्वर् गने
कार्ाहरू।
२.िावरिर् रूपमा तर्ाि हननपने तथ्याङ्क सङ्कलन गने ि िावर्ाक रूपमा प्रकािन गने कार्ाहरू।
३.सूचनाको वनर्वमत प्रिाह गने व्यिस्था वमलाउने कार्ाहरू।
४.तथ्याङ्कको विश्लेर्ण गने ि नीवत वनमााणको लावग आिश्यक पने क्षेत्रगत तथ्याङ्क (Sectoral Data)
प्राि गने कार्ाहरू।
५.सम्प्रेर्ण, प्रकािन तथा सािाजवनक गननापने सबै सूचनाका विर्र्मा एकरूपता कार्म गने
कार्ाहरू।
६.प्रभािकािी तथ्यांक व्यिस्थापनका लावग आिश्यक पने सफ्टिेर्ि तजनामा गने गिाउने ि त्यसको
प्रर्ोग सम्बन्धमा आिश्यक व्यिस्थापन गने कार्ाहरू।
७.सम्वर्द् क्षेत्रका तथ्यांकको विस्तृत सूचना, तनलनात्मक अध्यर्न ि त्यसमा सबैको पहुँ च सनवनवित हने
व्यिस्था गने कार्ाहरू।
८.सूचनाको अद्यािवधक ि पािदविाता कार्म गिी मन्त्रालर्को िेबसाइटमा वनर्वमत रूपमा Upload
गने व्यिस्था वमलाउने कार्ाहरू।
९.मन्त्रालर्का नीवत वनमाा णका लावग सिोकाििालाहरूसंग बहस, पैििी, छलफल गनेसम्बन्धी
कार्ाहरू।
१०.अननसन्धानसम्बन्धी नीवत, वनर्म, मापदण्ड वनधाािण गिी कार्ाान्वर्न गने , गिाउनेसम्बन्धी
कार्ाहरू।
११.अध्यर्न अननसन्धानसम्बन्धी प्रवतिेदन सािाजवनक उपार्ोगको वनिी वनर्वमत प्रिाह गने व्यिस्था
वमलाउने कार्ाहरू।
१२.प्रभािकािी तथ्यांक व्यिस्थापनका लावग आिश्यक पने सफ्टिेर्ि तजनामा गने गिाउने ि त्यसको
प्रर्ोग सम्बन्धमा आिश्यक व्यिस्थापन गने कार्ाहरू।
१३.मन्त्रालर्का नीवत वनमााणका लावग सिोकाििालाहरूसंग बहस, पैििी, छलफल गनेसम्बन्धी
कार्ाहरू।
१४.मन्त्रालर् ि अन्तगातका वनकार्हरूद्वािा कार्ाान्वर्न हने अल्पकालीन तथा दीघाकालीन नीवत तथा
र्ोजनाहरूको विश्लेर्ण गने, गिाउने कार्ाहरू।
१५.मौजूदा र्ोजना तथा कार्ाक्रमसंग प्रचवलत ऐन, वनर्मको तालमेलका सम्बन्धमा अध्यर्न, विश्लेर्ण
गिी िार् सनझाि पेि गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
१६.िावरिर्स्तिको पिीक्षाको परिणाम विश्लेर्ण गिी तोवकएको नीवत कार्ाा न्वर्नका लावग ऐन,
वनर्मको विश्लेर्ण गिी समर्–सापेक्ष बनाउन पृष्ठपोर्ण वदनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
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१७.मन्त्रालर्को नीवतसंग सम्बन्द्रन्धत वनकार्को प्राि अध्यर्न तथा अननसन्धान प्रवतिेदनका
वसफारिसलाई नीवत वनमााण तहमा िार् सनझािका रूपमा छलफलका लावग पेिगने कार्ाहरू।
१८.मन्त्रालर्संग सम्बन्द्रन्धत (िैवक्षक ि विज्ञान प्रविवध) क्षेत्रको विकाससम्बन्धी अननसन्धानको
काि्ा र्हरू।
१९.अननसन्धान कार्ाको लावग गनना पने पूिातर्ािीका कार्ाहरूमा सहजीकिण तथा समन्वर्सम्बन्धी
कार्ाहरू।
२०.अननसन्धानबाट प्राि वनष्कर्ा नीवत वनमााणका सम्बन्धमा सनधािका लावग पेि गने कार्ाहरू।
२१.अननसन्धान प्रणालीलाई सनदृढ गना विवभन्न कार्ाक्रमहरू लागू गने गिाउने तथा सम्बन्द्रन्धत अन्य
वनकार्हरूसंग समन्वर् कार्म गिी उक्त वनकार्हरूलाई आिश्यक सहर्ोग तथा सल्लाह प्रदान गने
गिाउने कार्ाहरू।
२२.अननसन्धानका क्षेत्रहरू पवहचान गिी आिश्यक क्षेत्रमा अननसन्धान गने गिाउने कार्ाहरू।
२३.अननसन्धानबाट प्राि सनझािहरू तथा सोसम्बन्धी सूचनाको अवभलेख िाखी वतनीहरूिाट प्राि
वनष्कर्ाहरूको प्रबोधीकिण गने, गिाउने ि अननसन्धानका प्रान्द्रिलाई कार्ाा न्वर्नमा ल्याउन ठोस
र्ोजना बनाउन सहजीकिण गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
२४.अननसन्धान कार्ालाई सनदृढ गने उपार्हरू खोजी कार्ाान्वर्न र्ोजना प्रस्तनत गने कार्ाहरू।
२५.अननसन्धान कार्ाको वििसनीर्ता िृन्द्रर्द् गने उपार्हरू पवहल्याई सो अननसाि कार्ाान्वर्न गने तथा
गना लगाउनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
२६.विक्षा, विज्ञान तथा प्रविवधसम्बन्धी कार्ाक्रमहरूको कार्ाान्वर्न पक्ष मूल्याङ्कन गना मापदण्ड
वनधाािण गने, गिाउने कार्ाहरू।
२७.हालसम्मका अननसन्धानबाट प्राि प्रवतिेदनहरू कार्ाान्वर्नको न्द्रस्थवत पवहचान गने ि
कार्ाान्वर्नमा पहल गनेसम्बन्धी कार्ाहरू।
२८.नेपालमा विवभन्न विर्र्क्षेत्रमा अध्यर्न, अध्यापन, प्रविक्षण, अननसन्धान गना आउने विदे िी
प्राज्ञ÷विद्याथीहरूलाई आकावर्ात गनाका लावग नीवत, वनर्म तथा वनदे विकाहरू बनाउनेसम्बन्धी
कार्ाहरू।
२९.मन्त्रालर्ले तोकेबमोवजम अन्य कार्ाहरू।
(च) नवज्ञान प्रनवनि महाशाखा
१.विज्ञान प्रविवधका विविध विधाहरूमा नीवत वनमााण ि मौजनदा वनवत आिश्यकता अननसाि परिमाजान
गने।
२.विज्ञान प्रविवधका विविध विधाहरूमा अध्यर्न अननसन्धान गना प्राथवमकता वनधाािण गने।
३.विज्ञान प्रविवधका विविध विधाहरूमा भएका नविनतम खोज, अननसन्धान नवतजा ि प्रविवधिािे
सनिनवचत गिाउने।
४.विज्ञान प्रविवधका विविध विधाहरूमा गोष्ठी, सेवमनाि, तावलम, सम्मेलन आर्ोजना गने।
५.विज्ञान प्रविवधका विविध विधाहरूमा आर्ोजना हने अन्तिाा वरिर् सभा सम्मेलनमा सहभागीता
जनाउने।
६.दे िमा उपलव्ध स्रोत साधन तथा जनिन्द्रक्तको अवधकतम उपर्ोगमा विज्ञान प्रविवधलाई सिक्त
माध्यमका रूपमा प्रर्ोग गने।
७.विज्ञान प्रविवधका विविध विधाहरूका िावरिर् तथा अन्तिावरिर् संघ संगठनहरू विच साझेदािी
प्रिर्द्ा न गने।
८.विज्ञान प्रविवधको र्ोजनािर्द् विकासलाई दे िको सिाावगण विकास प्रवक्रर्ासंग आिर्द् गिी
कार्ाक्रमहरू संचालन गने।
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९.विज्ञान प्रविवधका क्षेत्रमा वद्वपक्षीर्, िहपक्षीर्, क्षेत्रीर् ि अन्तिावरिर् वनकार्हरूसंग आपसी सहर्ोग ि
समन्वर् अवभिृन्द्रर्द् गिी क्षेत्रीर् एिं अन्तिाा वरिर् जगतमा उपलब्ध विज्ञान तथा प्रविवध सम्बन्धी ज्ञान ि
सीपको अवधकतम उपर्ोगको िाताििण तर्ाि गने।
१०.विज्ञान प्रविवध क्षेत्रको विकास एिं उपर्ोगका लावग सहजकताा , प्रिर्द्ा क तथा समन्वर्कताा
समेतको भूवमका वनिााह गिी कार्ाक्रमहरू संचालन गने।
११.विज्ञान प्रविवध सम्बन्धी वििविद्यालर्स्तिीर् अध्यर्न अध्यापनलाई अननसन्धानसंग आिर्द् गना
समन्वर्कािी भूवमका वनिााह गने।
१२.दे िका विवभन्न स्थानमा विज्ञान प्रविवध अध्यर्न केिको विकास तथा व्यिस्थापनमा सघाउ
पनर्ाा उने।
१३.िैज्ञावनक, अन्तरिक्ष विज्ञान ि खगोल विज्ञान सम्बन्धी अध्यर्न अननसन्धान गने, गिाउने।
१४.विज्ञान प्रविवध विर्र्क तथ्याङ्क संकलन, प्रिोधन ि सिेक्षणको मापदण्ड तर्ाि गने।
१५.विज्ञान प्रविवधको उच्चतम विकासमा वदगो विकास, प्राकृवतक श्रोतको व्यिस्थापन ि िाताििण
संिक्षणको अिधािणालाई आत्मसात गिी र्ोजना तजनामा तथा कार्ाान्वर्नमा जोर् वदने।
१६.विज्ञान प्रविवधको प्रर्ोगबाट गनणस्तिीर् वनकासी र्ोग्य िस्तनको उत्पादनलाई बढािा वदई आर्ात
प्रवतस्थापन गना सहर्ोग गने।
१७.विज्ञानप्रविवधका क्षेत्रमा उत्पावदत दक्ष जनिन्द्रक्तलाई िारि वहतमा परिचालन गने।
१८.िैज्ञावनक तथा प्राविवधज्ञहरूको उच्च मनोिल कार्म िाखी विदे िमा िहे का अन्तिाा वरिर्
ख्यावतप्राि नेपाली िैज्ञावनकहरूलाई आकवर्ात गना ि प्रवतभा पलार्न न्यूनीकिण गना उपर्नक्त
िाताििण सृजना गना पहल गने।
१९.अन्तरिक्ष प्रविवध केि एिं अवत िनक्ष्म प्रविवध केिहरूको स्थापनाको लावग गृहकार्ाको थालनी
गने।
२०.वनजी क्षेत्र, प्रावज्ञक क्षेत्र ि अन्तिाावरिर् विकास संस्थाहरूसुँग वनकटतम सम्बन्ध स्थावपत गदै विज्ञान
प्रविवध प्रिर्द्ा न सम्बन्धमा नीवत बनाउने।
२१.प्रविवधको क्षेत्रमा निप्रितान ि अननसन्धान तथा विकासमा सघाउ पनिर्ाउने।
२२.प्रविवधसुँग सम्बन्द्रन्धत िैवक्षक प्रवतष्ठानहरूमा गनणस्तिीर् मापदण्ड कार्म गनाको लावग आिश्यक
कार्ा गने।
२३.विज्ञान प्रविवधको क्षेत्रको विकास गना प्रत्यक्ष विदे िी लगानी तथा प्रविवध हस्तान्तिणको लावग पहल
गने।
२४.नेपालमा अन्तरिक्ष प्रविवध (Space Technology) को अवधकतम प्रर्ोग गना िावरिर् तथा अन्तिाावरिर्
स्तिमा पहल गने।
२५.िौन्द्रर्द्क सम्पवि सम्बन्धी अवधकाि (Intellectual Property Right), जैविक सनिक्षा (Bio safe),
जैविक वनगिानी (Bio Survillance) तथा जैविक नैवतकता (Bio-Ethics) जस्ता विर्र्हरूमा अवधकाि
सनवनवित गने।
२६.तन्तन प्रविवध (Tissues Culture), िन, कृवर् ि खाद्यान्न, जवर्बूटी, च्याउ उत्पादन तथा प्रिोधन
प्रणाली ि पिन तथा मानि स्वास्थ्य प्रणाली समेतमा जैविक प्रविवधलाई प्रर्ोगमा ल्याउन वनिन्ति
रूपमा अननसन्धान गना प्रोत्साहन गने।
२७.विज्ञान प्रविवधका विविध क्षेत्रमा अननसन्धान, विकास तथा विस्तािमा वनवज क्षेत्रको सहभावगता
प्रिर्द्ा न गने।
२८.विवभन्न प्रविवधहरूको अननसन्धान, विकास ि व्यािसार्ीकिणका लावग पहल गने ।

30

२९.वछमेकी तथा अन्य विकासोन्मनख दे िहरूसंग प्रविवधको आदान प्रदान गने ि नेपालका विकास
साझेदािहरूसंगको सनसम्बन्धलाई प्रविवधको विकास ि विस्तािको वनन्द्रि अवधकतम प्रर्ोग गने ।
३०.नेपाल विज्ञान तथा प्रविवध प्रज्ञा प्रवतष्ठान, िावरिर् विवध विज्ञान प्रर्ोगिाला, प्लानेटेरिर्म, बेधिाला ि
विज्ञान संग्रहालर् सम्बन्धी समन्वर्ात्मक कार्ाहरू गने ।
३१.मन्त्रालर्ले तोके बमोवजमका अन्य कार्ाहरू गने।
वैज्ञाननक अनुसन्धान शाखा
१.विज्ञानका विविध विधाहरूमा अध्यर्न अननसन्धान गना प्राथवमकता वनधाािण गने।
२.विज्ञानका विविध विधाहरूमा आर्ोजना हने अन्तिावरिर् सभा सम्मे लनमा सहभागीता जनाउने।
३.विज्ञानका विविध विधाहरूमा गोष्ठी, सेवमनाि, तावलम, सम्मेलन आर्ोजना गने।
४. िारिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन अननसन्धानलाईा सिक्त साधनका रूपमा उपर्ोग गने।
५.विज्ञानप्रविवधका क्षेत्रमा पािस्परिक सहर्ोग प्रिर्द्ा न गना वद्वपक्षीर्, िहपक्षीर्, क्षेत्रीर् ि अन्तिाा वरिर्
वनकार्हरूसंग समन्वर् गने।
६.िैज्ञावनक अननसन्धानमा वनवज क्षेत्रको सहभावगता सनवनवित गना उपर्नक्त कार्ाक्रमहरू तजनामा तथा
कार्ान्वर्न गने।
७.िैज्ञावनक अननसन्धानको क्षेत्रमा उत्पावदत दक्ष जनिन्द्रक्तलाई िारि वहतमा परिचालन गना उपर्नक्त
कार्ाक्रमहरू तजनामा तथा कार्ान्वर्न गने।
८.अननसन्धानबाट प्राि नवतजालाई गरििी वनिािण कार्ाक्रमसंग आिर्द् गने।
९.िैज्ञावनक अननसन्धानलाई आत्मसात गिी र्ोजना तजनामा तथा कार्ाान्वर्नमा जोर् वदने।
१०.िावरिर् आिश्यकता, बजाि माग तथा क्षेत्रीर् वििेर्ताका आधािमा जैविक प्रविवधजन्य
उद्योगहरूको स्थापनामा सहर्ोग पनिार्ाउने।
११.ग्रामीण जनताको आिश्यकताहरूको पवहचान गिी जैविक प्रविवधजन्य कृर्ाकलापसंग वतनलाइ
आिर्द् गिाउने।
१२.जैविक प्रविवधको उपलन्द्रव्धहरूको अवभलेखांकन, व्यिस्थापन, वदगोपन सनवनवित गना र्स्ता
प्रविवधले प्रदान गनासिे फाईदाहरूको मापन गना सूचांकहरूको विकास गने।
१३.आननिांविक रूपमा परिितान गरिएका तथा नगरिएका उत्पादनहरू (Products) को गनणस्ति
मनल्यांकन गिी नवतजा सािाजवनकिण गने।
१४.सिै प्रदे िहरूमा विज्ञान अध्यर्न तथा अननसन्धान केिहरूको स्थापनामा सहर्ोग पनर्ाा उने।
१५.मन्त्रालर्ले तोके बमोवजमका अन्य कार्ाहरू गने।
आनवष्कार तथा नवप्रवतवन शाखा
१.विज्ञानप्रविवधका क्षेत्रमा भएका नविनतम आविष्कािहरूको अवभलेखीकिण गने।
२.विज्ञानप्रविवधका क्षेत्रमा भएका आविष्कािहरूको उपर्ोग गना आिश्यक नीवत तजनामा तथा
कार्ाक्रमहरू संचालन गने।
३.विज्ञानका विविध विधाहरूमा िावरिर् तथा अन्तिाा वरिर्स्तिमा भएका नविनतम खोज, अननसन्धान
नवतजा ि प्रविवधिािे सनसूवचत गिाउने।
४.विद्यालर्स्ति दे न्द्रख नै निप्रितानको सोच ि वक्रर्ाविलता विकास गने वकवसमका कार्ाक्रमहरू
सञ्चालन गने।
५.वििविद्यालर्स्तिको अननसन्धानमा निप्रितानलाई प्रोत्सावहत गने गिी कार्ाक्रमहरू संचालन गने।
६.निप्रितानमा दख्खल भएका व्यन्द्रक्त, समनहलाई प्रोत्साहन गदै वतनको िौन्द्रर्द्क सम्पवि सनिवक्षत गने
िाताििणको श्रृजना गने।
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७.विज्ञानप्रविवधको विकासका लावग विज्ञान, प्रविवध, इन्द्रजजवनर्रिं ग, कला, गवणत लगार्तका विर्र्मा
विद्यालर् ि वििविद्यालर्स्तिीर् प्रवतर्ोवगतात्मक कार्ाक्रमहरू संचालन गने।
८.मन्त्रालर्ले तोके बमोवजमका अन्य कार्ाहरू गने।
उपयुि प्रनवनि शाखा
१.स्थानीर् श्रोत साधनको प्रर्ोग, प्रविवध हस्तान्तिण तथा सनधारिएको प्रविवधको विकास गने नीवत तथा
कार्ाक्रम तजनामा गने।
२.उपर्नक्त प्रविवध सम्वन्धी िावरिर् एिं अन्तिाा वरिर् सफलता (Success Stories) हरू संकलन गिी
वतनको अवभलेख िाख्ने।
३.नेपालमा विवभन्न प्रदे ि तथा स्थानीर् तहमा सिावित र्स्ता उपर्नक्त प्रविवधको खोज गने , गिाउने।
४.वििविद्यालर्हरूका प्राविवधक संकार्िविभागहरूमा उपर्नक्त प्रविवध विकास सम्वन्धी एकाइ
स्थापना गना प्रोत्साहन गने ि सोका लावग आिश्यक सहर्ोग गने।
५.उपर्नक्त प्रविवध विकास सम्वन्धी एकाइहरू स्थापनामा वनवज क्षेत्रको सहकार्ा सनवनवित गनाका लावग
वक्रर्ािील िहने।
६.उपर्नक्त प्रविवधको विकास सम्वन्धमा अन्तिाा वरिर् सहर्ोगका सिािनाहरू खोजी प्रस्ताि अवघ
साने।
७.मनलनकमा मौजनदा प्राविवधक तावलम केिहरूलाई उपर्नक्त प्रविवधको विकासमा अवभप्रेरित गने।
८.उपर्नक्त प्रविवधहरूका क्षेत्रको विकासका वनवमि आिश्यक पने कानननी, वनर्ामक तथा कार्ा
सञ्चालनसम्बन्धी कार्ाविवधहरू तर्ाि गने।
९.उपर्नक्त प्रविवध आविष्कािमा संलग्न नि प्रवतभा सम्वन्धी अवभलेखांकन ि प्रवतभा प्रिर्द्ा न सम्वन्धी
कार्ा गने।
१०.उपर्नक्त प्रविवधसुँग सम्बन्द्रन्धत िैवक्षक प्रवतष्ठानहरूमा गनणस्तिीर् मापदण्ड कार्म गनाको लावग
आिश्यक कार्ा गने।
११.मन्त्रालर्ले तोके बमोवजमका अन्य कार्ाहरू गने।
अन्तररक्ष तथा उदीयमान प्रनवनि शाखा
१.अन्तरिक्ष एिं उदीर्मान प्रविवध क्षेत्रमा भएका नविनतम खोज, अननसन्धान एिं वतनका नवतजा बािे
सनिनवचत गिाउने।
२.अन्तरिक्ष एिं उदीर्मान प्रविवध क्षेत्रमा गोष्ठी, सेवमनाि, तावलम, सम्मेलन आर्ोजना गने तथा सो क्षेत्रमा
आर्ोजना हने िावरिर्िअन्तिाा वरिर् कार्ा क्रमहरूमा सहभागीता जनाउने।
३.अन्तरिक्ष एिं उदीर्मान प्रविवधको विकासद्वािा आवथाक समृन्द्रर्द् तथा गरििी वनिािण कार्ाक्रमलाई
सहर्ोग पनर्ााउने।
४.अन्तरिक्ष एिं उदीर्मान प्रविवध क्षेत्रमा वद्वपक्षीर्, िहपक्षीर्, क्षेत्रीर् ि अन्तिाा वरिर् वनकार्हरूसंग
आपसी सहर्ोग ि समन्वर् अवभिृन्द्रर्द् गिी र्स सम्बन्धी ज्ञान ि सीपको अवधकतम उपर्ोगको
िाताििण तर्ाि गने।
५.अन्तरिक्ष एिं उदीर्मान प्रविवध क्षेत्रमा वनजीक्षेत्रको सहभागीता सनवनवित गने।
६.अन्तरिक्ष एिं उदीर्मान प्रविवध क्षेत्रमा वििविद्यालर्स्तिीर् अध्यर्न अध्यापनलाई अननसन्धानसंग
आिर्द् गना सहर्ोग गने।
७.लघन भूउपग्रह कार्ाक्रमका लावग आधािभूत अन्तरिक्ष प्रविवध सम्बन्धी क्षमता अवभिृवध कार्ाक्रम
संचालन गने।
८.भूउपग्रह तथा उदीर्मान प्रविवधलाई विद्यालर् स्तिीर् पाठ्यक्रममा समािेि गना समन्वर् गने।
९.अन्तरिक्ष प्रविवध िावरिर् सल्लाहकाि सवमवतको सवचिालर्को रूपमा कार्ा गने।
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१०.वदगो आवथाक िृन्द्रर्द् प्रिर्द्ा नका लावग कृवर्, िाताििण, सहिी अननगमन, तथा विक्षा क्षेत्रमा अन्तरिक्ष
तथा उदीर्मान प्रविवध सम्वन्धी प्राविवधक सहार्ता उपलब्ध गिाउने।
११.अन्तरिक्ष प्रविवधको सम्बन्धमा नेपाल सिकािलाई िार् पिामिा उपलब्ध गिाउने।
१२.मन्त्रालर्ले तोके बमोवजमका अन्य कार्ाहरू गने।
(छ)पारमाणनवक पदाथव व्यवस्थापन महाशाखा
१.नेपालमा पािमाणविक तथा िे वर्र्ोधमी पदाथा को तथ्याङ्क प्रणालीको स्थापना, व्यिस्थापन ि वनर्मन
सम्वन्धी कार्ा गने।
२.पािमाणविक पदाथा, िेिारिसे श्रोतहरूको खोज तथा पूनलााभ ि व्यिस्थापन सम्वन्धी कार्ा गने।
३.आणविक उजाा सम्बन्धी नीवत, कानून, मापदण्ड वनमााण, कार्ाान्वर्न ि वनर्मन गने।
४.िासार्वनक पदाथाको उपर्ोग तथा प्रिर्द्ा न, वनर्न्त्रण ि वनर्मन गने।
५.पािमाणविक एिं नावभवकर् विज्ञानप्रविवधको िान्द्रन्तपूणा प्रर्ोगको सनवनवितताका लावग आिश्यक
मापदण्ड, वनदे विका, कार्ाविवध वनमााण गने।
६.पािमाणविक पदाथा सम्वन्धी ऐन कार्ान्वर्नका लावग आिश्यक वनर्म, वनदे विका, मापदण्ड तथा
फािमहरू वनमााण गने।
७.पािमाणविक प्रविवधको उपर्ोग तथा प्रिर्द्ा न ि त्यसको अननगमन, वनर्मन, वनर्न्त्रण ि सो सम्वन्धी
जनिन्द्रक्तको विकास ि उपर्ोग गने।
८.िे वर्र्ोधमी पदाथाको आर्ात, ढन िानी, भण्डािण, जर्ान, प्रर्ोग तथा विसजान सम्वन्धमा आिश्यकता
अननरूप स्थलगत वनिीक्षण गने।
९.पािमाणविक पदाथाको प्रर्ोग ि उपर्ोग सम्वन्धी सचेतनामनलक कार्ाक्रमहरू संचालन गने।
१०.पािमाणविक प्रविवधको उपर्ोग तथा विकास सम्वन्धी समर्सापेक्ष नीवत वनमााण तथा परिमाजान
गने।
११.पािमाणविक विज्ञानका विविध विधाहरूमा अध्यर्न अनसन्धान गना प्राथवमकता वनधाािण गने।
१२.पािमाणविक विज्ञानका विविध विधाहरूमा नविनतम खोज, अननसन्धान नवतजा ि प्रविवधिािे
सनसूवचत गिाउने।
१३.पािमाणविक विज्ञानका विविध विधाहरूमा गोष्ठी, सेवमनाि, तावलम, सम्मेलन आर्ोजना गने।
१४.पािमाणविक विज्ञानका विविध विधाहरूमा आर्ोजना हने अन्तिाावरिर्, सभा सम्मेलन, तावलम,
प्रविक्षणमा सहभागीताका लावग उपर्नक्त उमे द्द्िािको मनोनर्न वसफारिि गने।
१५.पािमाणविक प्रविवधको िान्द्रन्तपूणा प्रर्ोग तथा विकासका लावग अन्तिाा वरिर् आणविक उजाा एजेन्द्रन्स
(International Atomic Energy Agency-IAEA) तथा क्षेत्रीर् सहर्ोग सम्झौता (Regional Cooperative
Agreement-RCA) लगार्तका वनकार्हरूसंग आिश्यक समन्वर् गने।
१६.अन्तिाा वरिर् आणविक उजाा एजेन्सी (IAEA) तथा क्षेत्रीर् सहर्ोग सम्झौता (RCA) को प्राविवधक
सहार्तामा नेपालमा संचावलत परिर्ोजनाहरूको अननगमन, मनल्यांकन, समन्वर् तथ्याङ्क प्रणालीको
स्थापना ि समन्वर् सम्वन्धी कार्ा गने।
१७.पािमाणविक पदाथा सम्वन्धी ऐन बमोवजमको वनर्ामक वनकार् (Regulatory Board) को
सवचिालर्को रूपमा कार्ा गने।
१८.पिमाणन प्रविवध िावरिर् सल्लाहकाि सवमवतको कार्ा संचालन सम्वन्धी समन्वर् गने।
१९.पािमाणविक विज्ञानका विविध विधाहरूमा नेपाल सिकािलाई िार्, पिामिा उपलब्ध गिाउने।
२०.मन्त्रालर्ले तोके बमोवजमका अन्य कार्ाहरू गने।
मापदण्ड तथा गुणस्तर शाखा

33

१.आर्वनकृत विवकिणको सिाव्य प्रवतकूल िा हानीकािक असिबाट भौवतक, मानिीर्, ि िाताििण
संिक्षण गनाको लावग आिश्यक नीवत, मापदण्ड, िता ि कार्ाविवध बनाई लागन गने।
२.िे वर्र्ोधमी पदाथाको आर्ात, ढन िानी, भण्डािण, जर्ान, प्रर्ोग तथा विसजान सम्वन्धी वनदे विका,
कार्ाविवध, मापदण्ड वनमााण गने ि तत्सम्बन्धी जानकािी सािाजवनक गने।
३.विकीिण उत्पादन गने उपकिण ि िे वर्र्ोन्यूल्काइर्् स प्रर्ोगकतााको लावग आिश्यक र्ोग्यता ि
तालीमको मापदण्ड वनधाािण गने।
४.पािमाणविक भट्टी संचालनका लावग र्ोग्यता तथा मापदण्ड वनधाािण गने।
५.पािमाणविक संर्न्त्रको नर गने सम्वन्धी मापदण्ड वनधाािण गने।
६.विकीिण उत्पादन गने उपकिण ि िे वर्र्ोन्यूल्काइर्् स प्रर्ोग गने व्यन्द्रक्तहरू, स्वास्थ्यकमी तथा
स्वास्थ्य सेिा वलने सेिाग्राहीको संिक्षणको लावग अपनाउननपने उपार्हरू सम्वन्धी मापदण्ड वनधाािण
गने।
७.अभ्यासको औवचत्यता ि संसगाको (Optimization) लगार्त वििामीको संिक्षण गनाका लावग
अपनाउनन पने उपार्हरू सम्वन्धी मापदण्ड वनधाािण गने।
८.िे वर्र्ोधमी फोहोिमैला तथा उपर्ोग गरिएको इन्धनको व्यिस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड वनधाािण गने।
९.िे वर्र्ोधमी स्रोतहरूको सनिक्षा ि संिक्षणका लावग अपनाउनन पने उपार्हरू सम्वन्धी मापदण्ड
वनधाािण गने।
१०.पािमाणविक पदाथाको प्रर्ोग ि उपर्ोग सम्वन्धी गोष्ठी, सेवमनाि, तावलम, सम्मेलन तथा
सचेतनामूलक कार्ाक्रमहरू संचालन गने।
११.पािमाणविक मात्रा (Dose) ि िे वर्र्सनमात्रा(Dose) को मात्रालाई न्यूनतम तहमा िहेको सनवनवित
गने गिाउने।
१२.पािमाणविक पदाथा सम्वन्धी मापदण्ड तथा गनणस्तिको सम्वन्धमा िार्, सनझाि प्रदान गने।
१३.वनकासी ि पैठािी गना इजाजतपत्र वलननपने वनर्न्द्रन्त्रत पािमाणविक तथा िे वर्र्ोधमी पदाथाको सूची
तर्ाि गने।
१४.पािमाणविक पदाथाको नापतौल िा मापन, नापतौल िा मापनको र्थाथाता (Accuracy) को
मूल्यांकन, अन्तिको पननिािलोकन, अवभलेखन तथा प्रवतिेदन सम्बन्धी पर्द्ती ि कार्ाविवध विकास गिी
लागू गने।
१५.मन्त्रालर्ले तोके बमोवजमका अन्य कार्ाहरू गने।
अनुमनत ननयमन तथा अनुसन्धान शाखा
१.पािमाणविक पदाथाको नविनतम खोज, अननसन्धान नवतजा, ि प्रविवध बािे अवभलेख िाख्ने तथा
सािाजवनक गने।
२.इजाजतपत्र प्राि गने प्रकृर्ा सम्बन्धी सािाजवनक सूचना जािी गिी प्रचाि प्रसाि गने।
३.पािमाणविक पदाथा िा िवर्र्ोधमी पदाथा ि संर्न्त्र सम्बन्धी कृर्ाकलाप िा अभ्यास संचालन गना
चाहने कननै व्यन्द्रक्त िा संस्थाले त्यस्तो वक्रर्ाकलाप िा अभ्यास गने िा इजाजतपत्र परित्याग गने
प्रर्ोजनका लावग वदएको वनिेदन दताा गने।
४.िाखामा पिे का वनिेदन उपि आिश्यकता अननसाि स्थलगत वनिीक्षण समेत गिी आिश्यक छानविन
गिी िार् सवहतको प्रवतिेदन पेि गने।
५.वनिेदकलाई इजाजतपत्र वदन उपर्नक्त दे खी इजाजतपत्र वदन वमल्ने वनणार् भएको अिस्थामा
वनिेदकलाई तोवकए बमोवजमको ढांचामा इजाजतपत्र वदने।
६.वनिेदकको इजाजतपत्र परित्यागका लावग अननमवत वदने गिी वनणार् भएको अिस्थामा इजाजतपत्रको
परित्याग सम्बन्धी काििाही गने।
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७.आर्वनकृत विवकिण संलग्न कृर्ाकलाप ि अभ्यास संचालन गना इजाजतपत्र जािी गने , नविकिण,
ठे गाना परिितान, संिोधन, वनलम्वन तथा खािे जी सम्बन्धी कार्ा गने।
८.विवकिणका स्रोतहरूको िवगाकिण गने तथा इजाजतपत्रिाला ि त्यस्तो स्रोतहरूको िावरिर् अवभलेख
तर्ाि गिी त्यस्तो अवभलेखलाई वनर्वमत रूपमा अद्यािवधक बनाइ व्यिन्द्रस्थत गने।
९. विवकिणका स्रोतहरूको िगीकिण गिी त्यस्ता स्रोतहरूको अवभलेख िाख्ने प्रर्ोजनको लावग एक
िावरिर् दताा वकताि खर्ा गिी त्यसलाई वनर्वमत रूपमा अध्यािवधक गिी िाख्ने।
१०.िे वर्र्ोधमी स्रोतको सनिक्षा ि संिक्षणको लावग िावरिर् अवभलेखमा िहे को सूचना िा जानकािी संिक्षण
गना आिश्यक उपार्हरू अिलम्बन गने।
११.अन्तिाा वरिर् आणविक उजाा एजेन्सी (IAEA) तथा क्षेत्रीर् सहर्ोग सम्झौता (RCA) को प्राविवधक
सहार्तामा संचावलत परिर्ोजनाहरूको अननगमन, मनल्यांकन, समन्वर् तथा विििण अद्यािवधक गने।
१२.पािमाणविक विज्ञानका विविध विधाहरूमा अध्यर्न अननसन्धान गना प्राथवमकता वनधाािण गने।
१३.पािमाणविक पदाथा सम्वन्धी प्रचवलत काननन तथा इजाजतपत्रमा तोवकएको िता ि अिस्थाको पालना
गिे नगिे को सम्बन्धमा वनिीक्षण, अननगमन, जाुँचबनझ ि काििाही सम्वन्धी कार्ा गने।
१४.अननगमन तथा वनिीक्षणको काम प्रभािकािी रूपले सम्पादन गना अननगमन तथा वनिीक्षण सम्बन्धी
कार्ार्ोजना तथा कार्ाक्रम तजनामा गिी स्वीकृत गिाई कार्ान्वर्न गने।
१५.पािमाणविक पदाथा िा िे वर्र्ोधमी पदाथा ि संर्न्त्र सम्बन्धी कृर्ाकलाप िा अभ्यास संचालन गना
चाहने कननै व्यन्द्रक्तले िहन गनना पने वििीर् दावर्त्व लगार्तका दावर्त्व ि वजम्मेिािी वनधाािण गने।
१६.पािमाणविक पदाथा िा िे वर्र्ोधमी पदाथा ि संर्न्त्र सम्बन्धी कृर्ाकलाप िा अभ्यासको सनिवक्षत
संचालनको लावग वजम्मेिाि कमाचािीहरूको र्ोग्यता तोिे ि वतनको सक्षमता र्वकन गने।
१७.सम्पादन गनना पने कामको लावग अन्य मनलनकका र्स्तै प्रकृवतका संस्था िा वनकार्, अन्तिा वरिर्
आणविक उजाा एजेन्सी लगार्तका अन्तिाा वरिर् संस्थासं ग सूचना तथा सहर्ोग आदान प्रदान गने।
१८.पािमाणविक पदाथाजन्य कृर्ाकलाप ि अभ्यासको वनर्मन प्रवक्रर्ा, सनिक्षा, स्वास्थ्य तथा
िाताििणीर् पक्ष, कननै घटना तथा दन घाटना भएमा पने असि समेतका बािे मा सिासाधािण तथा
सिोकाििालालाई जानकािी गिाउने तथा पिामिा गने।
१९.पािमाणविक पदाथा िा विवकिणका स्रोत संलग्न कननै अप्रत्यावसत घटना िा दन घाटनाको अननसन्धान
गने।
२०.पािमाणविक पदाथा िा िे वर्र्ोधमी पदाथा ि संर्न्त्र संलग्न कननै पवन अनवधकृत िा िदवनर्तपूणा
कार्ाको पवहचान, िोकथाम ि तत्सम्बन्धमा गरिने काििाहीका लावग आिश्यक उपार्हरू लगार्त
त्यस्ता पदाथा िा सर्न्त्रको संिक्षणको लावग आिश्यक उपार्हरू अिलम्वन गने।
२१.िे वर्र्ोधमी स्रोत तथा त्यस्ता स्रोतको उपर्ोगी आर्न समाि हंदाका िखत वतनको सनिवक्षत वकवसमले
व्यिस्थापन ि संिक्षण भएको सनवनवित गनाको लावग आिश्यक वनर्न्त्रण पर्द्वतको स्थापना गने ।
२२.पािमाणविक पदाथा िा िे वर्र्ोधमी पदाथा संलग्न विपदको तर्ािी ि व्यिस्थापन सम्बन्धी र्ोजना
तजनामा ि कार्ाान्वर्नमा अन्य सम्बर्द् सिकािी वनकार्हरूसंग समन्वर् गने।
२३.िे वर्र्ोधमी पदाथाको आर्ात, ढन िानी, भण्डािण, जर्ान, प्रर्ोग तथा विसजान सम्वन्धी कृर्ाकलाप िा
अभ्यासको वनर्मनको लावग आिश्यक दे न्द्रखएको विवकिण सनिक्षा ि संिक्षण सम्बन्धी अध्यर्न
अननसन्धान गने, गिाउने।
२४.स्वास्थ्य ि सनिक्षा, िाताििण संिक्षण ि जोन्द्रखमपूणा िस्तनको ढन िानी जस्ता क्षेत्रमा काम गने
वनकार्संग सहर्ोग ि समन्वर् गने।
२५.पािमाणविक पदाथा िा िे वर्र्ोधमी पदाथाको खोज, अन्वेर्ण तथा पननलााभ व्यिस्थापन गने।
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२६.पािमाणविक पदाथा िा िे वर्र्ोधमी पदाथा सम्वन्धी िेिारिसे श्रोतहरूको खोज तथा उवचत
व्यिस्थापन गने।
२७.मावथ उल्लेन्द्रखत कार्ाहरू सम्पादनका लावग आिश्यकता अननसाि प्रचवलत कानून बमोवजम
वििेर्ज्ञ िा पिामिा सेिा वलने।
२८.विकीिण संिक्षण सम्वन्धी वनर्मन तथा वनर्न्त्रण गने।
२९.मावथ उल्लेन्द्रखत विर्र्मा जनिन्द्रक्त विकास सम्वन्धी कार्ाक्रम तजनामा तथा कार्ाा न्वर्न गने।
३०.पािमाणविक पदाथा सम्वन्धी प्रचवलत काननन बमोवजमको वनर्ामक वनकार्को सवचिालर्को रूपमा
कार्ा गने।
३१.विवभन्न वनकार्हरूमा पेि गनना पने प्रवतिेदनहरू तर्ाि गने।
३२.मावथ उल्लेन्द्रखत विर्र्संग सम्वन्द्रन्धत अन्य कार्ा गने।
रासायननक पदाथव तथा प्रयोगशाला व्यवस्थापन शाखा
१.िासार्वनक पदाथाको बृहिि उपर्ोगबाट आवथाक उन्नवतको लावग कार्ाक्रम संचालन गने।
२.िासार्वनक पदाथाको उपर्ोगबाट पने नकािात्मक असिहरूको अध्यार्न अननसन्धान गने।
३.िासार्वनक हवतर्ािहरूको िोकथाम सम्वन्धी अध्यर्न अननसन्धान, परिक्षण तथा वनर्मन सम्वन्धी
कार्ा गने।
४.िासार्वनक पदाथाको वनर्न्त्रण तथा वनर्मन सम्वन्धी अन्तिाा वरिर् सन्द्रन्ध, अवभसन्द्रन्ध तथा कानननहरूको
कार्ाान्वर्न गने, गिाउने।
५.िासार्वनक पदाथाको सनिवक्षत एिं वदगो उपर्ोग तथा प्रिर्द्ा न गना आिश्यक मापदण्ड वनधाािण गने।
६.िासार्वनक तथा हावनकािक पदाथाहरूको िाताििण मैत्री विसजानको पूिाा धाि तर्ाि एिं प्रविवधको
विकास सम्वन्धी कार्ा गने।
७.िासार्वनक पदाथाको उपर्ोग तथा वनर्न्त्रण सम्वन्धी क्षमता अवभिृन्द्रर्द् तथा सचेतना कार्ाक्रम
संचालन गने।
८.िासार्वनक पदाथािाट जल, जवमन तथा िार्नमण्डलमा पिे को प्रभािका सम्वन्धमा खोज, अननसन्धान
तथा वनर्न्त्रण सम्वन्धी काम गने।
९.िासार्वनक पदाथाको उत्पादन, आर्ात, वनर्ाात तथा प्रर्ोगको अिस्थाको अवभलेख तर्ाि गिी दन रूस्त
िाख्ने
१० Organization for Prohibition of Chemical Weapons सम्वन्धी अन्तिाावरिर् सन्द्रन्ध कार्ाा न्वर्नका
लावग सम्पका विजदन को काम गने।
११.विवभन्न िसार्ान उद्योग, प्रर्ोगिाला तथा अस्पतालबाट वनस्कािन हने हावनकािक िसार्नर्नक्त
फोहोिको वनर्न्त्रण तथा वनर्मन गने।
१२.िसार्न विज्ञानको विकास तथा प्रिधानका लावग वििविद्यालर् तथा सो सम्वन्धी अननसन्धान गने
िैज्ञावनक वनकार्संग सहकार्ा गने।
१३.सिकािी तथा गैह्रसिकािी प्रर्ोगिालाहरूको संचालन सम्वन्धी मापदण्ड तथा वनदे विका तर्ाि
गने।
१४.सन्दभा प्रर्ोगिाला (Reference Library) हरूको स्थापना तथा संचालनका लावग उपर्नक्त व्यिस्था
गने।
१५.प्रर्ोगिालामा जोन्द्रखमको अिस्था र्वकन गरि सो सम्बन्धमा आिश्यक जोन्द्रखम न्यूनीकिणका
उपार्हरूको वनधाािण गने, गिाउने।
१६.प्रर्ोगिाला जोन्द्रखमभिा व्यिस्थापन वनदे विका, २०७२ िमोवजम गननापने कार्ाक्रमहरू संचालन
गने।
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१७.प्रर्ोगिालाहरूको गनणस्ति वनधाािण (ISo Accreditation) सम्वन्धी कार्ा संचालनका लावग
आिश्यक व्यिस्था वमलाउने।
१८.संघ प्रदे ि तथा स्थानीर् तहमा संचालन हने विवभन्न वकवसमका प्रर्ोगिालाहरूको गनणस्ति कार्म
गना समन्वर्ात्मक कार्ाक्रम संचालन गने।
१९.विवभन्न वकवसमका प्रर्ोगिालाहरूको वनर्मन तथा अननगमन गने।
२०.सबै स्थानीर् तहमा कन्द्रिमा एक िटा विद्यालर्मा विज्ञान प्रर्ोगिाला स्थापनामा सहर्ोग गिी
विज्ञान विक्षालाई व्यािहारिक ि रूचीकि तनल्याउने।
४. मन्त्रालयत्राट प्रदान गररने सेवा
मन्त्रालर्मा भएको व्यिस्था बमोवजम प्रिक्ता ि सूचना अवधकािी माफात सूचनाको हक सम्बन्धी सेिा
प्रदान गने गरिएको छ। मन्त्रालर् अन्र्तगतका विवभन्न केिीर् वनकार् माफात भए गिे का कार्ाहरूको
नीतवगत वनदे िन ि समन्वर् गने तथा सो विरूर्द्को उजनिी तथा गननासो सनन्ने काम गादछ।
५. मन्त्रालयका महाशाखा, शाखा र निम्मेवार अनिकारी एवम् शाखा प्रमुखहरू
नस=निं=
महाशाखा, शाखा, केन्द्र, आयोग, बोडव ,
निम्मेवार
नाम
अनिकारीको पद
पररषद् , पररयोिना, कायवक्रम
विक्षा विज्ञान तथा प्रविवध मन्त्रालर्
सवचि(विज्ञान
र्ा= संजर् िमाा
तथा प्रविवध)
सवचि(विक्षा)
िामप्रसाद थपवलर्ा
१
प्रशासन महाशाखा
सहसवचि
र्नििाज सनिेदी
कमाचािी प्रिासन तथा सनिासन प्रिि् धन उपसवचि
िाखा
आवथाक प्रिासन िाखा
उपसवचि
कानून तथा फैसला कार्ाान्वर्न िाखा

२

३

आन्तरिक व्यिस्थापन िाखा
योिना तथा अनुगमन महाशाखा

उपसवचि
कानून_
उपसवचि
सहसवचि

र्ोजना तथा बजेट िाखा

उपसवचि

विकास सहार्ता समन्वर् िाखा

उपसवचि

अननगमन तथा मूल्याङ्कन िाखा

उपसवचि

टन ििाज पोख्रेल
ईििप्रसाद काफ्ले
- टोपबहादन ि विर
विजर्िाज सनिेदी
र्ा= तनलसी प्रसाद
थपवलर्ा
जर्ाप्रसाद आचार्ा
र्ा=भोजिाज
काफ्ले
धनबहादन ि श्रेष्ठ

जनिन्द्रक्त विकास र्ोजना तथा समन्वर् उपसवचि
िाखा

इििी प्रसाद पोख्रेल

तथ्यांक नीवत तथा अननसन्धान िाखा

गौिीिंकि पाण्डे

प्रानवनिक

तथा

व्यवसानयक

उपसवचि
नशक्षा सहसवचि
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िमाा

र्ा= हरिप्रसाद लम्साल

महाशाखा
प्राविवधक विक्षा िाखा

उपसवचि

वनजी तथा सहकािी संघ संस्था समन्वर् उपसवचि
िाखा

ढन ण्डीिाज अर्ााल

व्यिसावर्क तावलम प्रिर्द्ा न िाखा

उपसवचि

कनलबहादन ि फर्े िा

गनणस्ति प्रत्यार्न िाखा

उपसवचि

गौिीिंकि पाण्डे

िैवक्षक प्रविवध तथा विद् र्नतीर् सनिासन उपसवचि (सन.प्र.)
िाखा

४

५

६

लक्ष्मी कनमाि खर्् का

आदे ि खर्् का

र्ूनेस्कोका वनवमि नेपाल िावरिर् आर्ोग तफा

स=महासवचि

बाबनिाम अवधकािी

उच्च नशक्षा महाशाखा

सहसवचि

इमनािार्ण श्रेष्ठ

उच्च विक्षा िाखा

उपसवचि

लक्ष्मी कनमाि खर्् का

िैदेविक अध्यर्न अननमवत िाखा

उपसवचि

नािार्णप्रसाद पोखिे ल

िैवक्षक पिामिा तथा प्रमाणीकिण िाखा

उपसवचि

फवटकबहादन ि के=सी=

छात्रिृवि िाखा

उपसवचि

हरिप्रसाद खनाल

नवद्यालय नशक्षा महाशाखा

सहसवचि

दीपक िमाा

प्रािन्द्रिक बाल विक्षा तथा विद्यालर् पोर्ण उपसवचि
िाखा

िमा अर्ााल पन्थी

विद्यालर् विक्षा िाखा

उपसवचि

विदन ििाज वगिी

स्वर्मसेिा परिचालन तथा भीर्ा िाखा

उपसवचि

िावलकिाम भनर्ाल

पनस्तकालर् समन्वर् तथा अवभलेख िाखा

उपसवचि

र्ादिचि वनिौला

िैकन्द्रल्पक तथा वनिन्ति विक्षा िाखा

उपसवचि

नवज्ञान प्रनवनि महाशाखा

सहसवचि
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सनिेि सनिेदी

७

िैज्ञावनक अननसन्धान िाखा
आविश्काि तथा निप्रितान िाखा

उपसवचि
उपसवचि

लेखनाथ कंर्े ल
तनलसी नािार्ण महजान

उपर्नक्त प्रविवध िाखा

उपसवचि

तनलसीनािार्ण महजान

अन्तरिक्ष तथा उदीर्मान प्रविवध िाखा
ब.वन.
पारमाणनवक
पदाथव
व्यवस्थापन सहसवचि
महाशाखा

सन्तोर् िमाा
िाजेिप्रसाद खनाल

मापदण्ड, गनणस्ति तथा तथ्यांक िाखा

वस. वर्. के.

विला खवतिर्ा

अननमवत, वनर्मन तथा अननसन्धान िाखा

उपसवचि

प्रल्हाद पोखिे ल

िासार्वनक
पदाथा
तथा
प्रर्ोगिाला वस. वर्. के.
विला खवतिर्ा
व्यिस्थापन िाखा
६. सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तुर र अवनि
६.१. सेिा प्राि गना लाग्ने दस्तनि
सूचनाको हक सम्बन्धी वनर्मािली, २०६५ को वनर्म ४ बमोवजम ि अन्य वििेर् कानूनले तोके
िमोवजमको दस्तनि ।
६.२. सेिा प्राि गना लाग्ने अिवध
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ ले तोकेको अिवधवभत्र ि अन्य वििेर् कानूनले अबवध
तोकेकोमा सोही बमोवजम ।
७. ननवेदन उिुरी उपर ननणवय गने प्रनक्रया र अनिकारी
प्राि उजनिीहरू सम्बन्द्रन्धत अवधकािीले हेिी सम्बन्द्रन्धत महािाखा ि िाखामा आिश्यक काििाहीको
लावग पठाइने ि िाखा प्रमनखबाट काििाही अगावर् बढाइने गरिएको।
८. ननणवय उपर उिुरी सुन्ने अनिकारी
सवचि र्ा.संजर् िमाा (विज्ञान तथा प्रविवध)
सवचि िामप्रसाद थपवलर्ा (विक्षा)
९. सम्पादन गरे का मुख्य मुख्य नववरण
विििण सािाजवनक भएको अिवधमा सम्पादन भएका प्रमनख कार्ाहरू दे हार् बमोवजम िहेका छनः
• विद्यालर् विक्षा विकास र्ोजनाको प्रथम मस्यौदा तर्ाि भएको ।
• प्राविवधक विक्षा तथा व्यािसावर्क तावलम विकास सम्बन्धी उप-क्षेत्रगत र्ोजना बनाउने
कार्ा भई िहेको ।
• िावरिर् विज्ञान तथा निप्रितान नीवत, २०७६ मा व्यिस्था भए बमोवजम माननीर् मन्त्रीज्यूको
अध्यक्षतामा िावरिर् विज्ञान प्रविवध विकास तथा समन्वर् परिर्द् गठन भई दन ई िटा
बैठक सम्पन्न भएको ।
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•

•
•
•
•
•
•

संघीर् स्वरूप अननसाि िैवक्षक संिचनाको परििवतात नाम तथा कोवभर्-१९ ि र्स्तै
प्रकृवतका महामािीको अिस्थालाई समेत सम्बोधन हने गिी विक्षा वनर्मािली, २०५९ को
निौं संिोधन गरिएको।
विक्षण स्वर्ंसेिक परिचालन कार्ाविवध, २०७७ जािी गरिएको ।
िावरिर् पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिर्द् को वनणार्बाट लामो समर्दे न्द्रख कार्म
िहेको कक्षा ११ को पाठ्यक्रमको वििाद वनरूपण गरिएको ।
वदिा खाजा कार्ाक्रमको मापदण्ड तथा मागादिान तर्ाि गरिएको ।
िावरिर् विवध विज्ञान प्रर्ोगिाला सम्बन्धमा व्यिस्था गना बनेको विधेर्कको मस्यौदा काननन
मन्त्रालर्मा पठाइएको।
मन्त्रालर्स्तिीर् विकास समस्या समाधान उपसवमवत ि मन्त्रालर्स्तिीर् विकास समस्या
समाधान सवमवतको बैठक एिम् चौमावसक प्रगवत समीक्षा सम्पन्न भएको ।
िारिपवत िैवक्षक सनधाि कार्ाक्रम कार्ाा न्वर्नको लावग चालू आवथाक िर्ा २०७७/०७८ मा ६,०३६
विद्यालर्हरूमा तपवसल बमोवजमको सङ्ग्ख्यामा परिर्ोजनाहरू छनोट गरिएको ।
१.
कक्षाकोठा वनमाा ण -२९८० ओटा

•
•
•
•
•
•
•
•

२.

िौचालर् वनमाा ण -३१२ ओटा

३.

िैवक्षक सामग्री व्यिस्थापन -५६६ ओटा

४.

सूचना तथा प्रविवध -८९६ ओटा

५.

ल्याब तथा पनस्तकालर् स्थापना तथा व्यिस्थापन -३३१ ओटा

६.

नविन प्रविवध प्रर्ोग तथा प्रिर्द्ा न -८८० ओटा

७.

वििेर् विद्यालर् सनविवध विस्ताि -४५ ओटा

८.

भौवतक पूिाा धाि तथा िैवक्षक विकास प्रिर्द्ा न -२५ ओटा

वसकाइ सहजीकिण वनदे विका, २०७७ जािी गिी सबै विद्याथीलाई वसकाइ प्रवक्रर्ामा समेट्ने गिी
कार्ाक्रम अवघ िढाइएको।
कोवभर् १९ को सन्दभामा विद्यालर् सञ्चालन तथा बन्द गने प्रवक्रर्ालाई व्यिन्द्रस्थत ि सनिवक्षत
बनाउन विद्यालर् सञ्चालन सम्बन्धी कार्ाढाुँ चा, २०७७ कार्ाान्वर्नमा िहे को।
िैज्ञावनक वसकाई अवभर्ान सञ्चालन गना वसकाई सामग्री विकास तथा विज्ञहरू छनौट गिी
स्वर्ंसेिक तर्ाि गरिएको।
प्राविवधक तथा व्यािसावर्क विक्षाको पहुँ च ७५३ स्थानीर् तहसम्म पनर्र्ाउने कार्ाक्रम अन्तगात
हालसम्म ६३५ स्थानीर् तहमा पहुँ च पनगेको।
अनलाइन, टे वलवभजन एिम् िे वर्र्ोमाफात िैवक्षक कार्ाक्रम उत्पादन तथा प्रिािण भइिहेको।
पािमाणविक अननसन्धान केि स्थापनाको लावग DPR अध्यर्नको लावग पिामिादाता छनौटको
कार्ा सम्पन्न भएको।
विद्याथी वसकाई सहजीकिण वनदे विका २०७७ कार्ाा न्वर्न भइिहे को।
र्ोग गनरुहरू, र्ोग सम्बर्द् संघ संस्थाहरू तथा र्ोगप्रे मीहरूसमेतको सहभावगतामा प्रधानमन्त्री
वनबास बालनिाटािमा सम्माननीर् प्रधानमन्त्रीज्यूसमेतको समनपन्द्रस्थवतमा वमवत २०७७/१०/०१ गते
िावरिर् र्ोग वदिस भव्यताकासाथ सम्पन्न गरिएको।
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•

िावरिर् विज्ञान प्रविवध तथा निप्रितान नीवत २०७६ कार्ाा न्वर्नको िणनीवतक कार्ार्ोजनाको
मस्यौदा तर्ाि भई सिोकाििाला मन्त्रालर्हरूमा िार् सनझािका लावग पठाइएको ।

१०.सूचना अनिकारी, प्रविा र प्रमुखको नाम र पद
प्रमनखः र्ा.सिर् िमाा (विज्ञान तथा प्रविवध)
िामप्रसाद थपवलर्ा (विक्षा)
प्रिक्ताः दीपक िमाा
सूचना अवधकािीः धनबहादन ि श्रेष्ठ
११.ऐन, ननयम, ननदे नशका र कायवनवनिको सूची
विक्षा ऐन, २०२८
अवनिार्ा तथा वनःिनल्क विक्षा ऐन, २०७५
काठमाण्डौं वििविवद्यालर् ऐन, २०४८
छात्रिृवि सम्बन्धी ऐन, २०२१
वत्रभनिन वििविवद्यालर् ऐन, २०४९
नेपाल संस्कृत वििविद्यालर् ऐन, २०४३
पोखिा वििविद्यालर् ऐन, २०५३
पूिाा ञ्चल वििविद्यालर् ऐन, २०५०
मध्यमाञ्चल वििविद्यालर् ऐन, २०६७
सनदनि पविमाञ्चल वििविद्यालर् ऐन, २०६७
लनन्द्रम्वनी बौर्द् वििविद्यालर् ऐन, २०६३
नेपाल खनला वििविद्यालर् ऐन, २०७३
प्राविवधक विक्षा तथा व्यिसावर्क तावलम परिर्द् ऐन, २०४५
नेपाल विज्ञान तथा प्रविवध प्रवतष्ठान ऐन, २०४८
काठमर्ौं वििविद्यालर् ऐन, २०४८
वििविद्यालर् अननदान आर्ोग ऐन, २०५०
िावरिर् वचवकत्सा विक्षा ऐन, २०७५
विक्षा वनर्मािली, २०५९
प्राविवधक विक्षा तथा व्यिसावर्क तावलम परिर्द् वनर्मािली, २०५१
विक्षक सेिा आर्ोग वनर्मािली, २०५७
छात्रिृवि सम्बन्धी वनर्मािली, २०७२
िावरिर् पिीक्षा बोर्ा वनर्मािली, २०७६
िावरिर् विक्षा नीवत, २०७६
िावरिर् विज्ञान प्रविवध तथा निप्रितान नीवत, २०७६
विद्यालर् क्षेत्र विकास र्ोजना (२०७३/७४ - २०७९/८०)
विदे िी विक्षण संस्थाकोसम्बन्धनमा उच्च विक्षा सञ्चालन गने सम्बन्धी वनदे विका, २०५९
िैवक्षक पिामिा सेिा तथा भार्ा विक्षण सम्बन्द्रन्ध वनदे विका, २०७३
िारिपवत िैवक्षक सनधाि कार्ा क्रम कार्ाविवध, २०७६
अवनिार्ा तथा वनःिनल्क विक्षा वनर्मािली, २०७७
विद्याथी वसकाइ सहजीकिण वनदे विका, २०७७
विद्यालर् विक्षा सम्बन्धी आकन्द्रिक कार्ार्ोजना, २०७७,
विद्यालर् सञ्चालन सम्बन्धी कार्ाढाुँचा, २०७७
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१२. मन्त्रालयको वेभसाइट
विक्षा, विज्ञान तथा प्रविवध मन्त्रालर्को िेभसाइटः www.moest.gov.np
१३. मन्त्रालयको सूचना अन्यत्र प्रकाशन भएको नववरण
मन्त्रालर्को सबै परिपत्र ि सूचनाहरू मन्त्रालर्को िेभसाइट www.moest.gov.npमा वनर्वमत
प्रकािन हने गिे को ि अजगतागतका केिीर् वनकार्हरू केि, परिर्द, बोर्ा ,परिर्ोजना तथा
कार्ाक्रमको सूचना तत् तत् वनकार्बाट प्रकावित हने गिे को।
१४. मन्त्रालयमा परे का सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन
आ.ि.२०७७/०७८ को माघ मवहनादे न्द्रख चैत्र मवहनासम्ममा मन्त्रालर्मा दताा गिी तथा इमेलमाफात
विवभन्न विर्र्का सूचना माग गिी ९ िटा वनिेदन पिे कोमा ८ िटाको सूचना उपलब्ध गिाइएको ि
एक िटा अन्य कार्ाा लर्सुँग सम्बन्द्रन्धत िहेकोले कार्ाा न्वर्नको लावग सम्बन्द्रन्धत कार्ाालर्मा लेखी
पठाइएको।
१५. मन्त्रालयले गरे को सूचना सम्बन्धी थप काम
मन्त्रालर् अन्तगातका सबै केिीर् वनकार्हरू तथा ७७ िटा विक्षा विकास तथा समन्वर्
इकाइहरूमा सूचना अवधकािीको व्यिस्था गना वनदे िन वदइएको।केिीर् वनकार्हरूका सूचना
अवधकािीहरूको विििण अद्यािवधक गरिएको।
१६. आनथवक नववरण
र्स मन्त्रालर्को आवथाक िर्ा २०७७/७८ को िावर्ाक बजेट चालनतफा ५३अिा २६ किोर् १६ लाख ४९
हजाि, पनुँजीगत तफा ३८ किोर् २१ लाख गिी कनल बजेट ५३ अिा ६४ किोर् ३७ लाख ४९ हजाि
िहेको छ।चालन आ.ि.को चैत मसान्तसम्म चालन तफा २४ अिा ६८ किोर् ८२ लाख ६१ हजाि, पनुँजीगत
तफा ११ किोर् ९० लाख ७२ हजाि गिी गिी जम्मा २४ अिा ८० किोर् ७३ लाख ३३ हजाि खचा
भएको छ।िावर्ाक बजेटबाट चालन तफा ४६.३५%, पनुँजीगत तफा ३१.१६% गिी जम्मा ४६.२४% खचा
भएको छ।
१७. मन्त्रालयले गरे को कायवक्रम र सो को प्रनतवेदन
मन्त्रालर्ले प्रत्येक िर्ा िैवक्षक सूचना प्रकावित गने गिे को, विद्यालर् क्षेत्र विकास र्ोजना
(२०७३/०७४– २०७९/०८०), िावरिर् विक्षा आर्ोगको प्रवतिेदन, २०४९, Basic and Primary
Education Master Plan for1997-2002, सबैका लावग विक्षा समीक्षात्मक प्रवतिेदन २००१-१५ ि
अन्य महत्वपूणा सूचनाहरू मन्त्रालर्को Website मा िान्द्रखएको ।
१८. मन्त्रालयले वनगवकरण तथा सिंरक्षण गरे को सूचनाको नववरणः
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