सू चनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सू चनाको
हक सम्बन्धी ननयमावली, २०६५ को ननयम ३
बमोजिम सावविननक गररएको वववरण

स्वतः प्रकाशन
२०७८ साउन - असोि

नेपाल सरकार

जशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनध मन्रालय
नसिं हदरबार, काठमाडौं

स्वतः प्रकाशन
नेपालको सिं ववधानले नागररकहरूमा सूचनाको हक प्रत्याभूत गरे को छ। सूचनाको हकको सिं वैधाननक
व्यवस्था कायावन्वयनको लानग सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावली,
२०६५ कायावन्वयनमा छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावली
२०६५ को ननयम ३ मा प्रत्येक सावविननक ननकायले आफ्ना गनतववनधहरूको वववरण ३/३ मवहनामा
प्रकाजशत गननप
व ने कानूनी व्यवस्था रहे को छ।
जशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनध मन्रालयले आनथवक वर्व २०७७।०७८ को साउन, भदौ र असोि मवहनामा
सम्पादन गरे का प्रमनख कामहरूको वववरण स्वतः प्रकाशन गररएको छ।

नमनतः २०७८ असोि १० गते

जशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनध मन्रालय
नसिं हदरबार ।
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पृष्ठभूनम

न को समग्र शैजक्षक प्रशासन तथा व्यवस्थापन एवम् ववज्ञान तथा प्रववनध क्षेरको नेतत्ृ व गनवको लानग
मनलक
स्थावपत भएको जशक्षा, ववज्ञान एवम् प्रववनध क्षेरको सवोच्च ननकाय जशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनध मन्रालय

हो।यो सिं घीय मन्रालय हो।नेपालको जशक्षा र ववज्ञान तथा प्रववनध सम्बन्धी राविय नीनत ननधावरण, योिना
न भरको शैजक्षक र ववज्ञान तथा
ननमावण, कायवक्रम कायावन्वयन, समन्वय, अननगमन तथा मूल्याङ्कन गरी मनलक

प्रववनध सम्बन्धी कायव सम्पादनको प्रबन्ध नमलाउने जिम्मेवारी र दावयत्व यस मन्रालयको रहे को छ।सववप्रथम
जशक्षा मन्रालयको नामबाट स्थापना भएको यस मन्रालय जशक्षा तथा खेलकनद मन्रालय, जशक्षा तथा सिं स्कृनत

मन्रालय, जशक्षा, सिं स्कृनत तथा समािकल्याण मन्रालय, जशक्षा मन्रालय िस्ता नामाकरण हनुँदै हाल जशक्षा,
ववज्ञान तथा प्रववनध मन्रालय नाम कायम भई सबै शैजक्षक सिं स्थाहरूको केजन्िय ननकायको रूपमा रहे को

छ।शैजक्षक सेवा प्रवाहको लानग मन्रालय अन्तगवत केन्िमा केन्िीय ननकायहरू, ववश्वववद्यालयहरू, प्रनतष्ठानहरू,
पररयोिनाहरू, बोडव, आयोग, पररर्द्, सनमनत, सजचवालय रहे का छन् भने जिल्ला स्तरमा जशक्षा ववकास तथा
समन्वय इकाई स्थापना गररएका छन्।हाल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम ववद्यालय तहको
जशक्षा सिं चालन तथा व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट भइरहे को छ।
१. मन्रालयको काम, कतवब्य र अनधकार

नेपाल सरकार (कायव ववभािन) ननयमावली, २०७४ अननसार जशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनध मन्रालयले
गननव पने कायवहरू ननम्न बमोजिम छन्:

१. जशक्षासम्बन्धी नीनत, काननन, मापदण्ड र ननयमन

२. केन्िीय ववश्वववद्यालयसम्बन्धी नीनत, काननन र मापदण्ड

३. ववदे शी ववश्वववद्यालयसिं स्थाको सम्बन्धन, समकक्षता, ननधावरण, प्रत्यायन (एवक्रनडटे शन),समन्वय
तथा ननयमन

४. केन्िीय पनस्तकालय सम्बन्धी नीनत, काननन र व्यवस्थापन

५. मानव सिं साधन आवश्यकता प्रक्षेपण, राविय शैजक्षक योिना एवम् मानवस्रोत ववकास योिना

६. ववद्यालय तहको राविय पाठ्यक्रम प्रारूप, मनल ववर्यको पाठ्यक्रम, नमनना पाठ्यपनस्तक र
ननयमन

७. प्राववनधक जशक्षा तथा व्यावसावयक तानलमको राविय नीनत पाठ्यक्रम प्रारूप, योग्यता ननधावरण,
सीप परीक्षणको मापदण्ड

८. ववद्यालय तहको जशक्षकको सेवा सतव, योग्यता एवम् समकक्षताको नीनत र मापदण्ड

९. जशक्षक तानलमसम्बन्धी नीनत, मापदण्ड र स्तरीकरण, पाठयक्रम प्रारूप, योग्यता ननधावरण, सीप
परीक्षणको मापदण्ड तथा तानलम केन्िसिं गको समन्वय

१०. ववद्यालय तहको परीक्षाको राविय मापदण्ड, माध्यनमक तहको परीक्षा व्यवस्थापन तथा
समकक्षता ननधावरण

११. कनटनीनतक ननयोगबाट सम्बन्धन नलई सञ्चालन हनने शैजक्षक सिं स्थाको स्वीकृनत

१२. ववदे शी शैजक्षक सिं स्थाबाट सम्बन्धन नलई सिं चालन हनने शैजक्षक सिं स्थाको स्वीकृनत, प्रत्यायन
तथा ननयमन
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१३. प्रदे श तथा स्थानीय तहको शैजक्षक ववर्यमा समन्वय

१४. ववश्वववद्यालय अननदान आयोग, केन्िीय ववश्वववद्यालय खनला ववश्वववद्यालय र केन्िीयस्तरका
शैजक्षक प्रनतष्ठान

१५. छारवृजि र ववद्वत्वृजिसम्बन्धी नीनत र मापदण्ड

१६. शैजक्षक अध्ययन, अननसन्धानको स्वीकृनत सम्बन्धी नीनत, काननन र मापदण्ड
१७. राविय

प्राजज्ञक अननसन्धान तथा शैजक्षक तथ्याङ्क व्यवस्थापन

१८. शैजक्षक गनणस्तर मानक ननधावरण, मापन तथा ननयमन

१९. राविय परीक्षा बोडव, प्राववनधक जशक्षा तथा व्यावसावयक तानलम पररर्द्
२०. ववज्ञान प्रववनध सम्बन्धी नीनत, काननन, मापदण्ड

२१. वैज्ञाननक, अन्तररक्ष ववज्ञान र खगोल ववज्ञान सम्बन्धी अध्ययन तथा अननसन्धान
२२. ववज्ञान र प्रववनधको खोि, अननसन्धान, आववष्कार, प्रवर्द्वन र ववकास

२३. ववज्ञान प्रववनध ववर्यक तथ्यािंक सिं कलन, प्रशोधन र सवेक्षणको मापदण्ड

२४. पारमाणववक प्रववनध, रे नडयोधमी पदाथवहरूको गनणस्तर तथा उपयोग सम्बन्धी तथ्याङ्क
प्रणालीको स्थापना व्यवस्थापन र ननयमन

२५. िैववक तथा पारमाणववक प्रववनधको उपयोग तथा प्रवर्द्वन, ननयन्रण र ननयमन .
२६. ओिोन अध्ययन, सौयव–ववकीरण मापन तथा सनचना प्रवाह
२७. वैज्ञाननक उपकरण क्यानलवेर् शन तथा प्रमाणीकरण

२८. रासायननक पदाथवको उपयोग तथा प्रवर्द्वन, ननयन्रण र ननयमन

२९. पारमाणववक पदाथव, बेवाररसे स्रोतहरूको खोि तथा पननलावभ र व्यवस्थापन
३०. आणववक ऊिाव सम्बन्धी नीनत, काननन, मापदण्ड, कायावन्वयन र ननयमन

३१. नेपाल ववज्ञान तथा प्रववनध प्रज्ञा प्रनतष्ठान, राविय ववनध ववज्ञान प्रवष्ठान, प्लानेटोररयम, वेधशाला र
ववज्ञान सङ्ग्ग्रहालय

३२. मन्रालय सम्बन्धी राविय अन्तरावविय सिं घसिं स्थासिं ग सजन्ध, सम्झौता अनभसजन्ध, सम्पकव र
समन्वय

३३. मन्रालय सम्बन्धी सावविननक सिं स्थान, प्रानधकरण, सनमनत प्रनतष्ठान, कम्पनी आददको सिं चालन
र ननयमन

३४. नेपाल जशक्षा सेवाको सञ्चालन (आवकवयोलिी समूहबाहे क)

उपयनक्त
व
बमोजिमको कायवहरू सम्पादन गनव मन्रालयमा
छन् ।
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७ वटा महाशाखाहरू २५ वटा शाखा रहे का

२. मन्रालयमा रहने कमवचारी सिं ख्या र कायववववरण
२.१ मन्रालयको ववद्यमान सिं गठन सिं रचना

२.२ मन्रालयको ववद्यमान दरबन्दीको अवस्था

जशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनध मन्रालयको ववद्यमान दरबन्दीको अवस्थालाई तानलकाको रूपमा ननम्नाननसार
उल्लेख गररएको छ ।

ववद्यमान दरबन्दी तेररि

सि.नं

पदको नाम

श्रेणी/स्तर

िेवा

िमहू

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

िसिव
िहिसिव
िहिसिव
िहिसिव
िहिसिव
उपिसिव
सि.सि.इ.
सि.सि.के .
उपिसिव
उपिसिव
वररष्टपस्ु तकालय
असिकृ त

सवसिष्ट
रा.प.प्रथम
रा.प.प्रथम
रा.प.प्रथम
रा.प.प्रथम
रा.प.सितीय
रा.प.सितीय
रा.प.सितीय
रा.प.सितीय
रा.प.सितीय

_
प्रिािन
इसन्ि.
इसन्ि.
सिक्षा
प्रिािन
इसजिसनयर
इसन्िसनयर
सिक्षा
प्रिािन

_
िामान्यप्रिािन
के मेष्री
सिक्षाप्रिािन
िामान्यप्रिािन
सवल्िी.एण्िआ.
के मेष्री
सिक्षाप्रिािन
लेखा

२
१
१
१
४
४
०
२
१७
१

रा.प.सितीय

सिक्षा

पस्ु तकालयसवज्ञान

१

११

4

उपिमहू स्वीकृ त पद

कै सियत

१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८

व.बा.ि.अ.
उपिसिव
सि.सि.इ.
सि.सि.इ.
कम्प्यटु रउपिसिव
मेसिकलसिसिसिष्ट
िाखाअसिकृ त
लेखाअसिकृ त
िाखाअसिकृ त
कम्प्यटु रअसिकृ त
कम्प्यटु रइसजिसनयर
इसन्िसनयर
इसन्िसनयर
इसन्िसनयर
इसन्िसनयर
इसन्िसनयर
इसन्िसनयर
पस्ु तकालयअसिकृ त
िाखाअसिकृ त
िाखाअसिकृ त
त्याङ्कअसिकृ त
ि.वन असिकृ त
नायबिब्ु बा
लेखापाल
प्रासवसिकिहायक
पस्ु तकालयिहायक
कम्प्यटु रअपरे टर
टेसलिोनअपरे टर
इलेसररसियन
टाईसपष्ट
िनरलटेसरनसियन
खररदार
हल्कािवारी िालक
कायाालयिहयोगी
पाले
माली
कूिीकार

रा.प.सितीय
रा.प.सितीय
रा.प.सितीय
रा.प.सितीय
रा.प.सितीय
आठौं
रा.प.तृतीय
रा.प.तृतीय
रा.प.तृतीय
रा.प.तृतीय
रा.प.तृतीय
रा.प.तृतीय
रा.प.तृतीय
रा.प.तृतीय
रा.प.तृतीय
रा.प.तृतीय
रा.प.तृतीय
रा.प.तृतीय
रा.प.तृतीय
रा.प.तृतीय
रा.प.तृतीय
रा.प.तृतीय
रा.प.अन.ं प्रथम
रा.प.अन.ं प्रथम
रा.प.अन.ं प्रथम
रा.प.अन.ं प्रथम
रा.प.अन.ं प्रथम
रा.प.अन.ं प्रथम
रा.प.अन.ं प्रथम
वेगअनुिार
रा.प.अन.ं सितीय
रा.प.अन.ं सितीय
श्रेणीसवहीन
श्रेणीसवहीन
श्रेणीसवहीन
श्रेणीसवहीन
श्रेणीसवहीन

कृ सि
न्याय
इसन्ि.
इसन्ि.
सवसवि
स्वास््य
प्रिािन
प्रिािन
सिक्षा
सवसवि
सवसवि
इसन्ि.
इसन्ि.
इसन्ि.
इसजि.
इसजि.
इसजि.
सिक्षा
कृ सि
न्याय
त्याङ्क
वन
प्रिािन
प्रिािन
सिक्षा
सिक्षा
सवसवि
सवसवि
इसन्िसनयररङ्ग
प्रिािन
सवसवि
प्रिािन
इसन्िसनयररङ्क
प्रिािन
प्रिािन
_
_

बालीिरं क्षण
कानुन
मेरोलोिी
मेकासलकल

िामान्यप्रिािन
लेखा
सिक्षाप्रिािन
_
_
सियोलोिी
मेकासलकल
मेरोलोिी
िनरलइलेसररक
इलेररोसनकएण्ि टे.

के मेष्री
सिक्षाप्रिािन
कानुन
ि.िरे ष्री
िा.प्र.
लेखा
सि.प्र.
प.ु सवज्ञान
_
_
मे.इ.
_
िा.प्र.
मे.इ.

कूलजम्मा
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०
१
१
२
१
१
१३
२
सनरीक्षण २२
१
१
०
१
४
२
१
१
१
०
२
१
१
२०
२
सनरीक्षण १०
प.ु सवज्ञान १
१७
१
ि.मे.
१
०
०
०
ि.मे.
१५
२५
०
०
०
१८५

३. महाशाखा र शाखागत कायववववरण
(क)सामान्य प्रशासन महाशाखा

१.मजन्रपररर्द्को बैठक तथा सिं सदमा पेश गननप
व ने प्रशासनसम्बन्धी नीनतगत ननणवयका ववर्यहरू।

२.मन्रालय र अन्तगवतका ननिामती कमवचारीहरूको ननयनजक्त, सरूवा, पदस्थापना, पनरस्कार, ववभागीय
सिाय, अवकाश, स्वदे शी तथा ववदे शी तानलम, अध्ययन, भ्रमण, गोष्ठी, सेनमनारसम्बन्धी कायवहरू।

३.मन्रालयको स्वीकृत बावर्वक बिेट र आनथवक कायवववनध ननयमावलीको पररनधमा रही खचव गने, लेखा
परीक्षण गराउनेसम्बन्धी कायवहरू।

४.मन्रालयको चालन तथा पूजुँ िगततफवको बिेट तयार गने गराउने, ननकासा गने, गराउने, केन्िीय वहसाब
तयार गरी पेश गने, गराउने कायवहरू।

५.मन्रालय तथा मातहत ननकायहरूको केन्िीय वहसाब तयार गरी पेश गने गराउने र बेरूिन फर्छ्यौट
गने गराउने कायवहरू।

६.कमवचारीको कायव सम्पादन मूल्यािंकन र अन्य गनतववनध र कृयाकलापहरूको व्यजक्तगत अनभलेख
अद्यावनधक राख्ने-राख्न लगाउने कायवहरू।

७.कानूनी राय परामशव, ऐन-ननयमको मस्यौदा रािपरमा सूचना प्रकाशन, ररट ननवेदनहरूको नलजखत
िवाफसम्बन्धी कायवहरू।

८.नागररकले पाउननपने सेवा, सनववधा समूजचत ढिं गले पाए नपाएको, नागररक बडापरको कायावन्वयन जस्थनत
एवम् मानव सिं शाधन ववकासका कायवहरू।

९.प्रदे श तथा स्थानीय तहसिं ग सम्बजन्धत शैजक्षक ननकायहरूसिं ग सम्बजन्धत
सहयोग, समन्वय तथा अननगमनसम्बन्धी कायवहरू।

िनशजक्त व्यवस्थापन,

१०.सबै महाशाखाहरूको प्रशासकीय कायव सम्पादन गनव समन्वय, सहयोग र नेतत्ृ वदायी कायवहरू।

११.मन्रालय र अन्तगवतका ननकायहरूको कमवचारीहरूको सेवा, शतव तथा वृजि ववकास लगायतका
प्रचनलत ऐन ननयमसम्बन्धी कायवहरू।

१२.आफ्नो महाशाखा अन्तगवतका शाखाहरूको कायवक्रम सिं चालन गदाव आवश्यकता अननसार लागत

अननमान स्वीकृत गने, बोलपर तथा दरभाउपरसम्बन्धी कागिातहरू स्वीकृत गने, कायववववरण स्वीकृत
गने तथा परामशवदाता एवम् आपूनतवकतावहरूसिं ग सम्झौता गने कायवहरू।

१३.आफ्नो महाशाखा अन्तगवका शाखाहरूको लानग ववननयोिन भएको बिेटबाट कायवक्रम तयार गरी
बिेट बाुँडफाुँड गराई स्वीकृत गने व्यवस्था नमलाउने र गरी खरीद योिना तयार गनव लगाउने
कायवहरू।

१४.मन्रालय र मातहतका ननकाय, कायावलयसिं ग सम्बजन्धत
आवश्यक कारवाही गरी फछ्र्यौट गने कायवहरू ।

िनगननासो तथा उिनरी सनन्ने र सोको

१५.हेलो सरकार कक्षसिं चालन ननदे जशका २०६८ अननसारका कायवहरू सिं पादन गनव आवश्यक पने

भौनतक साधनहरू (िस्तैः फ्याक्स, फोटोकपी, ल्यापटप, मोबाइल, इन्टरनेट, हलनका सवारी साधन, आदद)
को प्रानि र नतनको सदनपयोग सनननजित गनेसम्बन्धी कायवहरू।
१६.मन्रालयले तोकेबमोजिम अन्य कायवहरू।
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कमवचारी प्रशासन तथा सनशासन प्रवर्द्वन शाखा

१.मन्रालय र अन्तगवतका ननिामती कमवचारीहरूको ननयनजक्त, सरूवा, पदस्थापना, ववभागीय सिाय,
अवकाश, स्वदे शी तथा ववदे शी तानलम, अध्ययन, भ्रमण, गोष्ठी, सेनमनारसम्बन्धी कायवहरू।
२.मन्रालय अन्तगवतका कमवचारीलाई काि र सरूवा गने कायवहरू।

३.सबै श्रे णीको कमवचारीहरूको ननयनजक्त पदस्थापनाको लानग पेश गने कायवहरू।

४.मन्रालय र अन्र्तगतका कमवचारीहरूलाई ववभागीय कारवाही गनव पेश गने कायवहरू।

५.आफ्नो शाखाको कमवचारीहरूको ववरामी, घर, पवव, भैपरी, प्रसननत नबदा स्वीकृत गने कायवहरू।
६.शाखाको रे खदे ख हाजिरी ननरीक्षण गने कायवहरू।

७.कमवचारीहरूलाई शाखा, महाशाखाको काम तोक्ने कायवहरू।

८.आफ्नो शाखामा आईपने दै ननक प्रशासननक कायव सनचारू रूपले सञ्चालन गने, सम्पादन गननप
व ने काम
यथासमयमै सम्पन्न गने, गराउने कायवहरू।

९.उिनरी ननवेदन, अजख्तयार, सतकवता केन्ि लगायतबाट आएको ननदे शन कायावन्वयनको लानग पेश गने
कायवहरू।

१०.ननिामती कमवचारीहरूको कायवसम्पादन मूल्याङ्कनसम्बन्धी कायवहरू।

११.कमवचारीहरूको पीरमकाव सनन्ने र सकरात्मक सनझावहरूलाई कायावन्वयन गने र मन्रालय अन्तगवत
सम्पूणव कमवचारीहरूको अनभलेख अद्यावनधक राख्ने तथा राख्न लगाउने कायवहरू।

न ाइ र नागररक बडापरको कायावन्वयन जस्थनत लगायतका ववर्यमा मातहतका
१२.िनगननासो सननव

ननकायहरूको काम–कारवाही, भौनतक सनववधा, िनशजक्तबारे ननरीक्षण अननगमन गने गराउनेसम्बन्धी कायव
र अनधकृत कमवचारीसम्बन्धी गोप्य प्रनतवेदनहरू जिम्मा नलई राख्ने, राख्न लगाउने कायवहरू।

१३.शाखासम्बन्धी अनत गोप्य महत्वपूणव कागिातहरूको जिम्मा नलई राख्ने, राख्न लगाउने कायवहरू।

१४.स्वदे शी तथा बैदेजशक तानलम, सेनमनार, अध्ययन भ्रमण, छारवृजि, अध्ययन अननसन्धानमा ननिामती
कमवचारी तथा अन्यको मनोनयनको लानग प्रारजम्भक कायवहरू।

१५.मन्रालय र अन्तगवतका कमवचारीहरूको स्वदे शी तथा ववदे शी तानलम, अध्ययन, भ्रमण, गोष्ठी,
सेनमनारसम्बन्धी कामका लानग पेश गने कायवहरू।

१६.आवश्यक िनशजक्तको प्रक्षेपण, व्यवस्थापन र क्षमता ववकासमा सहयोग गने कायवहरू।

१७.स्वदे शी तथा वैदेजशक अध्ययन, तानलम, सेनमनार गोष्ठी र अध्ययन भ्रमणमा िाने कमवचारीहरूको
अनभलेख अद्यावनधक राख्ने र राख्न लगाउने कायवहरू।

१८.कमवचारीहरूको ननयनजक्त, पदस्थापन, सरूवा, अस्थायी दरबन्दी, पनरस्कार लगायत सम्पूणव ववर्यमा
प्रारजम्भक कायव गने र ननणवयाननसार पराचार गनेसम्बन्धी कायवहरू।

१९.मन्रालय र अन्र्तगत कायावलयहरूको कमवचारी प्रशासनसम्बन्धी प्रारजम्भक कायव गने र ननणवयाननसार
परचार गने कायवहरू।

२०.ननिामती कमवचारीहरूको ननयनजक्त सरूवा, बढनवा तथा अननवायव अवकाशसम्बन्धी अनभलेख राख्ने कायव
गने एवम् सो सम्वन्धमा आवश्यक पराचार गने कायवहरू।

२१.ननिामती कमवचारीहरूको (मन्रालय वा अन्तगवत) अनभलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी कायवहरू गने एवम्
सोसम्बन्धी आवश्यक पराचार गने कायवहरू।
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२२.कमवचारी प्रशासनसिं ग सम्बजन्धत अन्य आइपने कायवहरू।

२३.कमवचारीहरूको बढन वा, अवकाश, कायव सम्पादन फाराम, पदपूनतवसम्बन्धी सम्पूणव ववर्यमा प्रारजम्भक
कायव गने र ननणवयाननसार पराचार गने कायवहरू।

२४.सिं गठन सिं रचना, सिं गठन व्यवस्थापन सम्वजन्ध प्रारजम्भक कायव गने र
कायवहरू।

ननणवयाननसार पराचार गने

२५.लोकसेवा आयोगसम्बन्धी माग आकृनतसम्बन्धी र उल्लेजखत ववर्यमा प्रस्ताव तयार गने कायवहरू।
२६.ननिामती

कमवचारीहरूको

व्यवस्थापनसम्बन्धी कायवहरू।

सरूवासम्बन्धी

उिनरी/सम्पजि

वववरणअनभलेख

तथा

PIS

२७.मन्रालय र अन्तगवतका ननकायहरूमा भए गरे का अननयनमत कायवहरूका सम्बन्धमा परे का
न ाइ गने कायवहरू।
उिनरीहरूको सननव

२८.अजख्तयार दनरूपयोग अननसन्धान आयोग र राविय सतकवता केन्ि माफवत् प्राि ननदे शन र उक्त
सिं स्थाहरूबाट आएका उिनरीमानथ आवश्यक छानवीन गने गराउने र राय सवहतको प्रनतवेदन सम्बजन्धत
ननकायमा लेखी पठाउनेसम्बन्धी कायवहरू।

२९.पदीय दावयत्व पूरा नगने र गैरआचरणको काम गरी अजख्तयार दनरूपयोग गने

मन्रालय र

अन्तगवतका कमवचारीलाई प्रचनलत कानूनबमोजिम लोकसेवा आयोगको राय परामशव नलई ववभागीय

कारबाही गने गराउने सम्बन्धमा सम्बजन्धत महाशाखाको राय सवहत अनग्रम कारवाहीका लानग प्रशासन
महाशाखामा पठाउनेसम्बन्धी कायवहरू।

३०.अजख्तयार दनरूपयोग अननसन्धान आयोग, सतवकता केन्ि र त्यस्तै अन्य ननकायसिं ग सम्बजन्धत कायवहरू
गने।

३१.अननयमनतता वा भ्रष्टाचारका उिनरीका सम्बन्धमा सजचव वा मन्री वा मजन्रपररर्द्स्तरीय ननणवयबाट
गदठत छानबीन सनमनत वा आयोगहरूमा आवश्यकताननसार प्रनतनननधत्व गने, सो कायवमा सवक्रय सहभानगता
िनाउनेसम्बन्धी कायवहरू।

३२.सनशासनका लानग पारदजशवता, िवादफदे वहता, अननशासन, कायम राख्न ववशेर् पहल गने, गराउनेसम्बन्धी
कायवहरू।

३३.सनशासन कायवयोिनाबमोजिम काम गरी यसको ननयनमत प्रगनत प्रनतवेदन सम्बजन्धत
पठाउने कायवहरू।

ननकायमा

३४.मन्रालय र अन्तगवतका हरे क ननकायबाट प्रवाह हनने सेवामा प्रभावकाररता ल्याई सेवाग्राहीको
सन्तनष्टीको स्तर उकास्न ववशेर् पहल गने, गराउने कायवहरू।

३५.भ्रष्टाचार ननवारण सम्बन्धमा अजख्तयार दनरूपयोग अननसन्धान आयोगको ननदे शनअननसारको कायव
योिना बनाई कायावन्वयन गने गराउनेसम्बन्धी कायवहरू।

३६.भ्रष्टाचार ननवारणसम्बन्धी स्वीकृत कायव योिनाको कायवन्वयन गने गराउने कायवहरू।

३७.अजख्तयारको दनरूपयोग तथा भ्रष्टाचार ननवारणसम्बन्धी कायवमा मन्रालयको सम्पकव ववन्दन (Focal
Point) को रूपमा कायव गनेसम्बन्धी कायवहरू।

न ाइसम्बन्धी कायव गने, गराउने कायवहरू।
३८.सावविननक सननव
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३९.मन्रालय मातहतका ननकाय, कायावलयहरूको आवनधक ननरीक्षण गरी सनशासनका क्रममा दे जखएका
सबल पक्षहरूको लानग प्रोत्साहन गदै सनधार गननव पने पक्षका सम्बन्धमा आवश्यक पृष्ठपोर्ण ददने र
सोको प्रनतवेदन सम्बजन्धत ननकायमा पेश गनेसम्बन्धी कायवहरू।
४०.मन्रालय

र मातहतका ननकाय, कायावलयसिं ग सम्बजन्धत

िनगननासो तथा उिनरी सनन्ने र

आवश्यकताननसार आवश्यक सनधारहरूको थालनी गनेसम्बन्धी कायवहरू।

४१.आफ्ना शाखाका कमवचारीहरूले आवश्यकताननसार सावविननक नबदाको ददन एवम् कायावलय समयको

अजघपनछ समेत काम गननप
व ने अवस्थालाई दृवष्टगत गरी त्यसरी काम गरे को अवनधका लानग सम्बजन्धत
ननकायबाट अननमनत नलई वा ननणवय गराई उपयनक्त थप मौदिक वा गैरमौदिक सनववधाहरू उपलब्ध
गराउन पहल एवम् नसफाररश गनेसम्बन्धी कायवहरू।

४२.आफ्नो शाखासिं ग सम्बजन्धत आनथवक वर्वको ननजम्त सम्पादन गररने कामकारवाहीहरू झजल्कने गरी
लक्ष्य एवम् प्रगनतसवहतको वावर्वक कायवयोिना पेश गने, गनव लगाउने कायवहरू।

४३.अनलाइन र अन्य माध्यमबाट आएका िनगननासो तथा उिनरीको सम्बन्धमा सम्बजन्धत
सिं स्थालाई बनझी समयै नतनको फछ्र्यौट गरी अनभलेख राख्ने कायवहरू।

व्यजक्त वा

४४.िनगननासो एवम् उिनरी व्यवस्थापनको क्षेरमा प्रभावकाररता अनभवृवर्द्को लानग मन्रालयको

सम्बजन्धत शाखा, महाशाखासिं ग समन्वय गदै अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीघवकालीन योिना, नीनत र
कायवक्रमहरू तिनम
व ा गरी पेश गने । सम्बजन्धत

शाखा, महाशाखाबाट पूवस्व वीकृनत नलई यस कायवमा

आवश्यक वैदेजशक सहयोग (आनथवक, प्राववनधक एवम् भौनतक) प्राि एवम् पररचालन गने कायवहरू।

न ाई र नागररक बडापरको कायावन्वयन जस्थनत मातहतका ननकायहरूको काम
४५.िनगननासो सननव
कारवाही भौनतक सनववधा, िनशजक्तबारे ननरीक्षण अननगमन गने गराउनेसम्बन्धी कायव गने र अनधकृत
कमवचारीसम्बन्धी गोप्य प्रनतवेदनहरू जिम्मा नलई राख्नेसम्बन्धी कायवहरू।
४६.मन्रालय

र

मातहतका

ननकाय, कायावलयसिं ग

सम्बजन्धत

आवश्यकताननसार आवश्यक सनधारहरूको थालनी गने कायवहरू।

िनगननासो

तथा

उिनरी

सनन्ने

र

४७.मन्रालयले तोकेबमोजिम अन्य कायवहरू।

आनथवक प्रशासन शाखा

१.साधारण बिेट तिनम
व ा गने र ववकास बिेट तयारीको लानग योिना तथा कायवक्रम शाखासिं ग समन्वय
गने, गराउने कायवहरू।

२.मन्रालयबाट केन्िीय ननकायहरूलाई प्रदान गने अजख्तयारी तयार गरी पेश गने कायवहरू।

३.खचव स्वीकृनत भै भनक्तानीका लानग प्राि बील भरपाइहरू िाुँच गरी भनक्तानीका लानग पेश गने
कायवहरू।

४.आनथवक ववर्यमा शनरू कारवाही गने र राय पेश गने आदे श भएको ववर्यमा राय प्रदान गने गराउने,
कायवहरू।

५.खचवको बील भरपाइ प्रमाजणत गने एवम् भौचर स्वीकृत गरी खचव भनक्तानी गने, गराउने कायवहरू।

६.मन्रालय अन्तगवतको स्वीकृत बिेट बाुँडफाुँड गरी सम्बजन्धत ननकायमा अजख्तयारी बनाई पठाउन पेश
गने र स्वीकृनत भएबमोजिम अजख्तयारी ददने ववर्यहरूसम्बन्धी कायवहरू।
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७.मन्रालय अन्तगवत ववभाग, ननकाय एवम् कायावलयबाट रकमान्तर वा थप विेट ननकासाको लानग माग
भै आएमा सोको कारवाही गरी महाशाखा प्रमनख समक्ष पेश गने, गराउने कायवहरू।

८.अन्तगवत ववभाग, ननकाय एवम् कायावलयहरूबाट ववननयोिन, रािश्व र धरौटीको वावर्वक आनथवक वववरण
नलई महालेखा ननयन्रक कायावलयमहालेखा परीक्षकको कायावलयमा पेश गरी आन्तररक तथा अजन्तम
लेखा परीक्षण गराउने कायवहरू।

९.अन्तगवतका ववभाग, ननकाय एवम् कायावलयको लेखापरीक्षणबाट औल्याइएका वेरूिनहरू फछ्र्यौट गनव,
गराउन र समयमा िवाफ ददए नददएको अननगमन गरी प्रचनलत कानून बमोजिम महाशाखा प्रमनखलाई
पेश गनेसम्बन्धी कायवहरू।

१०.कायव सञ्चालन कोर् अन्तगवत खडा भएका कोर् एवम् अन्य सरकारी कोर्को वहसाब महालेखा
परीक्षकको कायावलय र महालेखा ननयन्रकको कायावलयमा पेश गने, गराउने कायवहरू।

११.कोर् तथा लेखा ननयन्रक कायावलय र मातहतका कायावलयहरूबाट प्राि सूचनाको आधारमा केन्िीय
लेखा राख्ने, राख्न लगाउने कायवहरू।

१२.मातहतका ननकायहरूको बिेट पूरै वा आिंजशक रोक्का गननप
व नेमा महाशाखा प्रमनखसमक्ष पेश गरी
ननकाशा भएअननसार गने, गराउने कायवहरू।

१३.तोवकएको समयमै आनथवक प्रनतवेदनहरू तयारी गनेगराउने, स्वीकृनतको लानग पेश गने र सम्बजन्धत
ननकायमा पठाउने कायवहरू।

१४.आन्तररक तथा अजन्तम लेखापरीक्षणको लानग स्रे स्ता तयार गरी लेखापरीक्षण गराउने कायवहरू।

१५.मन्रालय र अन्तरगत ननकायको बेरूिनको लगत तयार अध्यावनधक गने, लक्ष्य अननसार बेरूिन
फछयौ्टको कायव गने, गराउने कायवहरू।

१६.मातहतका ननकायसिं ग समन्वय गरी केन्िीय आनथवक वववरण तयार गने र गनव लगाउने कायवहरू।

१७.आफ्नो शाखा अन्तगवतका कमवचारीहरूको कायव सम्पादन मूल्याङ्कनमा सनपररवेक्षकको कायव गने
कायवहरू।

१८.मन्रालयबाट केन्िीय ननकायहरूलाई प्रदान गने अजख्तयारी तयार गरी पेश गने ववर्यहरूका
कायवहरू ।

१९.तोवकएको समयमै आनथवक प्रनतवेदनहरू तयारी गने गराउने, स्वीकृनतको लानग पेश गने र सम्बजन्धत
ननकायमा पठाउने कायवहरू।

२०.आन्तररक तथा अजन्तम लेखापरीक्षणको लानग स्रे स्ता तयार गरी लेखापरीक्षण गराउने ववर्यका
कायवहरू गने, गराउने कायवहरू।

२१.मन्रालय र अन्तरगत ननकायको बेरूिनको लगत तयार, अध्यावनधक गने, लक्ष्यअननसार बेरूिन
फछयौ्टको कायवहरू।

२२.मातहत ननकायसिं ग समन्वय गरी केन्िीय आनथवक वववरण तयार गने र गनव लगाउने कायवहरू।

२३.मन्रालय तथा मातहत ननकायहरूको समग्र आनथवक व्यवस्थापन (Financial Management) पारदशी,
दक्ष, उिरदायी तथा प्रभावकारी बनाउन रचनात्मक कायव गने गराउने कायवहरू।

२४.प्रचनलत नेपाल कानून तथा लेखा उिरदायी अनधकृतले तोकेबमोजिमका अन्य कायवहरू गने गराउने
कायवहरू।
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२५.आन्तररक तथा बाह्य लेखापरीक्षण गराउने, गने कायवहरू।

२६.मन्रालय र अन्तगवतका ननकायहरूको वविीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसम्बन्धी कायव गने, गराउने
कायवहरू।

२७.कमवचारीहरूको तलबभिा लगायत अन्य रकमको भनक्तानीका कायवहरू।

२८.मानसक तलबबाट ननयमाननसार कट्टी हनने रकम सम्बजन्धत ननकायमा िम्मा गने ववर्यका कायवहरू।
२९.ववननयोजित बिेट ननकासा गने गराउने कायव गने, गराउने कायवहरू।

३०.ववनभन्न प्रकारका बेरूिन फछ्र्यौट सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण िनटाई फछ्र्यौट गनव कारवाही गने,
गराउने ववर्यगत कायवहरू।

३१.मन्रालय र अन्तगवत कायावलयहरूमा आनथवक अननशासन कायम राख्न आवश्यक व्यवस्था नमलाउने
कायवहरू।

३२.मन्रालय र अन्तगवत ननकायहरूको थप ननकासा तथा रकमान्तरसम्बन्धी कायव गने , गराउने
कायवहरू।

३३.ववनभन्न पदानधकारीहरूबाट माग भएबमोजिम आनथवक प्रशासन तथा सावविननक खरीद सम्बन्धमा ऐन
ननयमको पररनधनभर रही राय सनझाव ददने, ददन लगाउने ववर्यहरूको कायवहरू।

३४.आफ्नो शाखासम्बन्धी लेखाको कामको ववर्यमा कननै कनरा बनझ्नन पने भएमा बनझी कानूनी प्रवक्रया
पूरा गरी स्पष्ट रायसाथ ननणवयको लानग पेश गने, गराउने कायवहरू।
३५.ननणवय भै आएका ववर्यमा पराचार गने कायवहरू।
३६.मन्रालयले तोकेबमोजिम अन्य कायवहरू।

कानून तथा फैसला कायावन्वयन शाखा

१.मन्रालय पक्ष/ववपक्ष भएको मनद्दामा श्री सवोच्च अदालत र अन्य अदालतमा वफरादपर, प्रनतउिर पर,
ररट ननवेदनपर र नलजखत िवाफको मस्यौदा गरी पेश गने र दायर–दताव गराउने ववर्यका कायवहरू।

२.मन्रालयको नीनत अननसार मन्रालयको तफवबाट ववधेयक, ननयम र आदे शहरूको मस्यौदा गरी
सम्पादन र सहमनतका लानग कानून, न्याय तथा सिं सदीय मानमला मन्रालयमा पठाउने र स्वीकृत भई
आएपनछ त्यसपनछको कारवाही गने, गराउने कायवहरू।

३.मन्रालयको ननणवय बमोजिम नेपाल रािपरमा प्रकाशन गररने सूचनासम्बन्धी कारवाही गरी नेपाल
रािपरमा प्रकाशन गने, गराउने कायवहरू।

४.मन्रालयका महाशाखा, अन्तगवतका ववभाग र अन्य ननकायबाट कानूनी प्रश्नमा राय माग भै आएमा राय
ददने, ददन लगाउने ववर्यगत कायवहरू।

५.मन्रालय र कानून न्याय तथा सिं सदीय मानमला मन्रालय तथा अन्य मन्रालयबीच सम्पकव शाखाको
रूपमा काम गने, गराउने कायवहरू।

६.जशक्षासम्बन्धी ऐन, ननयम, ववननयम र ननदे जशका अद्यावनधक गने, गराउने कायवहरू।
७.ववनभन्न ववर्यमा कानूनी राय माग भै आएमा रायसाथ पेश गने, गराउने कायवहरू।

८.मन्रालय र मन्रालय सम्बर्द् पदानधकारीलाई ववपक्षी बनाई परे को ररटको नलजखत िवाफ तयार गरी
पेश गने ववर्यका कायवहरू।

९.अदालतबाट भएको फैसला कायावन्वयनको लानग सम्बजन्धत कायावलयमा पराचार गने कायवहरू।
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१०.ऐन ननयममा सिं शोधनका लानग गननप
व ने कायवहरू।
११.िाुँचबनझ आयोगसम्बन्धी कायवहरू।

१२.सरकारवादी मनद्दासम्बन्धी कायवहरू।

१३.शाखासिं ग सम्बजन्धत महत्वपूणव कागिातहरू तथा अनभलेखहरू सनरजक्षत गरी राख्ने कायवहरू।
१४.मन्रालयले तोकेबमोजिम अन्य कायवहरू।

आन्तररक व्यवस्थापन शाखा

१.मन्रालय र अन्तगवत ननकायहरूको िग्गा–िमीन, भवन, सवारी साधन र अन्य सम्पजिहरूको रे कडव
राख्ने, सिं रक्षण गने, त्यसको लानग पराचार समेत गरी आवश्यक सबै कायवहरू गने, गराउने कायवहरू।

२.भण्डार दाजखला हनने सामानहरूका सम्बन्धमा आवश्यक िाुँच गरी भण्डार दाजखला गनव आदे श ददने
तथा जिन्सी स्रे स्ता अद्यावनधक राख्ने र जिन्सी लेखापरीक्षण गराउने ववर्यगत कायवहरू।

३.मन्रालयको भवन कम्पाउण्ड र बगैंचाको सनरक्षाको व्यवस्था गने, ननरीक्षण गने तथा सफासनग्घर राख्न
लगाउने कायवहरू।

४.शाखाहरूबाट माग भै आएका खचव भएर िाने मालसामानहरूको माग फाराम स्वीकृत गने, गराउने
कायवहरू।

् ननपने कनरा बनझ्ने, शीघ्रता ल्याउने, कारवाही टन ङ्गो
५.आफ्नो शाखाको काम कारवाहीमा पराचार गने, बनभm
लगाउन पने सबै कायव गरी ननणवय गननप
व नेमा पेश गने, भएका ननणवयहरू कायावन्वयन गने गराउने
कायवहरू।

६.आफ्नो शाखाका कमवचारीहरूलाई कायवववभािन गरी काम लगाउने, ननयन्रण, ननदे शन र समन्वय गने,
गराउने कायवहरू।

७.मन्रालयमा िनसम्पकव, पर दताव तथा चलानीसम्बन्धी कायवलाई व्यवजस्थत बनाउने कायवहरू।

८.मन्रालयमा सवारी चालक, पाले, माली, कनचीकार आददको उजचत पररचालन गने, गराउने कायवहरू।
९.मन्रालयको सनरक्षा व्यवस्था गने, गराउने कायवहरू।

१०.सवारी साधनको पररचालन, कायावलय भवन, नबिनली, धारा, टे नलफोन आददको आपूनतव तथा ममवत
सम्भारको व्यवस्था नमलाउने कायवहरू।

११.कायावलय सामानहरूको सञ्चय, खचव, लीलाम र नमनाहालगायत भण्डार व्यवस्थापनसम्बन्धी कायवहरू

गने, गराउने कायवहरू मन्रालयमा आवश्यक सामानहरूको माग सिं कलन गरी ननयमाननसार खरीद गने
व्यवस्था नमलाउने कायवहरू।

१२.खरीद भएका सामानहरूको आवश्यकता अननसार ववतरण गने, गराउने कायवहरू।

१३.मन्रालय तथा अन्तगवत ननकायका नाममा रहे का िग्गा र भवनको लगत राख्ने र सोको सिं रक्षणका
लानग स्वीकृत नीनतका आधारमा आवश्यक ननदे शन ददने कायवहरू।

१४.मन्रालय मातहतका ननकायहरूको जिन्सी ननरीक्षणसम्बन्धी कायव गने, गराउने कायवहरू।

१५.वटप्पणी पेश गरी ननणवय गराउननपने ववर्यहरूमा त्यससिं ग सम्बजन्धत अन्य ननकायको राय, सहमनत,
अननमनत एवम् सनझावहरू नलननपने भएमा सो नलई आधारभूत कागिातहरू पूरा गराई ननणवयका लानग
रायसाथ पेश गने, गराउने कायवहरू।
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१६.शाखाको कामकारवाहीको लानग पराचार गने, बनझ्ननपने कनरा बनझ्ने र आवश्यकता बमोजिम
कायावन्वयन गने, गराउने कायवहरू आफ्नो मातहतका कमवचारीहरूलाई पदगत कायववववरणमा तोवकएका

कायवहरूको अनतररक्त शाखाका ववनभन्न प्रकृनतका कामको कायव अननभव र िानकारी हनने गरी
समाननपानतक रूपमा बाुँडफाुँड गरी काममा लगाउने कायवहरू।

१७.प्रत्यायोजित अनधकारबमोजिम खचव रकम स्वीकृत गने ववर्यका कायवहरू।

१८.स्वागत,सोधपनछ कक्ष व्यवजस्थत गनव आवश्यक व्यवस्था नमलाउने कायवहरू।

१९.जिन्सी सामानको श्रे स्ता राख्ने, जिन्सी लेखा परीक्षण गराउनेसम्बन्धी कायवहरू।

२०.ववशेर् भैपरी आउने कामहरूको लागी आवश्यक व्यवस्था नमलाउने कायवहरू।
२१.मन्रालयले तोकेबमोजिम अन्य कायवहरू ।

(ख)प्राववनधक तथा व्यावसावयक जशक्षा महाशाखा

१.मजन्रपररर्द्को बैठक, सिं सद, माननीय मन्रीज्यूसमक्ष पेश गननप
व ने र नीनतगत ननणवय नलननपने ववर्यमा
रायसवहत पेश गनेसम्बन्धी कायवहरू।

२.प्राववनधक जशक्षा तथा व्यावसावयक तानलमसम्बन्धी कामको व्यवस्था गने गराउने कायवहरू।

३.सिं घ, सिं स्था दताव गने क्रममा मन्रालयको तफवबाट राय प्रदान गनेसम्वन्धी कायव गराउने तथा ननणवय
गने, कायवहरू।

४.कननै ननकायले महाशाखासम्बन्धी ववर्यमा राय प्रनतवक्रया माग गरे कोमा मन्रालयको प्रचनलत नीनत र
नसर्द्ान्त बमोजिम राय प्रनतवक्रया पठाउनेसम्बन्धी कायवहरू।

५.आफ्नो महाशाखा अन्र्तगतका शाखाहरूका कमवचारीहरूको समय पालनालाई ननयनमत
कायवहरू।

गनेसम्बन्धी

६.प्राववनधक जशक्षा तथा व्यावसावयक तानलमसम्बन्धी जशक्षण सिं स्थाहरूबाट सम्बजन्धत ऐन तथा

ननयमावली र अरू प्रचनलत कानूनको पालना भए नभएको ववर्यमा अननगमन तथा ननरीक्षण गरी गराई
आवश्यकताननसार कारवाही गने वा सोको ननजम्त पेश गनेसम्बन्धी कायवहरू।

७.महाशाखाको कायव क्षेर अन्तगवतका अन्य ववर्यमा प्रचनलत ऐन ननयम र नीनत ननणवयको सीमानभर

रही अजन्तम टन ङ्गो लगाउने वा सोको व्यवस्था नमलाउने र त्यस्ता नीनत ननयममा सिं शोधन सनधार गननप
व ने
भएमा सोको राय पेश गनेसम्बन्धी कायवहरू।

८.आफ्नो महाशाखा अन्तगवका शाखाहरूको लानग ववननयोिन भएको बिेटबाट बिेट फाुँडफाुँड तयार
गरी स्वीकृत गने, कायवक्रम तयार गरी गराई स्वीकृत गने व्यवस्था नमलाउने र प्रशासन महाशाखासिं ग
समन्वय गरी खरीद योिना तयार गनव लगाउने सम्बन्धी कायवहरू।

९.प्राववनधक जशक्षा तथा व्यावसावयक तानलमका क्षेरमा काम गने गैरसरकारी सिं स्थाहरूसिं ग कायवमा
समन्वय गने कायवहरू।

१०.प्राववनधक तथा व्यावसावयक जशक्षा ववकासका लानग आवश्यक नीनत, ननयमहरूको तिनम
व ा गने एवम्
ववर्यगत कायवहरू।

११.प्राववनधक जशक्षासम्बन्धी कायवहरू गने र ननणवय कायावन्वयन गराउने कायवहरू।

१२.मेनडकल तथा इजन्िननयररङ्ग लगायतका प्राववनधक ववर्यमा उच्च जशक्षा अध्ययनको लानग छारवृजि
माग गने गराउनेसम्बन्धी कायवहरू।
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१३.प्रववनधक जशक्षा तथा व्यावसावयक तानलम पररर्द्सिं ग समन्वय तथा आवश्यकता अननसार ननदे शन
ददने कायवहरू।

१४.प्राववनधक जशक्षा तथा व्यावसावयक तानलम पररर्द् र यससम्बन्धी अन्य सिं स्थाहरूलाई व्यवस्थापकीय
सहयोग प्रदान गनेसम्बन्धी कायवहरू।

१५.प्राववनधक जशक्षा तथा व्यावसावयक तानलमसम्बन्धी अननगमन, मूल्याङ्कन गने र यससम्बन्धी प्रशासन
सञ्चालन गनेसम्बन्धी कायवहरू।

१६.ननिी क्षेरमा सञ्चानलत मेनडकल तथा इजन्िननयररङ कलेिहरूले ददननपने छारवृजिको कोटा ननधावरण
गनेसम्बन्धी कायवहरू।

१७.नेपाल मेनडकल काउजन्सल, नेपाल इजन्िननयररङ् पररर्द् तथा नेपाल ननसवङ पररर्द्, नेपाल फामेसी
पररर्द्, नेपाल स्वास्थ्य पररर्द् लगायत अन्य सम्बजन्धत पररर्द्सिं ग समन्वय गने कायवहरू।

१८.प्राववनधक जशक्षा तथा व्यावसावयक तानलम प्रदायक शैजक्षक सिं स्थाहरूको ननरीक्षण, अननगमन तथा
मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सनधारका लानग पृष्ठपोर्ण ददनेसम्बन्धी कायवहरू।

१९.प्राववनधक जशक्षा क्षेरमा काम गने गैरसरकारी सिं स्थाहरूसिं ग आवश्यक समन्वय गने।

२०.उच्च तथा प्राववनधक जशक्षामा छारवृजि व्यवस्थापनसम्बन्धी नीनत, ननयमको तिनम
व ा गने।

२१.उच्च तथा प्राववनधक जशक्षा अध्ययन गनवका लानग मन्रालयलाई स्वदे श तथा ववदे शबाट प्राि सबै

तहका छारवृजिका लानग उम्मेदवार छनौट गने, नसफाररस गने र यसको अनभलेख व्यवस्थापन
गनेसम्बन्धी कायवहरू।

२२.स्वदे श अथवा ववदे शमा अध्ययन वा तानलममा िाने र फकेर आएका व्यजक्तहरूको अनभलेख
व्यवस्थापनसम्बन्धी कायवहरू।

२३.नमररािहरूसिं ग समन्वय गरी नेपालका लानग प्राथनमकता प्राि ववनभन्न ववर्य र तहमा छारवृजि
उपलब्ध गराउन पहल गने, गराउने कायवहरू।

२४.छारवृजिमा छनौट भई अध्ययन गरे का वा छनौट भएर पनन अध्ययन गनव निाने ववद्याथीलाई नबगो
ननधावरणसम्बन्धी कायवहरू गने, गराउने।

२५.नेपालमा नेपाली भार्ा लगायतका ववनभन्न ववर्यमा अध्ययन गनव आउने ववदे शी नागररकका लानग
नेपाल सरकारबाट प्रदान गररने छारवृजि व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव गने, गराउनेसम्बन्धी कायवहरू।

२६.मन्रालयलाई स्वदे श तथा ववदे शबाट प्राि सबै तहका छारवृजिका लानग उम्मेदवार छनौट गने,
नसफाररस गने र यसको अनभलेख व्यवस्थापन गनेसम्बन्धी कायवहरू।

२७.ननिी क्षेरमा सिं चानलत मेनडकल तथा इजन्िननयररङ्ग लगायत प्राववनधक ववर्यमा कलेिहरूले ददननपने
छारवृजिको कोटा ननधावरण गनेसम्बन्धी कायवहरू।

२८.प्राववनधक जशक्षा तथा व्यावसावयक तानलम ननदे शक सनमनतको सजचवालयसम्बन्धी कायवहरू।

२९.जशक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रववनधको प्रयोगसम्बन्धी नीनत, ननयम तथा ननदे जशका ननमावण गरी लागू
गने गराउनेसम्बन्धी कायवहरू।

३०.सञ्चार माध्यमहरूसिं ग समन्वय र सहकायव गरी शैजक्षक नीनतहरूको कायावन्वयनमा सहिीकरण गने
कायवहरू।

३१.मन्रालयले तोकेबमोजिम अन्य कायवहरू।
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प्राववनधक जशक्षा शाखा

१.प्राववनधक तथा व्यावसावयक जशक्षा ववकासका लानग आवश्यक नीनत, ननयमहरूको तिनम
व ा गने एवम्
ववर्यगत कायवहरू।

२.प्राववनधक तथा व्यावसावयक जशक्षासम्बन्धी नीनत, योिना, कायवक्रम व्यस्थापन गने कायवहरू।
३.प्राववनधक जशक्षासम्बन्धी कायवहरू गने र ननणवय कायावन्वयन गराउने कायवहरू।

४.प्रववनधक जशक्षा तथा व्यावसावयक तानलम पररर्द्सिं ग समन्वय तथा आवश्यकताननसार ननदे शन ददने
व्यवस्थाका लानग आवश्यक कायवहरू।

५.प्राववनधक जशक्षा तथा व्यावसावयक तानलम पररर्द् र यससम्बन्धी अन्य सिं स्थाहरूलाई व्यवस्थापकीय
सहयोग प्रदान गनेसम्बन्धी कायवहरू।

६.प्राववनधक जशक्षा तथा व्यावसावयक तानलमसम्बन्धी अननगमन, मूल्याङ्कन गने र यससम्बन्धी प्रशासन
सञ्चालन गनेसम्बन्धी कायवहरू।

७.नेपाल मेनडकल काउजन्सल, नेपाल इजन्िननयररङ् पररर्द् तथा नेपाल ननसवङ पररर्द्, नेपाल फामेसी
पररर्द्, नेपाल स्वास्थ्य पररर्द् लगायत अन्य सम्बजन्धत पररर्द्सिं ग समन्वय गने कायवहरू।

८.प्राववनधक जशक्षा तथा व्यावसावयक तानलम प्रदायक शैजक्षक सिं स्थाहरूको ननरीक्षण, अननगमन तथा
मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सनधारका लानग पृष्ठपोर्ण ददनेसम्बन्धी कायवहरू।

९.बहनप्राववनधक जशक्षालयसम्बन्धी नीनत, ननयम, योिना तिनम
व ासम्बन्धी कायवहरू।

१०.माध्यनमक तहमा सिं चालन हनने प्राववनधक जशक्षा तथा व्यावसावयक तानलमसम्बन्धी नीनत, ननयम र
योिनासम्बन्धी कायवहरू।

११.मन्रालयले तोकेबमोजिम अन्य कायवहरू।

ननिी तथा सहकारी सिं घ सिं स्था समन्वय शाखा

१.प्राववनधक जशक्षा तथा व्यावसावयक तानलम एवम् जशक्षा, ववज्ञान, प्रववनधका क्षेरमा सिं लग्न सिं घ
सिं स्थाहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी नीनत ननयम र योिनाको तिनम
व ासम्बन्धी कायव।

२.प्रचनलत कानूनबमोजिम नेपाल सरकारको अननमनत नलई कायवक्रम सिं चालन गने सिं घ सिं स्थाहरूको
ननरीक्षण तथा अननगमन गने एवम् उक्त सिं स्थाहरूको नवीकरण गनेसम्बन्धी कायवहरू।

३.प्रचनलत कानूनबमोजिम कायवक्रम सिं चालन नगने सिं स्थाहरूलाई कारवाहीका लानग नसफाररस गने
कायवहरू।

४.प्राववनधक जशक्षा तथा व्यावसावयक तानलम एवम् जशक्षा, ववज्ञान, प्रववनधका क्षेरमा कायव गने र सिं घ
सिं स्थाहरूबीच समन्वयको कायव।

५.जशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनध क्षेरसिं ग सम्बजन्धत राविय रूपमा सिं चालनमा रहे का सिं घ सिं स्थासम्बन्धी
नीनत, तिनम
व ा र पररचालनसम्बन्धी कायवहरू।

६.सिं घ सिं स्थाको कायवक्षर
े अननगमन ननरीक्षण गरी आवश्यकता अननरूप ननयमनसम्बन्धी कायवहरू।
७.मन्रालयले तोकेबमोजिम अन्य कायवहरू।

व्यावसावयक तानलम प्रवर्द्वन शाखा

१.व्यावसावयक तानलम क्षेरमा कायव गने सिं घ सिं स्थाहरूबीच समन्वयको कायव।
२.व्यावसावयक तानलमसम्बन्धी नीनत, ननयम, योिना तिनम
व ासम्बन्धी कायवहरू।
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३.व्यावसावयक तानलमसिं ग सम्बजन्धत सिं स्थाहरूसिं ग समन्वय गरी कायवक्रमहरू सिं चालन।

४.व्यावसावयक तानलम सिं चालन गने सिं स्थाहरूको अननगमन तथा मूल्यािंकनसम्बन्धी कायवहरू।

५.सरकारी तथा ननिी एवम् गैरसरकारी क्षेरहरूबाट ववर्यगत व्यावसावयक तानलम माग भई आएमा
उक्त तानलमका लानग आवश्यक व्यवस्थापनसम्बन्धी कायवहरू।

६.व्यावसावयक तानलमका तह र वकनसम अननसारको वगीकरणसम्बन्धी नीनत, योिना तिनम
व ा र कायवन्वयन
गने, गराउनेसम्बन्धी कायवहरू।

७.व्यावसावयक सीप ववकास सम्बर्द् नीनत, समन्वय व्यवस्थापनसिं ग सम्बजन्धत कायवहरू।
८.मन्रालयले तोकेबमोजिम अन्य कायवहरू।
गनणस्तर प्रत्यायन शाखा

१.ववश्वववद्यालयले प्रदान गने उच्च जशक्षाका सम्बन्धमा गनणस्तरसम्बन्धी योिना, नीनत, ननयम तथा
मापदण्ड तय गने कायवहरू।
२.ववदे शी

ववश्वववद्यालयका

३.ववनभन्न

ववजश्वद्यालयहरूबाट

गनेसम्बन्धी कायवहरू।

नेपालमा

तिनम
व ासम्बन्धी कायवहरू।

क्रेनडट

सिं चानलत

कायवक्रमको

ट्रान्सफर

गने

गनणस्तर

व्यवस्थाका

सनननजितताको
लानग

आवश्यक

मापदण्ड

तय

नीनत, ननयम

४.ववनभन्न ववश्वववद्यालयहरूबाट सिं चानलत शैजक्षक कायवक्रमहरूको समकक्षतासम्बन्धी नीनत, ननयम तिनम
व ा
गने र कायावन्वयन गने व्यवस्था नमलाउनेसम्बन्धी कायवहरू।

५.जशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनधसम्बन्धी नीनत, ननयम तथा मापदण्ड तय गने कायवहरू।

६.प्राववनधक तथा व्यावसावयक तानलमको गनणस्तरसम्बन्धी नीनत, ननयम तथा मापदण्ड तय गने र
समकक्षताको लानग समेत समन्वय गने कायवहरू।

७.अनौपचाररक एवम् अनौपचाररक प्रणालीबाट सीपकोप्राजज्ञक प्रमाणपरको समकक्षतासम्बन्धी मापदण्ड
ननधावरण गनेसम्बन्धी कायवहरू।

८.मन्रालयले तोकेबमोजिम अन्य कायवहरू।

शैजक्षक प्रववनध तथा ववद्यनिीय सनशासन शाखा

१.मन्रालयको वेभसाइट ववकास गने, अद्यावनधक गने कायवहरू।

२.मन्रालयका गनतववनधहरूको िानकारी, सूचना सम्प्रेर्ण एवम् सञ्चारको लानग इ पोटवल ववकास गने
कायवहरू।

३.इन्टरनेट व्यवस्था, नडजिटल नोवटस बोडवको व्यवस्थापन गने, अद्यावनधक गने कायवहरू।
४

Paperless Governance को अवधारणालाई कायावन्वयनमा लैिान गननप
व ने पूव व तयारीका कायवहरू।

५.जशक्षामा सूचना सिं चार प्रववनध प्रयोग गने सम्बन्धमा नीनत, ननयम तथा ननदे जशका ननमावण गरी लागू गने
गराउने कायवहरू।

६.नडजिटल सामग्री ववकास र प्रयोग गने सम्बन्धमा नीनतगत समन्वय एवम् सहिीकरण गने कायवहरू।
७.ववद्यनतीय सामग्रीहरूको गनणस्तर, पहनुँच अनभवृवर्द् गनवमा समन्वय र सहिीकरण गने कायवहरू।
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८.सूचना र प्रववनध सम्बर्द् सरकारी ननकायहरूसिं ग समन्वय गरी आवश्यक सूचना सिं कलन र प्रयोग गने
कायवहरू।

९.सूचना तथा सञ्चार प्रववनधको प्रयोगसम्बन्धी नीनत, ननयम तथा ननदे जशका ननमावण गरी लागू गने गराउने
कायवहरू।

१०.ववनभन्न तह र ववर्यका नडजिटल पाठहरू ननमावणका लानग नीनत ननयम ननमावण गने सम्बन्धी
कायवहरू।

११.सूचना तथा सञ्चार प्रववनधलाई जशक्षण माध्यमको रूपमा प्रयोग गनव आवश्यक नीनत ननमावण, तिनम
व ा
गनव सहयोग पन¥याउने कायवहरू।

१२.जशक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रववनधको प्रयोगसम्बन्धी योिना ननमावण तथा कायवयोिना ववकास गने र
सोको कायावन्वयनका लानग स्रोतको व्यवस्थापन गने कायवहरू।

१३.सम्बजन्धत ननकायहरूलाई सूचना सिं चार प्रववनधको सञ्जालले िोड्नेसम्बन्धी कायवहरू।
१४.ववद्यनतीय सनशासन प्रणालीलाई लागू गराउन आवश्यक पूवावधार तयार गने कायवहरू।
१५.ववद्यनतीय हाजिरी प्रणालीको व्यवस्थापन गने कायवहरू।

१६.सूचनाहरूलाई ववद्यनतीय (इलेक्ट्रोननक) माध्यमबाट सम्प्रेर्ण गने व्यवस्था नमलाउने कायवहरू।
१७.सम्बजन्धत ननकायहरूको वेभसाइटलाई अद्यावनधक गने कायवहरू।

१८.सञ्चार माध्यमहरूसिं ग समन्वय र सहकायव गरी शैजक्षक लगायतका नीनतहरूको कायावन्वयनमा
सहिीकरण गने कायवहरू।

१९.मन्रालयले तोकेबमोजिम अन्य कायवहरू।

(ग) ववद्यालय जशक्षा महाशाखा

१.मजन्रपररर्द्को बैठक, सिं सद तथा माननीय मन्रीज्यू समक्ष पेश गननप
व ने र नीनतगत ननणवय नलननपने
ववर्यमा राय सवहत पेश गनेसम्बन्धी कायवहरू।

२.प्रारजम्भकबाल जशक्षासिं ग सम्बन्धी नीनत तिनम
व ा गने मापदण्ड ननधावरण गने आवश्यक समन्वय गने
कायवहरू।

३.आधारभूत तथा माध्यनमक ववद्यालय र जशक्षक दरबन्दी कोटा सम्बन्धमा योिना महाशाखासिं ग
समन्वय गरी ववतरणको व्यवस्था गने कायवहरू।

४.ववद्यालयतहको छारवृजि माग तथा छनौट व्यवस्था गने, गराउने कायवहरू।
५.मवहला जशक्षासम्बन्धी ननदे जशका तयार गने, गनव लगाउने कायवहरू।

६.जशक्षक प्रजशक्षणसम्बन्धी कायवक्रममा समन्वय ल्याई कायावन्वयन गने, गराउने लगाउने कायवहरू।
७.ववद्यालयहरूका लानग आवश्यक रकम बिेटमा व्यवस्था गनेसम्बन्धी कायवहरू।

८.ववद्यालयमा कायवरत जशक्षक तथा कमवचारीहरूको सरूवा र काि सम्वन्धमा ननदे शन ददने र ननणवय गने
कायवहरू।

९.कननै ननकायले महाशाखासम्बन्धी ववर्यमा राय प्रनतवक्रया माग गरे कोमा मन्रालयको प्रचनलत नीनत र
नसर्द्ान्त बमोजिम राय प्रनतवक्रया पठाउनेसम्बन्धी कायवहरू।

१०.महाशाखासम्बन्धी कायवमा कननै ननकाय वा पदानधकारीसिं ग राय नलननपरे मा राय
कायवहरू।
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नलनेसम्बन्धी

११.आफ्नो महाशाखा अन्र्तगतका शाखाहरूका कमवचारीहरूकोेे समय पालना गनेसम्बन्धी कायवहरू।

१२.जशक्षण सिं स्थाहरूबाट प्रचनलत ऐन तथा ननयमावली र अरू प्रचनलत कानूनको पालना भए नभएको
ववर्यमा अननगमन तथा ननरीक्षण गरी गराई आवश्यकताननसार कारवाही गने वा सोको ननजम्त पेश
गनेसम्बन्धी कायवहरू।

१३.महाशाखाको कायवक्षेर अन्तरगवतका अन्य ववर्यमा प्रचनलत ऐन ननयम र नीनत ननणवयको सीमानभर

रही अजन्तम टन ङ्गो लगाउने वा सोको व्यवस्था नमलाउने र त्यस्ता नीनत ननयममा सिं शोधन सनधार गननप
व र्र्ने
भएमा सोको राय पेश गनेसम्बन्धी कायवहरू।

१४.आफ्नो महाशाखा अन्तगवतका कमवचारीहरूको कायावलय समयबावहर काम–काि गराउुँ दा अथव
मन्रालयको स्वीकृत नम्र्स र स्वीकृत कायवक्रमवसम्बन्धी कायवहरू।

१५.आफ्नो महाशाखा अन्तगवका शाखाहरूको लानग ववननयोिन भएको बिेटबाट बिेट फाुँडफाुँड तयार
गरी स्वीकृत गने, कायवक्रम तयार गरी गराई स्वीकृत गने व्यवस्था नमलाउने र प्रशासन महाशाखासिं ग
समन्वय गरी खरीद योिना तयार गनव लगाउनेसम्बन्धी कायवहरू।

१६.सरकारी, सावविाननक र सामनदावयक पनस्तकालयहरूसम्बन्धी नीनत, ननयम तथा योिना र सोसम्बन्धी
कायवमा समन्वय र सहिीकरण गनेसम्बन्धी कायवहरू।

१७.जशक्षामा समावेशीकरण र लैवङ्गक ववर्यहरूको समन्वय गनेसम्बन्धी कायवहरू।

१८.स्वयम् सेवा पररचालन तथा भीर्ा नसफाररससम्बन्धी नीनत, ननयम तथा योिना तिनम
व ा गने, गराउने
कायवहरू।

१९.शैजक्षक परामशवसम्बन्धी सस्थाहरूको अननमनत, नवीकरण, अननगन तथा मूल्यािंकन गने, गराउने
कायवहरू।

२०.शैजक्षक प्रमाजणकरणसम्बन्धी कायवहरू गने, गराउने कायवहरू।

२१.वैकजल्पक तथा ननरन्तर जशक्षासम्बन्धी नीनत, ननयम तथा योिनासम्बन्धी कायव गने, गराउने
कायवहरू।

२२.राविय परीक्षा बोडवसिंग सम्बजन्धत नीनत, ननयम तथा योिनासम्बन्धी कायवमा समन्वय गने, गराउने
कायवहरू।

२३.ववद्यालयतहमा सिं चालन हनने पोर्णसम्बन्धी नीनत, ननयम तथा योिनासम्बन्धी कायवहरू गने, गराउने
कायवहरू।

२४.जशक्षासम्बन्धी समय समयमा हनने अध्ययन िाुँचवनझ छानववन सनमनतको लानग आवश्यक व्यवस्थापन
गने कायवहरू।

२५.ववनभन्न आयोग, अध्ययन, िाुँचबनझ सनमनत, अध्ययन कायवदलमाफवत् प्राि प्रनतवेदन लगायत पनराना
महत्वपूणव अनभलेखहरूको सिं रक्षण व्यवस्थापन गने कायवहरू।

२६.ववद्यालय तहका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपनस्तकसम्बन्धी नीनत, ननयम तथा योिनासम्बन्धी कायवहरू गने,
गराउने कायवहरू।

२७.िनक जशक्षासिं ग सम्बजन्धत नीनत, ननयम, तथा योिनासम्बन्धी कायवहरू गने, गराउने कायवहरू।
२८.मन्रालयले तोकेबमोजिम अन्य कायवहरू।
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प्रारजम्भक बाल जशक्षा तथा ववद्यालय पोर्ण शाखा

१.प्रारजम्भक बाल जशक्षासिं ग सम्बन्धी नीनत, ननयम , ननदे शनको व्यवस्था गरी कायावन्वयन गराउने
सम्बन्धी कायवहरू।
२.प्रारजम्भक

बाल

जशक्षाको

सिं चालन, व्यवस्थापनको लानग

ननकायहरूसिं ग सम्वन्य गने कायवहरू।

ववनभन्न सरकारी

तथा

गैरसरकारी

३.प्रारजम्भक बाल जशक्षा अध्यापन गने जशक्षकहरूको सेवा, शतव सनववधा सम्बन्धी कायवहरू।
४.ववद्यालय पोर्णको व्यवस्थाको लानग नीनत, ननयम तिनम
व ा र समन्वय सम्बन्धी कायवहरू।
५.ववद्यालय पोर्ण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड ननधावरण र ननदे शनसम्बन्धी कायवहरू।
६.प्रारजम्भक बाल जशक्षा तथा पोर्णसिं ग सम्बन्धीत व्यवस्थापनसम्बन्धी कायवहरू।
७.मन्रालयले तोकेबमोजिम अन्य कायवहरू।

ववद्यालय जशक्षा शाखा

१.जशक्षा ऐन तथा ननयमावली ननमावण, पररमािवन तथा पररवतवनका लानग आवश्यकताननसार फैसला
कायावन्वयन तथा कानून शाखाको राय समेत नलई प्रस्ताव मस्यौदा तयार गने कायवहरू।

२.माध्यनमक जशक्षासम्बन्धी नीनत–ननयम ननदे शनको व्यवस्था गरी कायावन्वयन गने गराउनेसम्बन्धी
कायवहरू।

३.माध्यनमक

जशक्षासम्बन्धी शैजक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धमा सम्बजन्धत

ननकायहरूले सामना गरे का

शैजक्षक मनद्दा तथा समस्या समाधान गनव राय प्रनतवक्रया र ननदे शन पठाउन ननणवयका लानग पेश
गनेसम्बन्धी कायवहरू।

४.जशक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी नीनत तिनम
व ा गने, गराउने कायवहरू।

५.माध्यनमक तह सञ्चालन भएका सिं स्थागत ववद्यालयसम्बन्धी नीनतगत व्यवस्था गने, गराउने कायवहरू।

६.माध्यनमक तहसम्मका सिं स्थागत ववद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड ननधावरण गने कायवहरू।
७.माध्यनमक तहसम्मको पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्रीसम्बन्धी कायवको समन्वय गने कायवहरू।
८.माध्यनमक तहसम्मको जशक्षक तानलमसम्बन्धी कायवको समन्वय गने कायवहरू।
९.ववद्यालय जशक्षासिं ग सम्बजन्धत जशक्षा ऐन तथा ननयमावलीसम्बन्धी कायवहरू।
१०.ववद्यालय जशक्षासम्बन्धी जशक्षकहरूको सेवा सनववधासम्बन्धी कायवहरू।
११.जशक्षा प्रशासन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कायवहरू।
१२.मन्रालयले तोकेबमोजिम अन्य कायवहरू।

स्वयम्सेवा पररचालन तथा भीर्ा शाखा

१.रावियस्तरमा स्वयम्सेवक पररचालनका लानग नीनत, ननयम तथा ननदे जशका बनाउनेसम्बन्धी कायवहरू।

२.रावियस्तरमा स्वयम् सेवक पररचालनसम्बन्धी योिना तथा कायवक्रम तिनम
व ा गरी कायावन्वयन गने,
गराउने कायवहरू।

३.राविय स्वयम्सेवासिं ग सम्बजन्धतसङ्घ–सिं स्थाहरू (ववश्वववद्यालय अननदान आयोग, ववश्वववद्यालयहरू, शैजक्षक
सङ्घसिं स्थाहरू लगायत ववनभन्न स्वयम्सेवी सङ्घसिं स्थाहरू, सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसिं स्थाहरू) सिं ग
समन्वय र सहकायव गने, गराउनेसम्बन्धी कायवहरू।
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४.स्वयम्सेवासम्बन्धी कायवको अननसन्धानका लानग सम्बजन्धत
कायवक्रम तिनम
व ा गनेसम्बन्धी कायवहरू।

ननकायसिं ग समन्वय गरी योिना तथा

५.स्वयम्सेवाको अननभवलाई कायवक्षेरमा मान्यता ददने व्यवस्थाका लानग प्रणालीको ववकास गने।

६.ववनभन्न ववर्यगत मन्रालय, आयोग, आयोिना र ननकायहरू एवम् सेवा पररचालनसम्बन्धी समन्वय र
सहकायव गने, गराउनेसम्बन्धी कायवहरू।

७.राविय स्वयम्सेवक पररचालनको क्षेर पवहचान गरी प्राथनमकता ननधावरण गने कायवहरू।

८.स्वयम्सेवक छनौटका आधार तयार गरी स्वयम् सेवक छनौट र पररचालन गने कायवहरू।

९.स्वयम्सेवकहरूले पालना गननप
व ने आचारसिं वहता ननमावण गरी लागू गने, गराउनेसम्बन्धी कायवहरू।
१०.स्वयम् सेवासम्बन्धी सेवा–शतवहरू तयार गने, गराउने कायवहरू।
११.राविय स्वयम्सेवक पररचालन ननदे जशकाले तोकेका कायवहरू।

१२.स्वयम्सेवक आवश्यक पने ववर्यगत क्षेरसिं ग सम्बजन्धत िनशजक्तको आिंकलन, पवहचान माग सङ्कलन
गने कायवहरू।

१३.स्वयम्सेवकको कायव वववरण, सेवा र शतव ननधावरण गने कायवहरू।

१४.ववर्यगत ननकाय/मन्रालय/आयोग/सिं वैधाननक ननकायका मागको आधारमा सम्बजन्धत ववर्यका
स्वयम्सेवक पररचालन गने व्यवस्था गने गराउनेसम्बन्धी कायवहरू।

१५.स्वयम्सेवा कायवको अननगमन गने, गराउने व्यवस्था नमलाउनेसम्बन्धी कायवहरू।
१६.अननगमन

र

समन्वय

गराउनेसम्बन्धी कायवहरू।

सनमनतसिं ग

समन्वय

गरी

स्वयम्सेवक

पररचालन

र

मूल्याङ्कन

गने

१७.ववद्याथी स्वयम्सेवक कायवका लानग परीक्षा तथा मूल्याङ्कनका प्रवक्रया र प्रणाली ववकास गनव शैजक्षक
सिं स्थाहरूसिं ग समन्वय गनेसम्बन्धी कायवहरू।

१८.स्वयम्सेवक र सम्पाददत कामको अनभलेख राख्ने कायवहरू।

१९.उत्कृष्ट कायव सम्पादन गने स्वयम्सेवक वा स्वयम्सेवी सिं स्थाको अनभलेख तयार गरी पनरस्कृत गने
व्यवस्था गने गराउने कायवहरू।

२०.स्वयम्सेवकको कायवको मूल्याङ्कन गरी राम्रो कामको लानग पनरस्कृत गने र खराब कामको लानग
दण्डको मापदण्ड तय गने, गराउनेसम्बन्धी कायवहरू।
२१.स्वयम्सेवा कायवको प्रमाणीकरण गने कायवहरू।

२२.ववद्याथी स्वयम्सेवक कायवको मूल्याङ्कनका लानग सम्बजन्धत पाठ्यक्रम ववकास केन्िमाफवत परीक्षा
तथा मूल्याङ्कनका मापदण्ड, प्रवक्रया र प्रणाली ववकास गराउनेसम्बन्धी कायवहरू।
२३.स्वयम्सेवासम्बन्धी अन्य कायव गने गराउने कायवहरू।

२४.स्वयम्सेवकहरूले पालना गननप
व ने आचारसिं वहता ननमावण गरी लागू गने गराउने कायवहरू।
२५.स्वयम्सेवाको आवनधक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गरी मन्रालयको सम्बजन्धत
तथा अननगमन महाशाखामा पेश गनेसम्बन्धी कायवहरू।

महाशाखा र योिना

२६.राविय स्वयम्सेवासम्बन्धी ववर्यमा गोष्ठी, सेनमनार, अन्तरवक्रया तथा अननभव आदान–प्रदान गने
कायवहरू।

२७.मन्रालयले तोकेबमोजिम अन्य कायवहरू।
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पनस्तकालय समन्वय तथा अनभलेख शाखा

१.मन्रालयअन्तगवतका पनस्तकालयहरूको ववकासका लानग नीनत, ननयम बनाई कायावन्वयन गने कायवहरू।
२.पनस्तकालय ववकाससम्बन्धी योिना, कायवक्रम, बनाई लागू गने, गराउने कायवहरू।

३.पनस्तकालयहरूको सेवा, कायवक्रम र नीनतमा समन्वय कायम गने, गराउने कायवहरू।

४.स्थावपत पनस्तकालयहरूको सनदृढीकरण र सेवा पनयावउने योिना तथा कायवक्रम बनाई पेश गने,
गराउनेसम्बन्धी कायवहरू।

५.पनस्तकालयहरूको सम्पूणव कायवहरू र ववकास सम्बन्धमा सरकार र पनस्तकालयबीचको सम्पकव तथा
समन्वयको कायवहरू।

६.ननिी क्षेरमा स्थापना भएका पनस्तकालय ववकासका लानग कायवयोिना तयार गरी लागू गने,
गराउनेसम्बन्धी कायवहरू।

७.पनस्तकालय स्थापना गनव आवश्यक पने पूवावधार सम्बन्धमा स्पष्ट नीनत तथा ददइने सेवाको सम्बन्धमा
यकीन शतवहरू बनाई सम्बजन्धत सरोकारवालालाई िानकारी गराउन सावविननक गनेसम्बन्धी कायवहरू।
८.पनस्तकालयसम्बन्धी सरकारको नीनत, कायवक्रमअननसार अन्य कायवहरू।

९.पनस्तकालयहरू सम्बजन्धत ऐन, ननयम अननसार सञ्चालन भए–नभएको हे री ऐन, ननयमको पररनधनभर रहन
लगाउनेसम्बन्धी कायवहरू।

१०.सरकारी, सावविाननक र सामनदावयक पनस्तकालयहरूको कायवमा समन्वय र सहिीकरण गनेसम्बन्धी
कायवहरू।

११.ववनभन्न पनस्तकालयहरूसिं ग समन्वय गरी पनस्तकालय अननगमन तथा ननरीक्षण तथा पनस्तकालय
ववकासमा सहिीकरण गने कायवहरू।
१२.दे शभरका

सम्पूणव

पनस्तकालयहरू

र

सावविननक

पनस्तकालयहरूको

आवनधक

मूल्याङ्कन

गरी

पनस्तकालय सेवाको स्तर वृवर्द् गनव तथा अनभप्रेरणा िगाउन प्रत्येक वर्व व्यजक्त र सिं स्थालाई पनरस्कृत गनव
नसफाररस गनेसम्बन्धी कायवहरू।

१३.पनस्तकालयको दक्षता, क्षमता र सेवा क्षेरको आधारमा पनस्तकालयहरूलाई ददइने आनथवक सहयोग
एवम् अन्य सहयोग सम्बन्धमा यकीन गरी पेश गने कायवहरू।
१४.पनस्तकालयहरूको समन्वय तथा अननगमन गने कायवहरू।
१५.पनस्तकालयहरूको वववरण तयार गने कायवहरू।

१६.पनस्तकालयहरूको स्तर ननधावरण गनेसम्बन्धी कायवहरू।

१७.पनस्तकालयका लानग आवश्यक सफ्टवेयरहरूको व्यवस्था गनव समन्वय गनेसम्बन्धी कायवहरू।
१८.ई–पनस्तकालयको ननमावणका लानग आवश्यक नीनत ननयमको तिनम
व ा गने कायवहरू।

१९.नेपाल राविय पनस्तकालय, केशर पनस्तकालय, नडल्लीरमण कल्याणी रे ग्मी पनस्तकालय तथा दे शका

अन्य पनस्तकालयहरूको अननगमन, प्रवद्र्धन र सहिीकरण गने तथा सम्पकव ववन्दनको काम गनेसम्बन्धी
कायवहरू।

२०.राविय पनस्तक महोत्सव, पनस्तक मेला आददका लानग सहिीकरण गनेसम्बन्धी कायवहरू।

२१.पनस्तक नीनतको कायावन्वयनका लानग आवश्यक नीनत, कायवनीनत र कायवक्रम तिनम
व ा गरी कायावन्वयन
गने कायवहरू।
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२२.शब्दकोर्, वणवववन्यास आददको एकरूपताका लानग नेपाल प्रज्ञा प्रनतष्ठान, साझा प्रकाशन, ववश्व
ववद्यालयका लानग सम्पकव ववन्दनको काम गनेसम्बन्धी कायवहरू।

२३.केन्िीय सजचवालय पनस्तकालय बनाएर सबै ननकायलाई एकीकृत सेवा ददनेसम्बन्धी कायवहरू।

२४.तत्काल नसिवना हनने ववर्यहरूको थप अध्ययन छानवीन, िाुँचवनझ गननप
व ने ववर्यमा सम्पकव शाखाको
रूपमा रही कायव गने कायवहरू।

२५.छानवीन, िाुँचवनझ गनवको लानग आवश्यक तथ्याङ्क, सामग्री उपलब्ध गराउने कायवहरू।

२६.अध्ययनबाट आएका सामग्रीको सिं रक्षण गने, अनभलेखीकरण गने आवश्यकता अननसार सावविननक
गने, सूचना सम्प्रेर्णको कायवहरू।

२७.अध्ययन प्रववतेदन अननरूप कायावन्वयमा लैिाननपने ववर्यहरूको लानग सम्बजन्धत ननकायलाई ननदे शन
तथा समन्वयसम्बन्धी कायवहरू।

२८.ववनभन्न आयोग, िाुँचबनझ अध्ययन कायवदलबाट ददइएका अनभलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी कायवहरू।
२९.मन्रालयले तोकेबमोजिम अन्य कायवहरू।

वैकजल्पक तथा ननरन्तर जशक्षा शाखा

१.प्रारजम्भक बालववकास जशक्षाको नीनत तिनम
व ा तथा कायवक्रम समन्वय गनेसम्बन्धी कायवहरू।

२.वैकजल्पक तथा ननरन्तर जशक्षाको नीनत ननमावण योिना तिनम
व ा एवम् ननयमसम्बन्धी गने कायवहरू।
३.वैकजल्पक तथा ननरन्तर जशक्षाको स्वरूप ननधावरण गने कायवहरू।
४.वैकजल्पक जशक्षाका क्षेर र कायवको ननधावरण गने कायवहरू।

५.ननरन्तर नसकाइलाई प्रोत्सावहत गनेसम्बन्धी शैजक्षक सिं स्थाहरूको स्थापनाको लानग सहिीकरण गने
कायवहरू।

६.अन्य दे शका ननरन्तर तथा वैकजल्पक जशक्षामा काम गने सिं स्थासिं ग समन्वय तथा सहकायव गने
कायवहरू।

७.धानमवक प्रकृनतका ववद्यालय, मदरसा, गोन्पा (गनम्बा), वेदववद्याश्रम, गरूकनल, आश्रम सञ्चालनसम्बन्धी नीनत
ननयमसम्बन्धी कायवहरू।

८.अनौपचाररक, प्रौढ ववद्यालय, खनला ववद्यालय, ट्यनसन तथा कोजचङ केन्ि आददका लानग रणनीनत तिनम
व ा
गनेसम्बन्धी कायवहरू।

९.अनौपचाररक जशक्षासम्बन्धी नीनत ननमावण कायवहरू।

१०.वैकजल्पक तथा ननरन्तर जशक्षालाई प्रवद्र्धन गने कायवक्रमहरू सिं चालनसम्बन्धी

कायवहरू।

११.नेपालमा सञ्चानलत जशक्षासिं ग सम्बजन्धत सङ्घ सिं स्थाहरू (वैकजल्पक जशक्षा िस्तै ट्यनसन तथा कोजचङ
केन्ि आदद) को १२.ननयमनसम्बन्धी कायवहरू।

१३.वैकजल्पक तथा खनला जशक्षाको स्वरूप ननधावरण तथा नीनत ननमावणसम्बन्धी कायवहरू।

१४.खनला नसकाइलाई प्रोत्सावहत गने आवश्यक सहयोग गनेसम्बन्धी सहयोग गने कायवहरू।

१५.अन्य दे शका खनला तथा वैकजल्पक जशक्षामा काम गने सिं स्थासिं ग समन्वय तथा सहकायव गनेसम्बन्धी
कायवहरू।

१६.अनौपचाररक जशक्षासम्बन्धी नीनत ननमावण लगायतका कायव गने, गराउनेसम्बन्धी कायवहरू।
१७.पोर्ण योिनाको अननगमन खाका ननधावरण सम्बन्धी कायवहरू।
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१८.पोर्ण कायवक्रम तथा बिेट कायावन्वयन अननगमन गने कायवहरू।

१९.ववद्यालय स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाईको अननगमन गने कायवहरू।
२०.जशक्षाका लानग खाद्य कायवक्रमको अननगमन गनेसम्बन्धी कायवहरू।

२१.मन्रालय अन्तगवतका ननकायहरूलाई कायवक्रम कायावन्वयन गनव प्राववनधक सल्लाह उपलव्ध
गराउने।

२२.पोर्ण तथा खाद्य सनरक्षासम्बन्धी कायव गने, गराउने कायवहरू।
२३.मन्रालयले तोकेबमोजिम अन्य कायवहरू।

(घ)उच्च जशक्षा महाशाखा

१.मजन्रपररर्द्को बैठक, सिं सद, माननीय मन्रीज्यू समक्ष पेश गननप
व ने र नीनतगत ननणवय नलननपने ववर्यमा
रायसवहत पेश गनेसम्बन्धी कायवहरू।

२.ननिी स्रोतमा ववदे शमा अध्ययन गनव िाने ववद्याथीहरूका लानग ववर्य स्वीकृनत तथा ववदे शी मनिा
उपलव्ध गराउने सम्वन्धमा सम्वजन्धत ननकायमा नसफाररश गने, गराउनेसम्बन्धी कायवहरू।
३.ववश्वववद्यालयहरूसम्बन्धी कायवको आवश्यक व्यवस्था गने ववर्यगत कायवहरू।

४.उच्च जशक्षा सिं चालन गने सिं स्था दतावगने क्रममा मन्रालयको तफवबाट राय प्रदान गनेसम्बन्धी कायव
गराउने तथा ननणवय गने, गराउने कायवहरू।

५.कननै ननकायले महाशाखासम्बन्धी ववर्यमा राय प्रनतवक्रया माग गरे कोमा मन्रालयको प्रचनलत नीनत र
नसर्द्ान्त बमोजिम राय प्रनतवक्रया पठाउनेसम्बन्धी कायवहरू।

६.आफ्नो महाशाखा अन्र्तगतका शाखाहरूका कमवचारीहरूको समय पालनासम्बन्धी कायवहरू।

७.ववश्वववद्यालय एवम् जशक्षण सिं स्थाहरूले प्रचनलत ऐन तथा ननयमावली र अरू प्रचनलत कानूनको पालना
भए–नभएको ववर्यमा अननगमन तथा ननरीक्षण गरी गराई आवश्यकताननसार कारवाही गने वा सोको
ननजम्त पेश गनेसम्बन्धी कायवहरू।

८.महाशाखाको कायवक्षेर अन्तगवतका अन्य ववर्यमा प्रचनलत ऐन ननयम र नीनत ननणवयको सीमानभर रही

अजन्तम टन ङ्गो लगाउने वा सोको व्यवस्था नमलाउने र त्यस्ता नीनत ननयममा सिं शोधन सनधार गननप
व ने भएमा
सोको राय पेशगनेसम्बन्धी कायवहरू।

९.आफ्नो महाशाखा अन्तगवका शाखाहरूको लानग ववननयोिन भएको बिेटबाट बिेट फाुँडफाुँड तयार
गरी स्वीकृत गने, कायवक्रम तयार गरी गराई स्वीकृत गने व्यवस्था नमलाउने र प्रशासन महाशाखासिं ग
समन्वय गरी खरीद योिना तयार गनव लगाउनेसम्बन्धी कायवहरू।
१०.उच्च जशक्षासिं ग सम्बजन्धत

शैजक्षक नीनत, ननयम, योिना तथा कायवक्रमको तिनम
व ा गने कायवहरू।

११.प्राजज्ञक अननसन्धानमा सिं लग्न उच्च जशक्षासम्बन्धी सङ्घ–सिं स्थाहरूसिं ग समन्वय गने कायवहरू।

१२.वैदेजशक जशक्षण सिं स्था तथा ववश्व ववद्यालयहरूसिं ग सम्पकव ववन्दनको काम गरी ववदे शी जशक्षण सिं स्था
वा ववश्वववद्यालयसिं ग सम्बन्धन नलई उच्च जशक्षा सञ्चालन गनवका लानग नीनतगत व्यवस्थासम्बन्धी कायवको
समन्वय गने कायवहरू।

१३.ववदे शी जशक्षण सिं स्थाले नेपालमा उच्च जशक्षा सञ्चालन गने सम्बन्धमा आवश्यक नीनत, ननयम र
ननदे जशकासम्बन्धी कायवहरू।
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१४.ववदे शी जशक्षण सिं स्थासिं ग सम्बन्धन नलई सञ्चालन गनव चाहने क्याम्पस तथा शैजक्षक सिं स्थाहरूको
सञ्चालन अननमनत, ठाुँउसारी, नाम पररवतवन, गाभ्ने तथा खारे िीसम्बन्धी कायवहरू।

१५.प्रचनलत कानून बमोजिम नेपाल सरकारको सम्बन्धन नलई सञ्चालनमा आएका जशक्षण सिं स्थाहरूको
ननरीक्षण तथा अननगमन गने तथा सिं स्थाहरूको सम्बन्धन नवीकरण गनेसम्बन्धी कायवहरू।

१६.केजन्िय ववश्वववद्यालयका उपकनलपतीहरूलाई मन्रालयको सल्लाहकार समूहको रूपमा ववकास गने
आवश्यक कायवहरू गने।

१७.ववश्वववद्यालय अननदान आयोग र ववश्वववद्यालयहरूसिं ग समन्वयसम्बन्धी कायवहरू।
१८.मन्रालयसिं ग

सम्बजन्धत

अननसन्धानसम्बन्धी कायवहरू।

नीनत,

ननयम,

तथा

योिनाको

ववश्लेर्ण

र

सोसिं ग

१९.उच्च जशक्षा ववकासका लानग गननप
व ने नीनतगत सनधारका लानग अननसन्धात्मक कायवहरू।
२०.उच्च

जशक्षाको

क्षेरमा

ननमावणसम्बन्धी कायवहरू।

प्राववनधक

ववर्यमा

मनसाय–पर

प्रदान

गनेसम्बन्धी

सम्बजन्धत

नीनत, ननयम

उच्च जशक्षा शाखा

१.उच्च जशक्षासम्बन्धी कायवहरू गने र ननणवय कायावन्वयन गराउने कायवहरू ।

२.ववदे शी जशक्षण सिं स्थासम्बन्धी कायवहरू गने र सो ववर्यमा भएका ननणवय कायावन्वयन गराउने कायवहरू
।

३.उच्च जशक्षासम्वन्धी नीनत, ननयम ननधावरण र ननदे शनको व्यवस्था गनेसम्बन्धी कायवहरू।

४.मन्रालय र ववश्वववद्यालय तथा ववश्वववद्यालय अननदान आयोगबीच सम्पकव माध्यमको रूपमा काम गने
कायवहरू।

५.ववनभन्न ववश्वववद्यालयबीच समन्वय कायम गनेसम्बन्धी कायवहरू।

६.उच्च जशक्षा र माध्यनमक जशक्षाबीच सामञ्जस्य (Vertical Linkage) कायम गनेसम्बन्धी कायवहरू।

७.उच्च जशक्षा प्रदायक शैजक्षक सिं स्थाहरूको ननरीक्षण, अननगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सनधारका लानग
आवश्यक पहल गने कायवहरू।

८.उच्च जशक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी कायवहरू।

९.पदकका लानग नसफाररस गनव आवश्यक व्यवस्था नमलाउनेसम्बन्धी कायवहरू।
१०.नेपाल ववद्याभूर्णसम्बन्धी कायव गने, गराउने कायवहरू।

११.नेपाल छारा ववद्यापदकसम्बन्धी कायव गने, गराउने कायवहरू।

१२.ववश्वववद्यालयहरूका लानग आवश्यक कानूनहरूको तिनम
व ा गने कायवहरू।

१३.मेनडकल, इजन्िननयररङ तथा अन्य प्राववनधक प्रकृनतका कलेिहरूको सञ्चालनका लानग आवश्यक
नीनत, ननयम तिनम
व ा गनेसम्बन्धी कायवहरू।

१४.नेपालमा ववदे शी ववद्याथीहरू अध्ययन अननसन्धान गनव आउन सक्ने वातावरणको नसिवना गनवका लानग
आवश्यक पूवावधार ववकासमा समन्वय गने कायवहरू।

१५.वैदेजशक जशक्षण सिं स्था तथा ववश्व ववद्यालयहरूसिं ग सम्पकव ववन्दनको काम गनेसम्बन्धी कायवहरू।

१६.ववदे शी जशक्षण सिं स्थाले नेपालमा उच्च जशक्षा सञ्चालन गने सम्बन्धमा आवश्यक नीनत, ननयम र
ननदे जशकासम्बन्धी कायवहरू।
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१७.ववदे शी जशक्षण सिं स्थासिं ग सम्बन्धन नलई सञ्चालन गनव चाहने क्याम्पस तथा शैजक्षक सिं स्थाहरूको
सञ्चालन अननमनत, ठाउुँ सारी, नाम पररवतवन, गाभ्ने तथा खारे िीसम्बन्धी कायवहरू।

१८.प्रचनलत कानूनबमोजिम नेपाल सरकारको सम्बन्धन नलई सञ्चालनमा आएका जशक्षण सिं स्थाहरूको
ननरीक्षण तथा अननगमन गने तथा सिं स्थाहरूको सम्बन्धन नवीकरण गनेसम्बन्धी कायवहरू।

१९.प्राजज्ञक अननसन्धानमा सिं लग्न उच्च जशक्षासम्बन्धी सङ्घसिं स्थाहरूसिं ग समन्वय गने कायवहरू।
२०.मन्रालयले तोकेबमोजिम अन्य कायवहरू।

वैदेजशक अध्ययन अननमनत शाखा

१.ननिी खचव वा छारबृनतमा नेपालबावहर अध्ययन गनव िान चाहने नेपाली ववद्याथीहरूलाई आवश्यक पने

अध्ययन सहमनत पर (No objection Letter) प्रदान गने, ववदे शी मनिा सटही सनववधाका लानग नसफाररस
प्रदान गने र अनभलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी कायवहरू।
२.ववदे शबाट

नेपालका

जशक्षण

सहिीकरणसम्बन्धी कायवहरू।

सिं स्थाहरूमा

अध्ययन

गनव

चाहनेहरूका

लानग

आवश्यक

३.वैदेजशक अध्ययन अननमनतसम्बन्धी नीनत, ननयम तथा ननदे जशका तयार गने कायवहरू।
४.वैदेजशक अध्ययनसिं ग सम्बजन्धत

ननकायहरूसिं ग आवश्यक समन्वयको कायवहरू।

५.वैदेजशक अध्ययनमा िाने ववद्याथीहरूको तहगत/ववर्यगत वववरण तयार गने कायवहरू।
६.मन्रालयले तोकेबमोजिम अन्य कायवहरू।

शैजक्षक परामशव तथा प्रमाणीकरण शाखा

१.स्वदे श तथा ववदे शमा अध्ययन गनव िान चाहने ववद्याथीहरूका लानग शैजक्षक परामशव दातृ सिं स्थाहरूको
ननयमन तथा व्यवस्थापनका लानग नीनत, ननयम र ननदे जशका तिनम
व ा गनेसम्बन्धी कायवहरू।

२.स्वदे श तथा ववदे शमा उच्च जशक्षा अध्ययन गनव िान चाहने ववद्याथीहरूका लानग ती शैजक्षक
सिं स्थाहरूको आनधकाररक सूचना व्यवस्थापन गरी शैजक्षक परामशव प्रदान गनेसम्बन्धी कायवहरू।
३.उच्च जशक्षा अध्ययनसम्बन्धी परामशव सेवा सनववधा तथा शनल्कलाई व्यवजस्थत गने कायवहरू।

४.शैजक्षक परामशव, पूव व तयारी कक्षा, भार्ा जशक्षणसम्बन्धी कायवलाई व्यवजस्थत, सरल, सहि, भरपदो,
गनणस्तरीय एवम् पारदशी बनाउने कायवहरू।

५.शैजक्षक परामशव, पूव व तयारी कक्षा तथा भार्ा जशक्षण कायवमा सिं लग्न ननिी क्षेरका सिं स्थालाई मयावददत
र अननशानसत बनाउन प्रोत्सावहत गदै प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गने कायवहरू।

६.स्वदे शी तथा ववदे शी शैजक्षक सिं स्था र शैजक्षक परामशव दाता सिं स्थाहरूबीच समन्वय गने कायवहरू।

७.परामशवदातृ सिं स्था, परामशवदाता, पूव व तयारी कक्षा र भार्ा जशक्षकहरूको क्षमता अनभवृवर्द् गनेसम्बन्धी
कायवहरू।

८.परामशव दातृ सिं स्था, अध्ययन गने सिं स्था र ववद्याथीबीच सनसम्बन्ध कायम गनव सहिीकरण गनेसम्बन्धी
कायवहरू।

९.शैजक्षक परामशव दातृसिंस्थाहरूको स्वीकृनत, नवीकरण, अननमगन र ननरीक्षण एवम् ननयमनसम्बन्धी
आवश्यक व्यवस्था नमलाउने कायवहरू।

१०.प्रचनलत कानूनबमोजिम स्वदे श तथा ववदे शमा सञ्चालन भएका शैजक्षक सिं स्थाहरूबाट प्रदान गररएका
शैजक्षक प्रमाणपरहरू सम्बजन्धत सिं स्थाबाट प्रमाजणत भएर आएपनछ प्रमाणीकरण गनेसम्बन्धी कायवहरू।
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११.मन्रालयले तोकेबमोजिम अन्य कायवहरू।

छारवृजि शाखा

१.उच्च तथा प्राववनधक जशक्षामा छारवृजि व्यवस्थापनसम्बन्धी नीनत, ननयमको तिनम
व ा।

२.उच्च तथा प्राववनधक जशक्षा अध्ययन गनवका लानग मन्रालयलाई स्वदे श तथा ववदे शबाट प्राि सबै

तहका छारवृजिका लानग उम्मेदवार छनौट गने, नसफाररस गने र यसको अनभलेख व्यवस्थापन
गनेसम्बन्धी कायवहरू।

३.स्वदे श अथवा ववदे शमा अध्ययन वा तानलममा िाने र फकेर आएका व्यजक्तहरूको अनभलेख
व्यवस्थापनसम्बन्धी कायवहरू।

४.नमररािहरूसिं ग समन्वय गरी नेपालका लानग प्राथनमकता प्राि ववनभन्न ववर्य र तहमा छारवृजि
उपलब्ध गराउने पहल गने, गराउने कायवहरू।

५.छारवृजिमा छनौट भई अध्ययन गरे का वा छनौट भएर पनन अध्ययन गनव निाने ववद्याथीलाई नबगो
ननधावरणसम्बन्धी कायवहरू गने, गराउने।

६.नेपालमा नेपाली भार्ा लगायतका ववनभन्न ववर्यमा अध्ययन गनव आउने ववदे शी नागररकका लानग
नेपाल सरकारबाट प्रदान गररने छारवृजि व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव गने, गराउनेसम्बन्धी कायवहरू।

७.मन्रालयलाई स्वदे श तथा ववदे शबाट प्राि सबै तहका छारवृजिका लानग उम्मेदवार छनौट गने,
नसफाररस गने र यसको अनभलेख व्यवस्थापन गनेसम्बन्धी कायवहरू।

८.स्वदे श अथवा ववदे शमा अध्ययन वा तानलममा िाने र फकेको व्यजक्तहरूको अनभलेख व्यवस्थापन
गनेसम्बन्धी कायवहरू।

९.छारवृजि ववतरण सम्बन्धमा ननरीक्षण, अननगमन तथा मूल्याङ्कन गने, गराउनेसम्बन्धी कायवहरू।
१०.ववद्वत्वृजिसम्बन्धी कायवहरू।

११.मन्रालयले तोकेबमोजिम अन्य कायवहरू।

(ङ) योिना तथा अननगमन महाशाखा

१.मजन्रपररर्द्को बैठक, सिं सद र माननीय मन्रीज्यू समक्ष पेश गननप
व ने र नीनतगत ननणवय नलननपने
ववर्यमा रायसवहत पेश गनेसम्बन्धी कायवहरू।

२.स्वीकृत पररयोिना अन्तगवतका ववदे शी सल्लाहाकार, स्वयिंसेवक तथा ववशेर्ज्ञहरूको अवफनसयल र
गैरपयवटकीय भीर्ा नसफाररससम्बन्धी कायवहरू।

३.नेपाल सरकारको तफवबाट हस्ताक्षर भएको Project हरूको Proposal मा उल्लेख भएका सामग्रीहरू
जझकाउने कायवहरू।

४.जशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनध र योिनाहरूको अध्ययन तथा अननसन्धान गने, िनशजक्तको प्रक्षेपण गने,
उत्पादन गने र योिना र कायवक्रम ववकास गनेसिंग सम्बजन्धत कायवहरू।

५.मन्रालय र अन्तगवतका सम्पूणव कायवक्रमहरूको योिना र कायवक्रम तथा बिेट तिनम
व ा गने गराउने,
मागव ननदे शन ददने र सोको वववरण अद्यावनधक गरी राख्न लगाउने कायवहरू।

६.वैदेजशक सहायता ऋण अननदानसिं ग सम्बजन्धत सम्पूणव कायवक्रम/आयोिनाहरूको वववरण अध्यावनधक
राख्ने र सोसिं ग सम्बजन्धत कायवक्रमहरूमा समन्वय गने कायवहरू।

७.योिना तथा कायवक्रमसम्बन्धी बैठकहरूमा भाग नलने, नलन लगाउने कायवहरू।
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८.कननै ननकायले महाशाखासम्बन्धी ववर्यमा राय प्रनतवक्रया माग गरे कोमा मन्रालयको प्रचनलत नीनत र
नसर्द्ान्त बमोजिम राय प्रनतवक्रया पठाउने कायवहरू।

९.राविय योिना आयोगबाट प्राि मागवदशवन तथा बिेट नसनलङको आधारमा ववनभन्न ननकायहरूको नननमि
वावर्वक बिेट नसनलङ स्वीकृत गराई पठाउनेसम्बन्धी कायवहरू।

१०.जशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनधसम्बन्धी आवनधक योिना र मध्यावनधक खचव सिं रचना तयार गरी
मन्रालयबाट स्वीकृती गराई राविय योिना आयोगमा पेश गने, गराउने कायवहरू।

११.जशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनध र अन्तगवतका ननकायबाट तयार भएका वावर्वक कायवक्रमहरूको चेक िाुँच
गरी सजचवबाट स्वीकृत गराएर राविय योिना आयोगमा पेश गने कायवहरू।

१२.अथव मन्रालयसिं ग छलफल गरी मन्रालयको बिेटलाई अजन्तम रूप ददने कायवहरू।

१३.जशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनधसम्बन्धी योिना तथा कायवक्रममा लगानीको लानग दातृ ननकायहरूसिं ग
छलफल गने र वावर्वक बिेट तथा कायवक्रमबारे परामशव गनेसम्बन्धी कायवहरू।

१४.SAARC, BIMSTEC िस्ता अन्तराविय सिं स्थाहरू जशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनधसम्वन्धी ववर्यहरूमा सम्पकव
ववन्दनको रूपमा काम गने कायवहरू।

१५.वैदेजशक सहायतामा सिं चानलत योिनाहरूको ननयनमत समीक्षा गने कायवहरू।

१६.शहीद प्रनतष्ठान लगायतका नेपाल सरकारको अननदान पाइरहे का सिं स्थाहरू र सरकारबीच नीनतगत
समन्वय गने कायवहरू।

१७.नेपाल सरकारको बिेट खचव हनने जशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनध क्षेरमा सिं चालन हनने वक्रयाकलापहरूमा
र

कननै

ननकायले

महाशाखाको

राय

प्रनतवक्रया

माग

नसर्द्ान्तबमोजिम राय प्रनतवक्रया ददनेसम्बन्धी कायवहरू।

गरे कोमा

मन्रालयको

प्रचनलत

नीनत

र

१८.महाशाखासम्बन्धी कायवमा कननै ननकाय वा पदानधकारीसिं ग राय नलनन परे मा राय माग गने कायवहरू।

१९.महाशाखाको कायवक्षेर अन्तरगवतका अन्य ववर्यमा प्रचनलत ऐन ननयम र नीनत ननणवयको सीमानभर

रही अजन्तम टनङ्गो लगाउने वा सोको व्यवस्था नमलाउने र त्यस्ता नीनत ननयममा सिं शोधन सनधार गननप
व ने
भएमा सोको राय पेश गने कायवहरू।

२०.आफ्नो महाशाखा अन्तगवतका कमवचारीहरूको कायावलय समय बावहर काम काि गराउदा अथव
मन्रालयको स्वीकृत नम्सव र स्वीकृत कायवक्रम अननसार खचव गनेसम्बन्धी कायवहरू।

२१.राज्यका सम्पूणव शैजक्षक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी गराई व्यवजस्थत रूपमा केन्िीय अनभलेख राख्न
लगाउने र प्रकाशन गने समेतका कायवहरू।

२२.ववनभन्न तह र ववर्यका नडजिटल पाठहरू ननमावणका लानग नीनत ननयम ननमावण गने , गराउने
कायवहरू।

२३.अननगमन योिना तयार गने कायवहरू।

२४.राविय ववकास समाधान सनमनत, मजन्रस्तरीय ववकास समस्या समाधान सनमनतको बैठक सिं चालनका
लानग पूव व तयारीसम्बन्धी कायवहरू।

२५.मन्रालय अन्तरगत भए गरे का कायवहरूको सनमनतगत वावर्वक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गने र प्रकाशन
गने कायवहरू।
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२६.आफ्नो महाशाखा अन्तगवका शाखाहरूको लानग ववननयोिन भएको बिेटबाट कायवक्रम तयार गरी
बिेट बाुँडफाुँड गराई स्वीकृत गने व्यवस्था नमलाउने र आन्तररक व्यवस्थापन शाखासिं ग समन्वय गरी
खरीद योिना तयार गनव लगाउनेसम्बन्धी कायवहरू।

२७.आफ्नो महाशाखा अन्तगवतका शाखाहरूबाट सम्पादन गररने कायवक्रमहरू सिं चालन गदाव सरकारी
खचवमा नमतव्यवयतासम्बन्धी ननदे जशकालाई पालना गनव, गारउने कायवहरू।

२८.दे शको लानग आवश्यक पने ववनभन्न प्रकारका िनशजक्तको प्रक्षेपण गने िनशजक्त ववकासका लानग
योिना बनाउने र िनशजक्त ववकाससिं ग सम्बजन्धत नीनत, तिनम
व ा गने।

२९.प्रदे श तथा स्थानीय स्तरमा आवश्यक पने िनशजक्त ववकासका लानग समन्वयको कायव गने।
३०.मन्रालयले तोकेबमोजिम अन्य कायवहरू।

योिना तथा बिेट शाखा

१.मन्रालय जशक्षासम्बर्द् क्षेरको सम्पूणव बिेट तथा कायवक्रम तयारी र ननमावण गनेसम्बन्धी कायवहरू।
२.लघन तथा दीघवकालीन शैजक्षक योिना तयार गने ववर्यगत कायवहरू।

३.अन्य महाशाखा तथा शाखाहरूको समन्वयमा वावर्वक कायवक्रम तथा बिेट तयार गनेसम्बन्धी
कायवहरू।

४.मन्रालय र सो अन्तगवतका कायावलयहरूद्वारा कायावन्वयन हनने अल्पकालीन तथा दीघवकालीन शैजक्षक
योिनाहरूको ववश्लेर्ण गने कायवहरू।

५.शैजक्षक योिना, कायवक्रम तथा रणनीनतसिं ग मौिूदा जशक्षा ऐन, ननयमको तालमेलका सम्बन्धमा
अध्ययन, ववश्लेर्ण गरी राय सनझाव पेश गनेसम्बन्धी कायवहरू।

६.प्रस्ताववत योिना तथा कायवक्रमका लानग बिेटको प्रारूप तयार गने कायवहरू।

७.मन्रालय अन्तगवतका ननकाय तथा सम्बजन्धत सिं स्थाबाट प्राि योिना तथा कायवक्रमलाई अजन्तम रूप
ददिं दै राविय योिना आयोगमा नसफाररससवहत पठाउनेसम्बन्धी कायवहरू।

८.बिेट ववननयोिन गनेसम्बन्धी कायवहरू।

९.राविय योिना आयोग तथा अथव मन्रालयसिं ग समन्वय गने कायवहरू।

१०.मन्रालय र अन्तगवत ननकायहरूसिं ग आवश्यक समन्वय कायम गने कायवहरू।

११.आवनधक योिना तथा बावर्वक बिेट तिनम
व ासिं ग सम्बजन्धत पूवत
व यारी सूचक ननमावण र ववकाससम्बन्धी
कायवहरू।

१२. अथव मन्रालय र राविय योिना आयोगसिं ग सम्पकव राखी आयोिनाहरू स्वीकृत गने गराउनेसम्बन्धी
कायवहरू।

१३.राविय योिना आयोगबाट स्वीकृत आयािेनाहरूको ववननयोजित बिेटको आधारमा बावर्वक कायवक्रम
स्वीकृत गने गराउने र सम्बजन्धत महाशाखाहरूलाई िानकारी गराउने कायवहरू।

१४.ववननयोजित बिेट अननसार स्वीकृत भएका कायवक्रम सिं शोधन सम्बन्धमा सम्बजन्धत महाशाखाको राय
नलई सिं शोधनसम्बन्धी कायवहरू।

१५.नागररक बडापरमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासुँग सम्बजन्धत कामहरू एविं अन्य ननदे जशत
कायवहरू सम्पादन गने कायवहरू।

१६.मन्रालयले तोकेबमोजिम अन्य कायवहरू।
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बैदेजशक समन्वय शाखा

१.मन्रालय अन्तगवत वैदेजशक सहयोगमा सञ्चानलत ववनभन्न पररयोिना तथा कायवक्रमहरूबीच समन्वय
कायम गने कायवहरू।

२.मन्रालयसिं ग सम्बजन्धत
कायवहरू।

न , सङ्घ, सिं स्थाबाट प्राि हनने सहयोगको ववर्यमा सम्झौतासम्बन्धी
ववदे शी मनलक

३.मन्रालयको वैदेजशक सहयोगसम्बन्धी कायवमा राविय योिना आयोग, अथव मन्रालय तथा अन्य
सम्वजन्धत ननकायसिं ग समन्वय गने कायवहरू।

४.वैदेजशक सहयोगबाट सञ्चालन हनने कायवक्रम तथा योिनाको ववकास तथा ववस्तारका लानग कायवनीनत
तयार गनव समन्वय गने कायवहरू।

५.वैदेजशक सहयोगबाट सञ्चानलत कायवक्रमको ननयनमत, आवनधक तथा अजन्तम मूल्याङ्कन गने कायवमा
समन्वय गने कायवहरू।

६.नेपालको जशक्षा, ववज्ञान प्रववनध क्षेरको ववकासको लानग सहयोग प्रदान गने ववनभन्न दातृ समनदायबीच
समन्वय कायम गराउने कायवहरू।

७.वैदेजशक सहयोगमा प्राि रकम र आफ्नै स्रोत र साधनका बीचमा समन्वय कायम गरी स्रोत साधन
पररचालन गने, गराउनेसम्बन्धी कायवहरू।

८.आयोगिनासिं ग सम्बजन्धत दातृ सिं स्थाहरूवाट आउने Mision हरूको समन्वय र सञ्चालन गने
कायवहरू।

९.मन्रालय अन्तगवतका ननकायहरूबाट नयाुँ आयोिनाहरू सञ्चालन गनवका लानग प्राि हनने मागका
आधारमा राविय योिना आयोग तथा अथव मन्रालयसिं ग समन्वय गने कायवहरू।
१०.ववनभन्न सिं घसिं स्थासिं ग पारस्पररक सम्बन्ध समन्वय गनेसम्बन्धी कायवहरू।

११.आयोिनाहरूसिं ग सम्बजन्धत Line agency हरूसिं ग आवश्यक समन्वय कायम गनेसम्बन्धी कायवहरू।

न
१२.ववदे शी मनलक
तथा सङ्घ–सिं स्थासिं ग मन्रालयको तपवmबाट हनने सम्पकव तथा पराचारका लानग
सम्पकव ववन्दनको रूपमा काम गने कायवहरू।
१३.जशक्षा, ववज्ञान

प्रववनधको

ववकास

तथा

ववस्तारका

पवहचानसम्बन्धी कायव गने, गराउनेसम्बन्धी कायवहरू।

लानग

वैदेजशक

सहयोगको

आवश्यकता

१४.मन्रालयले तोकेबमोजिम अन्य कायवहरू।

अननगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा

१.स्वीकृत वावर्वक बिेट तथा कायवक्रममा आधाररत रहे र अननगमन कायवयोिना तिनम
व ा गने, गराउने
सम्बन्धी कायवहरू।

२.सञ्चानलत योिना तथा कायवक्रम कायावन्वयनको मनल्याङ्कनका लानग मापदण्ड तथा आधारहरू तयार
गरी लागन गने, गराउने कायवहरू।

३.स्वीकृत योिना तथा कायवक्रमहरूको कायावन्वयन पक्षको ननयनमत रूपमा अननगमन तथा मनल्याङ्कन
गरी गराई आवश्यक साधारणका लानग पृष्ठपोर्ण प्रदान गने, गराउनेसम्बन्धी कायवहरू।

४.सञ्चानलत कायवक्रमहरूको आवश्यकता अननरूप स्थलगत अननगमन, ननरीक्षण एवम् मनल्याङ्कन गने,
गराउने कायवहरू।
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५.मन्रालय र अन्तगवतका सम्बजन्धत

ननकायहरूबाट कायावन्वयमा ल्याइएका आयोिना र पररयोिना

तथा कायवक्रमहरूको चौमानसक प्रगनत समीक्षाका लानग प्रगनत वववरण तयार गने , गनव लगाउने
कायवहरू।

६.प्रधानमन्री तथा मजन्रपररर्द्को कायावलय, राविय योिना आयोग र अथव मन्रालय लगायत अन्य

सरोकारवाला ननकायबाट ननदे शन भै आएका कायवयोिनाहरूको प्रगनत प्रनतवेदन मानसक, चौमानसक र
वावर्वक रूपमा तयार गरी, गनव लगाई सम्बजन्धत कायावलयहरूमा पठाउने सम्बन्धी कायवहरू।
७.अननगमन प्रनतवेदनको कायावन्वयन गनेसम्बन्धी कायवहरू।

८.सम्बजन्धत महाशाखाहरूको समेत सहयोग नलई मन्रालय र अन्तगवतका कायवक्रमहरूको ननयनमत

रूपमा अननगमन गरी कायवक्रमहरूको यथाथव जस्थनतको िानकारी मन्रालयलाई उपलब्ध गराउने
कायवहरू।

९.सम्बजन्धत महाशाखाहरूको समेत सहयोग नलई मन्रालयस्तरीय ववकास समस्या समाधान सनमनतको
वैठकको आयोिना गने र आयोिनाहरूको प्रगनत सम्बन्धमा मूल्याङ्कन पेश गने कायवहरू ।

१०.राविय ववकास समस्या समाधान सनमनत र राविय योिना आयोगको केन्िीय अननगमन तथा
मूल्याङ्कन महाशाखाबाट कारवाही गननप
व ने मन्रालय सम्बन्धी ववर्यमा आवश्यक कायव गने कायवहरू। .

११.राविय योिना आयोगको केन्िीय अननगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाबाट समय समयमा ननधावररत
गररने अन्य कायव सम्पादन गने कायवहरू।

१२.सम्बजन्धत महाशाखाहरू अन्तगवतका ननकायहरूबाट प्रत्येक वर्व भएगरे का मनख्य मनख्य कायवहरूको
प्रगनत वववरण पनजस्तका तयार गरी आनथवक वर्व समानिपनछ प्रकाशन गने कायवहरू।

१३.मन्रालयबाट सञ्चानलत ववकास कायवक्रमहरूको अननगमन तथा मूल्याङ्कनका सूचकहरू तयार गरी
सोको आधारमा आयोिनाहरूको ननयनमत अननगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी कायव गने कायवहरू।

१४.मन्रालय र अन्तगतवबाट सिं चानलत ववनभन्न ववकास कायवक्रमहरूको आवनधक समीक्षासम्बन्धी कायव
गने कायवहरू।

१५.मन्रालयका कायवक्रमहरूको प्रभाव मूल्याङ्कन गने गराउने कायवहरू।

१६.शाखाको मानसक, चौमानसक तथा वावर्वक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गने कायवहरू।

िनशजक्त ववकास योिना र समन्वय शाखा

१.मन्रालय जशक्षासम्बर्द् क्षेरको सम्पूणव िनशजक्त ववकास योिना तथा नीनत तिनम
व ासम्बन्धी कायवहरू।

२.मन्रालय र सो अन्तगवतका कायावलयहरूद्वारा कायावन्वयन हनने शैजक्षक योिनाहरूको ववश्लेर्ण गरी
िनशजक्तको प्रक्षेपणसम्बन्धी कायवहरू।

३.प्रदे श तथा स्थानीय तहमा आवश्यक पने िनशजक्तको ववकास योिनासिं ग सम्बजन्धत रहे र समन्वय
गने कायवहरू।

४.अन्य मन्रालयहरूको समन्वयमासमेत बतवमान अवस्थाको ववश्लेर्ण गरी आगामी ददनमा आवश्यक
पने क्षेरगत िनशजक्त ववकाससिं ग सम्बजन्धत कायवहरू।

५.िनशजक्त ववकास योिना ननमावणका लानग ववश्वववद्यालय तथा उच्च जशक्षा प्रधायक समन्वय गने।

६.कायवरत िनशजक्तको क्षमताका ववकाससम्बन्धी नीनत तथा योिना तिनम
व ासिं ग सम्बजन्धत कायवहरू।
७.मन्रालयले तोकेबमोजिम अन्य कायवहरू।
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तथ्याङ्क, नीनत ववश्लेर्ण तथा अननसन्धान शाखा

१.मन्रालय र सो अन्तरगतका ननकायहरूको तथ्याङ्क व्यवस्थापनको लानग नीनत तिनम
व ा समन्वय गने
कायवहरू।

२.राविय रूपमा तयार हननपन ने तथ्याङ्क सङ्कलन गने र वावर्वक रूपमा प्रकाशन गने कायवहरू।
३.सूचनाको ननयनमत प्रवाह गने व्यवस्था नमलाउने कायवहरू।

४.तथ्याङ्कको ववश्लेर्ण गने र नीनत ननमावणको लानग आवश्यक पने क्षेरगत तथ्याङ्क (Sectoral Data)
गने कायवहरू।

प्राि

५.सम्प्रेर्ण, प्रकाशन तथा सावविननक गननप
व ने सबै सूचनाका ववर्यमा एकरूपता कायम गने कायवहरू।

६.प्रभावकारी तथ्यािंक व्यवस्थापनका लानग आवश्यक पने सफ्टवेयर तिनम
व ा गने गराउने र त्यसको
प्रयोग सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थापन गने कायवहरू।

७.सम्वर्द् क्षेरका तथ्यािंकको ववस्तृत सूचना, तनलनात्मक अध्ययन र त्यसमा सबैको पहनुँच सनननजित हनने
व्यवस्था गने कायवहरू।

८.सूचनाको अद्यावनधक र पारदजशवता कायम गरी मन्रालयको वेबसाइटमा ननयनमत रूपमा Upload
व्यवस्था नमलाउने कायवहरू।

गने

९.मन्रालयका नीनत ननमावणका लानग सरोकारवालाहरूसिं ग बहस, पैरवी, छलफल गनेसम्बन्धी कायवहरू।
१०.अननसन्धानसम्बन्धी नीनत, ननयम, मापदण्ड ननधावरण गरी कायावन्वयन गने, गराउनेसम्बन्धी कायवहरू।

११.अध्ययन अननसन्धानसम्बन्धी प्रनतवेदन सावविननक उपायोगको ननम्ती ननयनमत प्रवाह गने व्यवस्था
नमलाउने कायवहरू।

१२.प्रभावकारी तथ्यािंक व्यवस्थापनका लानग आवश्यक पने सफ्टवेयर तिनम
व ा गने गराउने र त्यसको
प्रयोग सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थापन गने कायवहरू।

१३.मन्रालयका नीनत ननमावणका लानग सरोकारवालाहरूसिं ग बहस, पैरवी, छलफल गनेसम्बन्धी कायवहरू।

१४.मन्रालय र अन्तगवतका ननकायहरूद्वारा कायावन्वयन हनने अल्पकालीन तथा दीघवकालीन नीनत तथा
योिनाहरूको ववश्लेर्ण गने, गराउने कायवहरू।

१५.मौिूदा योिना तथा कायवक्रमसिं ग प्रचनलत ऐन, ननयमको तालमेलका सम्बन्धमा अध्ययन, ववश्लेर्ण
गरी राय सनझाव पेश गनेसम्बन्धी कायवहरू।

१६.रावियस्तरको परीक्षाको पररणाम ववश्लेर्ण गरी तोवकएको नीनत कायावन्वयनका लानग ऐन, ननयमको
ववश्लेर्ण गरी समय–सापेक्ष बनाउन पृष्ठपोर्ण ददनेसम्बन्धी कायवहरू।
१७.मन्रालयको

नीनतसिं ग

१८.मन्रालयसिं ग

सम्बजन्धत

सम्बजन्धत

ननकायको

प्राि

ववज्ञान

प्रववनध)

अध्ययन

तथा

अननसन्धान

नसफाररसलाई नीनत ननमावण तहमा राय सनझावका रूपमा छलफलका लानग पेशगने कायवहरू।
कार्र्यह
व रू।

(शैजक्षक

र

क्षेरको

ववकाससम्बन्धी

प्रनतवेदनका

अननसन्धानको

१९.अननसन्धान कायवको लानग गननप
व ने पूवत
व यारीका कायवहरूमा सहिीकरण तथा समन्वयसम्बन्धी
कायवहरू।

२०.अननसन्धानबाट प्राि ननष्कर्व नीनत ननमावणका सम्बन्धमा सनधारका लानग पेश गने कायवहरू।
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२१.अननसन्धान प्रणालीलाई सनदृढ गनव ववनभन्न कायवक्रमहरू लागू गने गराउने तथा सम्बजन्धत अन्य
ननकायहरूसिं ग समन्वय कायम गरी उक्त ननकायहरूलाई आवश्यक सहयोग तथा सल्लाह प्रदान गने
गराउने कायवहरू।

२२.अननसन्धानका क्षेरहरू पवहचान गरी आवश्यक क्षेरमा अननसन्धान गने गराउने कायवहरू।

२३.अननसन्धानबाट प्राि सनझावहरू तथा सोसम्बन्धी सूचनाको अनभलेख राखी नतनीहरूवाट प्राि

ननष्कर्वहरूको प्रबोधीकरण गने, गराउने र अननसन्धानका प्रानिलाई कायावन्वयनमा ल्याउन ठोस योिना
बनाउन सहिीकरण गनेसम्बन्धी कायवहरू।

२४.अननसन्धान कायवलाई सनदृढ गने उपायहरू खोिी कायावन्वयन योिना प्रस्तनत गने कायवहरू।

२५.अननसन्धान कायवको ववश्वसनीयता वृवर्द् गने उपायहरू पवहल्याई सो अननसार कायावन्वयन गने तथा
गनव लगाउनेसम्बन्धी कायवहरू।

२६.जशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनधसम्बन्धी कायवक्रमहरूको कायावन्वयन पक्ष मूल्याङ्कन गनव मापदण्ड ननधावरण
गने, गराउने कायवहरू।

२७.हालसम्मका अननसन्धानबाट प्राि प्रनतवेदनहरू कायावन्वयनको जस्थनत पवहचान गने र कायावन्वयनमा
पहल गनेसम्बन्धी कायवहरू।
२८.नेपालमा

ववनभन्न

ववर्यक्षेरमा

अध्ययन, अध्यापन, प्रजशक्षण, अननसन्धान

गनव

आउने

ववदे शी

प्राज्ञ÷ववद्याथीहरूलाई आकावर्वत गनवका लानग नीनत, ननयम तथा ननदे जशकाहरू बनाउनेसम्बन्धी कायवहरू।
२९.मन्रालयले तोकेबमोजिम अन्य कायवहरू।

(च) ववज्ञान प्रववनध महाशाखा
१.ववज्ञान प्रववनधका
गने।

२.ववज्ञान प्रववनधका

ववववध ववधाहरूमा नीनत ननमावण र मौिनदा नननत आवश्यकता अननसार पररमािवन

ववववध ववधाहरूमा अध्ययन अननसन्धान गनव प्राथनमकता ननधावरण गने।

३.ववज्ञान प्रववनधका ववववध ववधाहरूमा भएका नववनतम खोि, अननसन्धान ननतिा र प्रववनधवारे सनशजन चत
गराउने।

४.ववज्ञान प्रववनधका ववववध ववधाहरूमा गोष्ठी, सेनमनार, तानलम, सम्मेलन आयोिना गने।

५.ववज्ञान प्रववनधका ववववध ववधाहरूमा आयोिना हनने अन्तरावविय सभा सम्मेलनमा सहभागीता िनाउने।

६.दे शमा उपलव्ध स्रोत साधन तथा िनशजक्तको अनधकतम उपयोगमा ववज्ञान प्रववनधलाई सशक्त
माध्यमका रूपमा प्रयोग गने।

७.ववज्ञान प्रववनधका ववववध ववधाहरूका राविय तथा अन्तराविय सिं घ सिं गठनहरू ववच साझेदारी प्रवर्द्वन
गने।

८.ववज्ञान प्रववनधको योिनावर्द् ववकासलाई दे शको सवावनगण ववकास प्रवक्रयासिं ग आवर्द् गरी कायवक्रमहरू
सिं चालन गने।

९.ववज्ञान प्रववनधका क्षेरमा दद्वपक्षीय, वहनपक्षीय, क्षेरीय र अन्तराविय ननकायहरूसिं ग आपसी सहयोग र

समन्वय अनभवृवर्द् गरी क्षेरीय एविं अन्तरावविय िगतमा उपलब्ध ववज्ञान तथा प्रववनध सम्बन्धी ज्ञान र
सीपको अनधकतम उपयोगको वातावरण तयार गने।
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१०.ववज्ञान प्रववनध क्षेरको ववकास एविं उपयोगका लानग सहिकताव, प्रवर्द्वक तथा समन्वयकताव समेतको
भूनमका ननवावह गरी कायवक्रमहरू सिं चालन गने।

११.ववज्ञान प्रववनध सम्बन्धी ववश्वववद्यालयस्तरीय अध्ययन अध्यापनलाई अननसन्धानसिं ग आवर्द् गनव
समन्वयकारी भूनमका ननवावह गने।

१२.दे शका ववनभन्न स्थानमा ववज्ञान प्रववनध अध्ययन केन्िको ववकास तथा व्यवस्थापनमा सघाउ
पनयावउने।

१३.वैज्ञाननक, अन्तररक्ष ववज्ञान र खगोल ववज्ञान सम्बन्धी अध्ययन अननसन्धान गने, गराउने।
१४.ववज्ञान प्रववनध ववर्यक तथ्याङ्क सिं कलन, प्रशोधन र सवेक्षणको मापदण्ड तयार गने।

१५.ववज्ञान प्रववनधको उच्चतम ववकासमा ददगो ववकास, प्राकृनतक श्रोतको व्यवस्थापन र वातावरण
सिं रक्षणको अवधारणालाई आत्मसात गरी योिना तिनम
व ा तथा कायावन्वयनमा िोड ददने।

१६.ववज्ञान प्रववनधको प्रयोगबाट गनणस्तरीय ननकासी योग्य वस्तनको उत्पादनलाई बढावा ददई आयात
प्रनतस्थापन गनव सहयोग गने।

१७.ववज्ञानप्रववनधका क्षेरमा उत्पाददत दक्ष िनशजक्तलाई राि वहतमा पररचालन गने।
१८.वैज्ञाननक तथा प्राववनधज्ञहरूको उच्च मनोवल कायम राखी

ववदे शमा रहे का अन्तरावविय

ख्यानतप्राि

नेपाली वैज्ञाननकहरूलाई आकवर्वत गनव र प्रनतभा पलायन न्यूनीकरण गनव उपयनक्त वातावरण सृिना गनव
पहल गने।

१९.अन्तररक्ष प्रववनध केन्ि एविं अनत शनक्ष्म प्रववनध केन्िहरूको स्थापनाको लानग
गने।

गृहकायवको थालनी

२०.ननिी क्षेर, प्राजज्ञक क्षेर र अन्तरावविय ववकास सिं स्थाहरूसुँग ननकटतम सम्बन्ध स्थावपत गदै ववज्ञान
प्रववनध प्रवर्द्वन सम्बन्धमा नीनत बनाउने।

२१.प्रववनधको क्षेरमा नवप्रवतवन र अननसन्धान तथा ववकासमा सघाउ पनरयाउने।

२२.प्रववनधसुँग सम्बजन्धत शैजक्षक प्रनतष्ठानहरूमा गनणस्तरीय मापदण्ड कायम गनवको लानग आवश्यक
कायव गने।

२३.ववज्ञान प्रववनधको क्षेरको ववकास गनव प्रत्यक्ष ववदे शी लगानी तथा प्रववनध हस्तान्तरणको लानग पहल
गने।

२४.नेपालमा अन्तररक्ष प्रववनध (Space Technology) को अनधकतम प्रयोग गनव राविय तथा अन्तरावविय
स्तरमा पहल गने।

२५.वौवर्द्क सम्पजि सम्बन्धी अनधकार (Intellectual Property Right), िैववक सनरक्षा (Bio safe), िैववक
ननगरानी (Bio Survillance) तथा िैववक नैनतकता (Bio-Ethics) िस्ता ववर्यहरूमा अनधकार सनननजित
गने।

२६.तन्तन प्रववनध (Tissues Culture), वन, कृवर् र खाद्यान्न, िनडबूटी, च्याउ उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणाली

र पशन तथा मानव स्वास्थ्य प्रणाली समेतमा िैववक प्रववनधलाई प्रयोगमा ल्याउन ननरन्तर रूपमा
अननसन्धान गनव प्रोत्साहन गने।

२७.ववज्ञान प्रववनधका ववववध क्षेरमा अननसन्धान, ववकास तथा ववस्तारमा ननजि क्षेरको सहभानगता प्रवर्द्वन
गने।
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२८.ववनभन्न प्रववनधहरूको अननसन्धान, ववकास र व्यावसायीकरणका लानग पहल गने।

२९.नछमेकी तथा अन्य ववकासोन्मनख दे शहरूसिं ग प्रववनधको आदान प्रदान गने र नेपालका ववकास
साझेदारहरूसिं गको सनसम्बन्धलाई प्रववनधको ववकास र ववस्तारको ननजम्त अनधकतम प्रयोग गने ।

३०.नेपाल ववज्ञान तथा प्रववनध प्रज्ञा प्रनतष्ठान, राविय ववनध ववज्ञान प्रयोगशाला, प्लानेटेररयम, बेधशाला र
ववज्ञान सिं ग्रहालय सम्बन्धी समन्वयात्मक कायवहरू गने।
३१.मन्रालयले तोके बमोजिमका अन्य कायवहरू गने।

वैज्ञाननक अननसन्धान शाखा

१.ववज्ञानका ववववध ववधाहरूमा अध्ययन अननसन्धान गनव प्राथनमकता ननधावरण गने।

२.ववज्ञानका ववववध ववधाहरूमा आयोिना हनने अन्तराविय सभा सम्मेलनमा सहभागीता िनाउने।
३.ववज्ञानका ववववध ववधाहरूमा गोष्ठी, सेनमनार, तानलम, सम्मेलन आयोिना गने।

४. रािको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन अननसन्धानलाईव सशक्त साधनका रूपमा उपयोग गने।

५.ववज्ञानप्रववनधका क्षेरमा पारस्पररक सहयोग प्रवर्द्वन गनव दद्वपक्षीय, वहनपक्षीय, क्षेरीय र अन्तरावविय
ननकायहरूसिं ग समन्वय गने।

६.वैज्ञाननक अननसन्धानमा ननजि क्षेरको सहभानगता सनननजित गनव उपयनक्त कायवक्रमहरू तिनम
व ा तथा
कायवन्वयन गने।

७.वैज्ञाननक अननसन्धानको क्षेरमा उत्पाददत दक्ष िनशजक्तलाई राि वहतमा पररचालन गनव उपयनक्त
कायवक्रमहरू तिनम
व ा तथा कायवन्वयन गने।

८.अननसन्धानबाट प्राि ननतिालाई गररवी ननवारण कायवक्रमसिं ग आवर्द् गने।

९.वैज्ञाननक अननसन्धानलाई आत्मसात गरी योिना तिनम
व ा तथा कायावन्वयनमा िोड ददने।

१०.राविय आवश्यकता, बिार माग तथा क्षेरीय ववशेर्ताका आधारमा िैववक प्रववनधिन्य उद्योगहरूको
स्थापनामा सहयोग पनरवयाउने।

११.ग्रामीण िनताको आवश्यकताहरूको पवहचान गरी िैववक प्रववनधिन्य कृयाकलापसिं ग नतनलाइ आवर्द्
गराउने।

१२.िैववक प्रववनधको उपलजव्धहरूको अनभलेखािंकन, व्यवस्थापन, ददगोपन सनननजित गनव यस्ता प्रववनधले
प्रदान गनवसक्ने फाईदाहरूको मापन गनव सूचािंकहरूको ववकास गने।

१३.आननवािंजशक रूपमा पररवतवन गररएका तथा नगररएका उत्पादनहरू (Products) को गनणस्तर
मनल्यािंकन गरी ननतिा सावविननकरण गने।

१४.सवै प्रदे शहरूमा ववज्ञान अध्ययन तथा अननसन्धान केन्िहरूको स्थापनामा सहयोग पनयावउने।
१५.मन्रालयले तोके बमोजिमका अन्य कायवहरू गने।

आववष्कार तथा नवप्रवतवन शाखा

१.ववज्ञानप्रववनधका क्षेरमा भएका नववनतम आववष्कारहरूको अनभलेखीकरण गने।

२.ववज्ञानप्रववनधका क्षेरमा भएका आववष्कारहरूको उपयोग गनव आवश्यक नीनत तिनम
व ा तथा कायवक्रमहरू
सिं चालन गने।

३.ववज्ञानका ववववध ववधाहरूमा राविय तथा अन्तराववियस्तरमा भएका नववनतम खोि, अननसन्धान ननतिा
र प्रववनधवारे सनसूजचत गराउने।
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४.ववद्यालयस्तर दे जख नै नवप्रवतवनको सोच र वक्रयाजशलता ववकास गने वकनसमका कायवक्रमहरू सञ्चालन
गने।

५.ववश्वववद्यालयस्तरको अननसन्धानमा नवप्रवतवनलाई प्रोत्सावहत गने गरी कायवक्रमहरू सिं चालन गने।

६.नवप्रवतवनमा दख्खल भएका व्यजक्त, समनहलाई प्रोत्साहन गदै नतनको वौवर्द्क सम्पजि सनरजक्षत गने
वातावरणको श्रृिना गने।

७.ववज्ञानप्रववनधको ववकासका लानग ववज्ञान, प्रववनध, इजन्िननयररिं ग, कला, गजणत लगायतका ववर्यमा
ववद्यालय र ववश्वववद्यालयस्तरीय प्रनतयोनगतात्मक कायवक्रमहरू सिं चालन गने।
८.मन्रालयले तोके बमोजिमका अन्य कायवहरू गने।

उपयनक्त प्रववनध शाखा

१.स्थानीय श्रोत साधनको प्रयोग, प्रववनध हस्तान्तरण तथा सनधाररएको प्रववनधको ववकास गने नीनत तथा
कायवक्रम तिनम
व ा गने।

२.उपयनक्त प्रववनध सम्वन्धी राविय एविं अन्तरावविय सफलता (Success Stories) हरू सिं कलन गरी नतनको
अनभलेख राख्ने।

३.नेपालमा ववनभन्न प्रदे श तथा स्थानीय तहमा सम्भाववत यस्ता उपयनक्त प्रववनधको खोि गने, गराउने।

४.ववश्वववद्यालयहरूका प्राववनधक सिं कायरववभागहरूमा उपयनक्त प्रववनध ववकास सम्वन्धी एकाइ स्थापना गनव
प्रोत्साहन गने र सोका लानग आवश्यक सहयोग गने।

५.उपयनक्त प्रववनध ववकास सम्वन्धी एकाइहरू स्थापनामा ननजि क्षेरको सहकायव सनननजित गनवका लानग
वक्रयाशील रहने।

६.उपयनक्त प्रववनधको ववकास सम्वन्धमा अन्तरावविय सहयोगका सम्भावनाहरू खोिी प्रस्ताव अजघ साने।
न मा मौिनदा प्राववनधक तानलम केन्िहरूलाई उपयनक्त प्रववनधको ववकासमा अनभप्रेररत गने।
७.मनलक
८.उपयनक्त प्रववनधहरूका क्षेरको ववकासका नननमि आवश्यक पने कानननी,
सञ्चालनसम्बन्धी कायवववनधहरू तयार गने।

ननयामक तथा कायव

९.उपयनक्त प्रववनध आववष्कारमा सिं लग्न नव प्रनतभा सम्वन्धी अनभलेखािंकन र प्रनतभा प्रवर्द्वन सम्वन्धी कायव
गने।

१०.उपयनक्त प्रववनधसुँग सम्बजन्धत शैजक्षक प्रनतष्ठानहरूमा गनणस्तरीय मापदण्ड कायम गनवको लानग
आवश्यक कायव गने।

११.मन्रालयले तोके बमोजिमका अन्य कायवहरू गने।

अन्तररक्ष तथा उदीयमान प्रववनध शाखा

१.अन्तररक्ष एविं उदीयमान प्रववनध क्षेरमा भएका नववनतम खोि, अननसन्धान एविं नतनका ननतिा बारे
सनशजन चत गराउने।

२.अन्तररक्ष एविं उदीयमान प्रववनध क्षेरमा गोष्ठी, सेनमनार, तानलम, सम्मेलन आयोिना गने तथा सो क्षेरमा
आयोिना हनने रावियरअन्तरावविय कायवक्रमहरूमा सहभागीता िनाउने।

३.अन्तररक्ष एविं उदीयमान प्रववनधको ववकासद्वारा आनथवक समृवर्द् तथा गररवी ननवारण कायवक्रमलाई
सहयोग पनयावउने।
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४.अन्तररक्ष एविं उदीयमान प्रववनध क्षेरमा दद्वपक्षीय, वहनपक्षीय, क्षेरीय र अन्तरावविय ननकायहरूसिं ग आपसी
सहयोग र समन्वय अनभवृवर्द् गरी यस सम्बन्धी ज्ञान र सीपको अनधकतम उपयोगको वातावरण तयार
गने।

५.अन्तररक्ष एविं उदीयमान प्रववनध क्षेरमा ननिीक्षेरको सहभागीता सनननजित गने।

६.अन्तररक्ष एविं उदीयमान प्रववनध क्षेरमा ववश्वववद्यालयस्तरीय अध्ययन अध्यापनलाई अननसन्धानसिं ग
आवर्द् गनव सहयोग गने।

७.लघन भूउपग्रह कायवक्रमका लानग आधारभूत अन्तररक्ष प्रववनध सम्बन्धी क्षमता अनभवृनध कायवक्रम
सिं चालन गने।

८.भूउपग्रह तथा उदीयमान प्रववनधलाई ववद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रममा समावेश गनव समन्वय गने।
९.अन्तररक्ष प्रववनध राविय सल्लाहकार सनमनतको सजचवालयको रूपमा कायव गने।

१०.ददगो आनथवक वृवर्द् प्रवर्द्वनका लानग कृवर्, वातावरण, सहरी अननगमन, तथा जशक्षा क्षेरमा अन्तररक्ष तथा
उदीयमान प्रववनध सम्वन्धी प्राववनधक सहायता उपलब्ध गराउने।

११.अन्तररक्ष प्रववनधको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई राय परामशव उपलब्ध गराउने।
१२.मन्रालयले तोके बमोजिमका अन्य कायवहरू गने।

(छ)पारमाणववक पदाथव व्यवस्थापन महाशाखा

१.नेपालमा पारमाणववक तथा रे नडयोधमी पदाथवको तथ्याङ्क प्रणालीको स्थापना, व्यवस्थापन र ननयमन
सम्वन्धी कायव गने।

२.पारमाणववक पदाथव, वेवाररसे श्रोतहरूको खोि तथा पूनलावभ र व्यवस्थापन सम्वन्धी कायव गने।
३.आणववक उिाव सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड ननमावण, कायावन्वयन र ननयमन गने।
४.रासायननक पदाथवको उपयोग तथा प्रवर्द्वन, ननयन्रण र ननयमन गने।
५.पारमाणववक एविं

नानभवकय ववज्ञानप्रववनधको शाजन्तपूणव प्रयोगको सनननजितताका लानग आवश्यक

मापदण्ड, ननदे जशका, कायवववनध ननमावण गने।

६.पारमाणववक पदाथव सम्वन्धी ऐन कायवन्वयनका लानग आवश्यक ननयम, ननदे जशका, मापदण्ड तथा
फारमहरू ननमावण गने।

७.पारमाणववक प्रववनधको उपयोग तथा प्रवर्द्वन र त्यसको अननगमन, ननयमन, ननयन्रण र सो सम्वन्धी
िनशजक्तको ववकास र उपयोग गने।

८.रे नडयोधमी पदाथवको आयात, ढन वानी, भण्डारण, िडान, प्रयोग तथा ववसिवन सम्वन्धमा आवश्यकता अननरूप
स्थलगत ननरीक्षण गने।

९.पारमाणववक पदाथवको प्रयोग र उपयोग सम्वन्धी सचेतनामनलक कायवक्रमहरू सिं चालन गने।

१०.पारमाणववक प्रववनधको उपयोग तथा ववकास सम्वन्धी समयसापेक्ष नीनत ननमावण तथा पररमािवन गने।
११.पारमाणववक ववज्ञानका ववववध ववधाहरूमा अध्ययन अनसन्धान गनव प्राथनमकता ननधावरण गने।

१२.पारमाणववक ववज्ञानका ववववध ववधाहरूमा नववनतम खोि, अननसन्धान ननतिा र प्रववनधवारे सनसूजचत
गराउने।

१३.पारमाणववक ववज्ञानका ववववध ववधाहरूमा गोष्ठी, सेनमनार, तानलम, सम्मेलन आयोिना गने।
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१४.पारमाणववक ववज्ञानका ववववध ववधाहरूमा आयोिना हनने अन्तरावविय, सभा सम्मेलन, तानलम, प्रजशक्षणमा
सहभागीताका लानग उपयनक्त उमेद्द्वारको मनोनयन नसफाररश गने।

१५.पारमाणववक प्रववनधको शाजन्तपूणव प्रयोग तथा ववकासका लानग अन्तरावविय आणववक उिाव एिेजन्स

(International Atomic Energy Agency-IAEA) तथा क्षेरीय सहयोग सम्झौता (Regional Cooperative
Agreement-RCA) लगायतका ननकायहरूसिं ग आवश्यक समन्वय गने।

१६.अन्तरावविय आणववक उिाव एिेन्सी (IAEA) तथा क्षेरीय सहयोग सम्झौता (RCA) को प्राववनधक
सहायतामा नेपालमा सिं चानलत पररयोिनाहरूको अननगमन, मनल्यािंकन, समन्वय
समन्वय सम्वन्धी कायव गने।

तथ्याङ्क प्रणालीको स्थापना र

१७.पारमाणववक पदाथव सम्वन्धी ऐन बमोजिमको ननयामक ननकाय (Regulatory Board) को सजचवालयको
रूपमा कायव गने।

१८.परमाणन प्रववनध राविय सल्लाहकार सनमनतको कायव सिं चालन सम्वन्धी समन्वय गने।

१९.पारमाणववक ववज्ञानका ववववध ववधाहरूमा नेपाल सरकारलाई राय, परामशव उपलब्ध गराउने।
२०.मन्रालयले तोके बमोजिमका अन्य कायवहरू गने।

मापदण्ड तथा गनणस्तर शाखा

१.आयननकृत वववकरणको सम्भाव्य प्रनतकूल वा हानीकारक असरबाट भौनतक, मानवीय, र वातावरण
सिं रक्षण गनवको लानग आवश्यक नीनत, मापदण्ड, शतव र कायवववनध बनाई लागन गने।

२.रे नडयोधमी पदाथवको आयात, ढनवानी, भण्डारण, िडान, प्रयोग तथा ववसिवन सम्वन्धी ननदे जशका, कायवववनध,
मापदण्ड ननमावण गने र तत्सम्बन्धी िानकारी सावविननक गने।

३.ववकीरण उत्पादन गने उपकरण र रे नडयोन्यूल्काइड्स प्रयोगकतावको लानग आवश्यक योग्यता र
तालीमको मापदण्ड ननधावरण गने।

४.पारमाणववक भट्टी सिं चालनका लानग योग्यता तथा मापदण्ड ननधावरण गने।
५.पारमाणववक सिं यन्रको नष्ट गने सम्वन्धी मापदण्ड ननधावरण गने।

६.ववकीरण उत्पादन गने उपकरण र रे नडयोन्यूल्काइड्स प्रयोग गने व्यजक्तहरू, स्वास्थ्यकमी तथा स्वास्थ्य
सेवा नलने सेवाग्राहीको सिं रक्षणको लानग अपनाउननपने उपायहरू सम्वन्धी मापदण्ड ननधावरण गने।

७.अभ्यासको औजचत्यता र सिं सगवको (Optimization) लगायत ववरामीको सिं रक्षण गनवका लानग अपनाउनन
पने उपायहरू सम्वन्धी मापदण्ड ननधावरण गने।

८.रे नडयोधमी फोहोरमैला तथा उपयोग गररएको इन्धनको व्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड ननधावरण गने।

९.रे नडयोधमी स्रोतहरूको सनरक्षा र सिं रक्षणका लानग अपनाउनन पने उपायहरू सम्वन्धी मापदण्ड ननधावरण
गने।

१०.पारमाणववक पदाथवको प्रयोग र उपयोग सम्वन्धी गोष्ठी, सेनमनार, तानलम, सम्मेलन तथा सचेतनामूलक
कायवक्रमहरू सिं चालन गने।

११.पारमाणववक मारा (Dose) र रे नडयसनमारा(Dose) को मारालाई न्यूनतम तहमा रहे को सनननजित गने
गराउने।

१२.पारमाणववक पदाथव सम्वन्धी मापदण्ड तथा गनणस्तरको सम्वन्धमा राय, सनझाव प्रदान गने।
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१३.ननकासी र पैठारी गनव इिाितपर नलननपने ननयजन्रत पारमाणववक तथा रे नडयोधमी पदाथवको सूची
तयार गने।

१४.पारमाणववक पदाथवको नापतौल वा मापन, नापतौल वा मापनको यथाथवता (Accuracy) को मूल्यािंकन,
अन्तरको पननरावलोकन, अनभलेखन तथा प्रनतवेदन सम्बन्धी पर्द्ती र कायवववनध ववकास गरी लागू गने।
१५.मन्रालयले तोके बमोजिमका अन्य कायवहरू गने।

अननमनत ननयमन तथा अननसन्धान शाखा

१.पारमाणववक पदाथवको नववनतम खोि, अननसन्धान ननतिा, र प्रववनध बारे अनभलेख राख्ने तथा सावविननक
गने।

२.इिाितपर प्राि गने प्रकृया सम्बन्धी सावविननक सूचना िारी गरी प्रचार प्रसार गने।

३.पारमाणववक पदाथव वा रनडयोधमी पदाथव र सिं यन्र सम्बन्धी कृयाकलाप वा अभ्यास सिं चालन गनव चाहने
कननै व्यजक्त वा सिं स्थाले त्यस्तो वक्रयाकलाप वा अभ्यास गने वा इिाितपर पररत्याग गने प्रयोिनका
लानग ददएको ननवेदन दताव गने।

४.शाखामा परे का ननवेदन उपर आवश्यकता अननसार स्थलगत ननरीक्षण समेत गरी आवश्यक छानववन
गरी राय सवहतको प्रनतवेदन पेश गने।

५.ननवेदकलाई इिाितपर ददन उपयनक्त दे खी इिाितपर ददन नमल्ने ननणवय भएको अवस्थामा
ननवेदकलाई तोवकए बमोजिमको ढािंचामा इिाितपर ददने।

६.ननवेदकको इिाितपर पररत्यागका लानग अननमनत ददने गरी ननणवय भएको अवस्थामा इिाितपरको
पररत्याग सम्बन्धी कारवाही गने।

७.आयननकृत वववकरण सिं लग्न कृयाकलाप र अभ्यास सिं चालन गनव इिाितपर िारी गने, नववकरण, ठे गाना
पररवतवन, सिं शोधन, ननलम्वन तथा खारे िी सम्बन्धी कायव गने।

८.वववकरणका स्रोतहरूको वनगवकरण गने तथा इिाितपरवाला र त्यस्तो स्रोतहरूको राविय अनभलेख
तयार गरी त्यस्तो अनभलेखलाई ननयनमत रूपमा अद्यावनधक बनाइ व्यवजस्थत गने।

९. वववकरणका स्रोतहरूको वगीकरण गरी त्यस्ता स्रोतहरूको अनभलेख राख्ने प्रयोिनको लानग एक राविय
दताव वकताव खडा गरी त्यसलाई ननयनमत रूपमा अध्यावनधक गरी राख्ने।

१०.रे नडयोधमी स्रोतको सनरक्षा र सिं रक्षणको लानग राविय अनभलेखमा रहे को सूचना वा िानकारी सिं रक्षण
गनव आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गने।

११.अन्तरावविय आणववक उिाव एिेन्सी (IAEA) तथा क्षेरीय सहयोग सम्झौता (RCA) को प्राववनधक
सहायतामा सिं चानलत पररयोिनाहरूको अननगमन, मनल्यािंकन, समन्वय तथा वववरण अद्यावनधक गने।

१२.पारमाणववक ववज्ञानका ववववध ववधाहरूमा अध्ययन अननसन्धान गनव प्राथनमकता ननधावरण गने।

१३.पारमाणववक पदाथव सम्वन्धी प्रचनलत काननन तथा इिाितपरमा तोवकएको शतव र अवस्थाको पालना
गरे नगरे को सम्बन्धमा ननरीक्षण, अननगमन, िाुँचबनझ र कारवाही सम्वन्धी कायव गने।

१४.अननगमन तथा ननरीक्षणको काम प्रभावकारी रूपले सम्पादन गनव अननगमन तथा ननरीक्षण सम्बन्धी
कायवयोिना तथा कायवक्रम तिनम
व ा गरी स्वीकृत गराई कायवन्वयन गने।

१५.पारमाणववक पदाथव वा रे नडयोधमी पदाथव र सिं यन्र सम्बन्धी कृयाकलाप वा अभ्यास सिं चालन गनव
चाहने कननै व्यजक्तले वहन गननव पने वविीय दावयत्व लगायतका दावयत्व र जिम्मेवारी ननधावरण गने।
38

१६.पारमाणववक पदाथव वा रे नडयोधमी पदाथव र सिं यन्र सम्बन्धी कृयाकलाप वा अभ्यासको
सिं चालनको लानग जिम्मेवार कमवचारीहरूको योग्यता तोक्ने र नतनको सक्षमता यवकन गने।

सनरजक्षत

न का यस्तै प्रकृनतका सिं स्था वा ननकाय, अन्तरव विय
१७.सम्पादन गननव पने कामको लानग अन्य मनलक
आणववक उिाव एिेन्सी लगायतका अन्तरावविय सिं स्थासिं ग सूचना तथा सहयोग आदान प्रदान गने।

१८.पारमाणववक पदाथविन्य कृयाकलाप र अभ्यासको ननयमन प्रवक्रया, सनरक्षा, स्वास्थ्य तथा वातावरणीय

पक्ष, कननै घटना तथा दनघट
व ना भएमा पने असर समेतका बारे मा सववसाधारण तथा सरोकारवालालाई
िानकारी गराउने तथा परामशव गने।

१९.पारमाणववक पदाथव वा वववकरणका स्रोत सिं लग्न कननै अप्रत्यानसत घटना वा दनघट
व नाको अननसन्धान
गने।

२०.पारमाणववक पदाथव वा रे नडयोधमी पदाथव र सिं यन्र सिं लग्न कननै पनन अननधकृत वा वदननयतपूणव
कायवको पवहचान, रोकथाम र तत्सम्बन्धमा गररने कारवाहीका लानग आवश्यक उपायहरू लगायत त्यस्ता
पदाथव वा सयन्रको सिं रक्षणको लानग आवश्यक उपायहरू अवलम्वन गने।

२१.रे नडयोधमी स्रोत तथा त्यस्ता स्रोतको उपयोगी आयन समाि हनिंदाका वखत नतनको सनरजक्षत वकनसमले
व्यवस्थापन र सिं रक्षण भएको सनननजित गनवको लानग आवश्यक ननयन्रण पर्द्नतको स्थापना गने।

२२.पारमाणववक पदाथव वा रे नडयोधमी पदाथव सिं लग्न ववपदको तयारी र व्यवस्थापन सम्बन्धी योिना
तिनम
व ा र कायावन्वयनमा अन्य सम्बर्द् सरकारी ननकायहरूसिं ग समन्वय गने।

२३.रे नडयोधमी पदाथवको आयात, ढन वानी, भण्डारण, िडान, प्रयोग तथा ववसिवन सम्वन्धी कृयाकलाप वा
अभ्यासको ननयमनको लानग आवश्यक दे जखएको वववकरण सनरक्षा र सिं रक्षण सम्बन्धी अध्ययन अननसन्धान
गने, गराउने।

२४.स्वास्थ्य र सनरक्षा, वातावरण सिं रक्षण र िोजखमपूणव वस्तनको ढन वानी िस्ता क्षेरमा काम गने ननकायसिं ग
सहयोग र समन्वय गने।

२५.पारमाणववक पदाथव वा रे नडयोधमी पदाथवको खोि, अन्वेर्ण तथा पननलावभ व्यवस्थापन गने।

२६.पारमाणववक पदाथव वा रे नडयोधमी पदाथव सम्वन्धी वेवाररसे श्रोतहरूको खोि तथा उजचत व्यवस्थापन
गने।

२७.मानथ उल्लेजखत कायवहरू सम्पादनका लानग आवश्यकता अननसार प्रचनलत कानून बमोजिम ववशेर्ज्ञ वा
परामशव सेवा नलने।

२८.ववकीरण सिं रक्षण सम्वन्धी ननयमन तथा ननयन्रण गने।

२९.मानथ उल्लेजखत ववर्यमा िनशजक्त ववकास सम्वन्धी कायवक्रम तिनम
व ा तथा कायावन्वयन गने।

३०.पारमाणववक पदाथव सम्वन्धी प्रचनलत काननन बमोजिमको ननयामक ननकायको सजचवालयको रूपमा
कायव गने।

३१.ववनभन्न ननकायहरूमा पेश गननव पने प्रनतवेदनहरू तयार गने।
३२.मानथ उल्लेजखत ववर्यसिं ग सम्वजन्धत अन्य कायव गने।

रासायननक पदाथव तथा प्रयोगशाला व्यवस्थापन शाखा

१.रासायननक पदाथवको बृहिर उपयोगबाट आनथवक उन्ननतको लानग कायवक्रम सिं चालन गने।
२.रासायननक पदाथवको उपयोगबाट पने नकारात्मक असरहरूको अध्यायन अननसन्धान गने।
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३.रासायननक हनतयारहरूको रोकथाम सम्वन्धी अध्ययन अननसन्धान, पररक्षण तथा ननयमन सम्वन्धी कायव
गने।

४.रासायननक पदाथवको ननयन्रण तथा ननयमन सम्वन्धी अन्तरावविय सजन्ध, अनभसजन्ध तथा कानननहरूको
कायावन्वयन गने, गराउने।

५.रासायननक पदाथवको सनरजक्षत एविं ददगो उपयोग तथा प्रवर्द्वन गनव आवश्यक मापदण्ड ननधावरण गने।

६.रासायननक तथा हाननकारक पदाथवहरूको वातावरण मैरी ववसिवनको पूवावधार तयार एविं प्रववनधको
ववकास सम्वन्धी कायव गने।

७.रासायननक पदाथवको उपयोग तथा ननयन्रण सम्वन्धी क्षमता अनभवृवर्द् तथा सचेतना कायवक्रम सिं चालन
गने।

८.रासायननक पदाथववाट िल, िनमन तथा वायनमण्डलमा परे को प्रभावका सम्वन्धमा खोि, अननसन्धान तथा
ननयन्रण सम्वन्धी काम गने।

९.रासायननक पदाथवको उत्पादन, आयात, ननयावत तथा प्रयोगको अवस्थाको अनभलेख तयार गरी दनरूस्त
राख्ने

१० Organization for Prohibition of Chemical Weapons सम्वन्धी अन्तरावविय सजन्ध कायावन्वयनका
लानग सम्पकव ववन्दनको काम गने।

११.ववनभन्न रसायान उद्योग, प्रयोगशाला तथा अस्पतालबाट ननस्काशन हनने हाननकारक रसायनयनक्त
फोहोरको ननयन्रण तथा ननयमन गने।

१२.रसायन ववज्ञानको ववकास तथा प्रवधवनका लानग ववश्वववद्यालय तथा सो सम्वन्धी अननसन्धान गने
वैज्ञाननक ननकायसिं ग सहकायव गने।

१३.सरकारी तथा गैह्रसरकारी प्रयोगशालाहरूको सिं चालन सम्वन्धी मापदण्ड तथा ननदे जशका तयार गने।
१४.सन्दभव
गने।

प्रयोगशाला (Reference Library) हरूको स्थापना तथा सिं चालनका लानग उपयनक्त व्यवस्था

१५.प्रयोगशालामा िोजखमको अवस्था यवकन गरर सो सम्बन्धमा आवश्यक िोजखम न्यूनीकरणका
उपायहरूको ननधावरण गने, गराउने।

१६.प्रयोगशाला िोजखमभिा व्यवस्थापन ननदे जशका, २०७२ वमोजिम गननप
व ने कायवक्रमहरू सिं चालन गने।

१७.प्रयोगशालाहरूको गनणस्तर ननधावरण (ISo Accreditation) सम्वन्धी कायव सिं चालनका लानग आवश्यक
व्यवस्था नमलाउने।

१८.सिं घ प्रदे श तथा स्थानीय तहमा सिं चालन हनने ववनभन्न वकनसमका प्रयोगशालाहरूको गनणस्तर कायम गनव
समन्वयात्मक कायवक्रम सिं चालन गने।

१९.ववनभन्न वकनसमका प्रयोगशालाहरूको ननयमन तथा अननगमन गने।

२०.सबै स्थानीय तहमा कजम्तमा एक वटा ववद्यालयमा ववज्ञान प्रयोगशाला स्थापनामा सहयोग गरी ववज्ञान
जशक्षालाई व्यावहाररक र रूचीकर तनल्याउने।
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४. मन्रालयराट प्रदान गररने सेवा

मन्रालयबाट भएका काम कारबाहीको बारे मा प्रवक्ता तथा सूचना अनधकारी माफवत िानकारी गराउने
गररएको छ। मन्रालय अन्तगवतका ववनभन्न केन्िीय ननकाय माफवत भए गरे का कायवहरुमा नीनतगत
ननदे शन र समन्वय गने तथा सो ववरूर्द्को उिनरी तथा गननासो सनन्ने काम समेत मन्रालयले गवदछ।

५. मन्रालयका महाशाखा, शाखा र जिम्मेवार अनधकारी एवम् शाखा प्रमनखहरू
नस=निं=

महाशाखा, शाखा, केन्ि, आयोग, बोडव, पररर्द्,
पररयोिना, कायवक्रम

जशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनध मन्रालय

जिम्मेवार अनधकारीको
पद

सजचव (जशक्षा)
सजचव

(ववज्ञान

प्रववनध)
१

२

३

नाम
रामप्रसाद थपनलया

तथा सनरेश आचायव

प्रशासन महाशाखा

सहसजचव

यनवराि सनवेदी

कमवचारी प्रशासन तथा सनशासन प्रवद्र्धन शाखा

उपसजचव

टन वराि पोख्रेल

आनथवक प्रशासन शाखा

उपसजचव

ईश्वरप्रसाद काफ्ले

कानून तथा फैसला कायावन्वयन शाखा

उपसजचव -कानून_

टोपबहादनर ववष्ट

आन्तररक व्यवस्थापन शाखा

उपसजचव

ववियराि सनवद
े ी

योिना तथा अननगमन महाशाखा

सहसजचव

डा=

योिना तथा बिेट शाखा

उपसजचव

घनश्याम अयावल

ववकास सहायता समन्वय शाखा

उपसजचव

ियाप्रसाद आचायव

अननगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा

उपसजचव

धनबहादनर श्रे ष्ठ

िनशजक्त ववकास योिना तथा समन्वय शाखा

उपसजचव

इश्वरी प्रसाद पोख्रेल

तथ्यािंक नीनत तथा अननसन्धान शाखा

उपसजचव

गौरीशिंकर पाण्डे

प्राववनधक तथा व्यवसावयक जशक्षा महाशाखा

सहसजचव

डा= हररप्रसाद लम्साल

प्राववनधक जशक्षा शाखा

उपसजचव

ददलनाथ पनरी

ननिी तथा सहकारी सिं घ सिं स्था समन्वय शाखा

उपसजचव

ढन ण्डीराि अयावल

व्यवसावयक तानलम प्रवर्द्वन शाखा

उपसजचव

कनलबहादनर फडेरा
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तनलसी

थपनलया

प्रसाद

४

५

६

७

गनणस्तर प्रत्यायन शाखा

उपसजचव

कृष्णप्रसाद श्रे ष्ठ

शैजक्षक प्रववनध तथा ववद्यनतीय सनशासन शाखा

उपसजचव (सन.प्र.)

आदे श खड्का

यूनेस्कोका नननमि नेपाल राविय आयोग तफव

स=महासजचव

बाबनराम अनधकारी

उच्च जशक्षा महाशाखा

सहसजचव

डा. हररप्रसाद लम्साल

उच्च जशक्षा शाखा

उपसजचव

लक्ष्मी कनमार खड्का

वैदेजशक अध्ययन अननमनत शाखा

उपसजचव

हररप्रसाद ननरौला

शैजक्षक परामशव तथा प्रमाणीकरण शाखा

उपसजचव

फवटकबहादनर के=सी=

छारवृजि शाखा

उपसजचव

हररप्रसाद खनाल

ववद्यालय जशक्षा महाशाखा

सहसजचव

दीपक शमाव

प्रारजम्भक बाल जशक्षा तथा ववद्यालय पोर्ण शाखा

उपसजचव

रमा अयावल पन्थी

ववद्यालय जशक्षा शाखा

उपसजचव

ववदनरराि नगरी

स्वयमसेवा पररचालन तथा भीर्ा शाखा

उपसजचव

शानलकराम भनर्ाल

पनस्तकालय समन्वय तथा अनभलेख शाखा

उपसजचव

यादवचन्ि ननरौला

वैकजल्पक तथा ननरन्तर जशक्षा शाखा

उपसजचव

ववज्ञान प्रववनध महाशाखा

सहसजचव

सनरेन्ि सनवेदी

वैज्ञाननक अननसन्धान शाखा

उपसजचव

लेखनाथ किंडेल

आववश्कार तथा नवप्रवतवन शाखा

उपसजचव

उपयनक्त प्रववनध शाखा

उपसजचव

अन्तररक्ष तथा उदीयमान प्रववनध शाखा

ब.नन.

पारमाणववक पदाथव व्यवस्थापन महाशाखा

सहसजचव

मापदण्ड, गनणस्तर तथा तथ्यािंक शाखा

नस. नड. के.
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नारायणप्रसाद पोखरे ल

सन्तोर् शमाव

जशला खनतवडा

अननमनत, ननयमन तथा अननसन्धान शाखा
रासायननक
शाखा

उपसजचव

प्रल्हाद पोखरे ल

पदाथव तथा प्रयोगशाला व्यवस्थापन नस. नड. के.

जशला खनतवडा

६. सेवा प्राि गनव लाग्ने दस्तनर र अवनध
६.१. सेवा प्राि गनव लाग्ने दस्तनर

सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावली, २०६५ को ननयम ४ बमोजिम र अन्य ववशेर् कानूनले तोके
बमोजिम।

६.२. सेवा प्राि गनव लाग्ने अवनध

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ ले तोकेको अवनधनभर र अन्य ववशेर् कानूनले अबनध
तोकेकोमा सोही बमोजिम ।

७. ननवेदन उिनरी उपर ननणवय गने प्रवक्रया र अनधकारी

प्राि उिनरीहरू सम्बजन्धत अनधकारीले हे री सम्बजन्धत महाशाखा र शाखामा आवश्यक कारवाहीको लानग
पठाउने र शाखा प्रमनखबाट कारवाही अगानड बढाइने गररएको।

८. ननणवय उपर उिनरी सनन्ने अनधकारी
सजचव रामप्रसाद थपनलया (जशक्षा)

सजचव सनरेश आचायव (ववज्ञान तथा प्रववनध)

९. सम्पादन गरे का मनख्य मनख्य वववरण

वववरण सावविननक भएको अवनधमा सम्पादन भएका प्रमनख कायवहरू दे हाय बमोजिम रहे का छनः

ुँ ाहरूको कायावन्वयन योिना तयार गरी प्रधानमन्री तथा मजन्रपररर्द्को
१. बिेट बक्तव्यको बनद
कायावलयको एकीकृत अननगमन प्रणालीमा प्रवववष्ट गररएको ।

२. आनथवक वर्व २०७७/०७८ को वावर्वक प्रगनत वववरण तयारी, समीक्षा एवम् सिं प्रर्
े ण गररएको ।
३. मन्रालयस्तरीय ववकास समस्या समाधान उपसनमनतको बैठक सम्पन्न भएको ।

४. हरे क वर्व भाि १५ गते मनाइने पनस्तकालय ददवस “सबल समािको आधारः सावविननक
पनस्तकालको ववकास र ववस्तार ” आदशव वाक्यकासाथ मनाइएको ।

५. हरे क वर्व सेप्टे म्बर ८ का ददन मनाइने अन्तरावविय साक्षरता ददवस भाि २३ गतेका ददन

“Literacy for a human-centred recovery: Narrowing the digital divide” (मानव केजन्ित
पननलावभका लानग साक्षरताः प्रववनध प्रयोगको असमानतामा न्यूनता ) आदशव वाक्यका साथ
मनाइएको ।

६. “नवौँ राविय ववज्ञान ददवस, २०७८” असोि १ गते

ददन मनख्य सजचव श्री शिंकरदास

बैरागीज्यूको प्रमनख आनतथ्यमा “ववज्ञान प्रववनधको उन्नत ववकास,प्रकोप र महामारीबाट सहि

ननकास” आदशव वाक्यका साथ मनाइएको । ववज्ञान ददवसको अवसरमा ववनभन्न ववश्वववद्यालय,
पेशागत समूह तथा ननिी क्षेरसमेतको सहभानगतामा सिाहव्यापी कायवक्रमहरू आयोिना गरी
सम्पन्न गररएको ।
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७. कोनभड १९ को कारण ववद्याथीको नसकाइमा परे को असरलाई कम गनव जशक्षासुँग सम्बजन्धत
स्माटव लकडाउन कायवयोिना तयार गरी लागू गररएको ।

८. २०७८/०५/0४ मा काठमाडौ जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोर्णा गररएको । हालसम्म

५५

जिल्ला साक्षर घोर्णा भएका । हालसम्म गण्डकी र वागमती प्रदे श पूणव साक्षर प्रदे श घोर्णा
भएका ।

९. कोनभड १९ तथा अन्य कारणबाट ववद्यालय िान नपाएका ववद्याथीलाई लजक्षत गरी नसकाइ
पोटवलको ववकास गरी पाठको वववरण तयारी, ववर्यवस्तनको नक्शािंकन र पाठ्यक्रममा आधाररत

थप श्रव्य तथा श्रव्यदृष्य पाठ उत्पादन कायव जशक्षा तथा मानव स्रोत ववकास केन्िमाफवत िारी
रहे को

।वर्वभरी

प्रशारण

गररने

पाठका

आधारमा

नेपाल

टे नलनभिनलाई सामग्री उपलब्ध गराइएको र श्रव्यदृष्य पाठ

TV, Mero TV, NET TV र Clear TV को

टे नलनभिनसुँग

सम्झौता

गरी

NTV+ बाट तथा Dishhome, Max
School Education च्यानलबाट समेत ननयनमत रुपमा

प्रशारण भई रहे को ।यसै गरी रे नडयो नेपाल तथा दे शभरका कररव २०१ वटा भन्दा बढी
सामनदावयक रे नडयोहरूमाफवत समेत श्रव्य पाठहरुको प्रशारण ननयनमत रुपमा भई रहे को।

१०.

ननवृि जशक्षकहरूको ननवृिीभरण अनधकार परको पाना सवकएमा, हराएमा, पाररवाररक

ननवृिीभरण अनधकार पर

लगायत ननिले पाउने अन्य सेवा

सम्वजन्धत जिल्लाको कोर् तथा

लेखा ननयन्रक कायावलयबाट प्राि हनने गरी व्यवस्था नमलाइएको ।

११.

जशक्षक सेवा आयोगको पदानधकारी ननयनजक्त गरी लामो समयदे जख रोवकएको जशक्षक बढन वा

१२.

ववद्यालय भवनको सम्पन्न हनुँन बाुँकी काममा ननरन्तरता ददई सम्पन्न गने उद्देश्यकासाथ

(३३०९ िना) र खनला पदपननतव (१७०४७िना) को प्रवक्रया शनरु गररएको ।

केन्िीय आयोिना कायावन्वयन इकाइ (जशक्षा) लाई राविय पननननवमावण प्रानधकरणबाट जशक्षा, ववज्ञान
तथा प्रववनध मन्रालय मातहतमा ल्याइएको ।

१३.

आनथवक वर्व २०७७/७८ को वावर्वक प्रगनतको समीक्षा गदै मन्रालयस्तरीय ववकास समस्या

१४.

जचवकत्सा जशक्षा तफवको स्नातक तफवको इन्ट्रान्स परीक्षा सम्पन्न भएको ।

समाधान उपसनमनतको वैठक सम्पन्न भएको .

१५.

कोनभड-१९ को सिं क्रमणको कारण स्थनगत रहे को कक्षा-१२ को परीक्षा ववद्याथीहरूले

अध्ययन गरे को ववद्यालयमा नै परीक्षा केन्ि कायम गरी सञ्चालन गररएको ।

१६. स्थानीय र प्रदे श तहमा ससतव अननदान एवम् जशक्षा ववकास तथा समन्वय इकायबाट कायावन्वयन
हनने

कायवक्रमसुँग

सम्बजन्धत

कायवक्रम

कायावन्वयन

पनजस्तका

मन्रीस्तरबाट नमनत २०७८/०६/३१ गते स्वीकृत भएको ।
१०.सूचना अनधकारी, प्रवक्ता र प्रमनखको नाम र पद
प्रमनखः रामप्रसाद थपनलया (जशक्षा)

सनरेश आचायव (ववज्ञान तथा प्रववनध)
प्रवक्ताः दीपक शमाव

सूचना अनधकारीः धनबहादनर श्रे ष्ठ
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२०७८/०७९

माननीय

११.ऐन, ननयम, ननदे जशका र कायवववनधको सूची
छारवृजि सम्बन्धी ऐन, २०२१
जशक्षा ऐन, २०२८

नेपाल सिं स्कृत ववश्वववद्यालय ऐन, २०४३

प्राववनधक जशक्षा तथा व्यवसावयक तानलम पररर्द् ऐन, २०४५
नेपाल ववज्ञान तथा प्रववनध प्रनतष्ठान ऐन, २०४८
काठमाण्डौं ववश्वववनद्यालय ऐन, २०४८
नरभनवन ववश्वववनद्यालय ऐन, २०४९
पूवावञ्चल ववश्वववद्यालय ऐन, २०५०

ववश्वववद्यालय अननदान आयोग ऐन, २०५०
नेपाल जशक्षा सेवा गठन समूह तथा श्रे णी ववभािन र ननयनजक्त ननयमहरू, २०५०
प्राववनधक जशक्षा तथा व्यवसावयक तानलम पररर्द् ननयमावली, २०५१
पोखरा ववश्वववद्यालय ऐन, २०५३

जशक्षक सेवा आयोग ननयमावली, २०५७
जशक्षा ननयमावली, २०५९

ववदे शी जशक्षण सिं स्थाको सम्बन्धनमा उच्च जशक्षा सञ्चालन गने सम्बन्धी ननदे जशका, २०५९
लनजम्वनी बौर्द् ववश्वववद्यालय ऐन, २०६३
मध्यमाञ्चल ववश्वववद्यालय ऐन, २०६७

सनदरन पजिमाञ्चल ववश्वववद्यालय ऐन, २०६७
छारवृजि सम्बन्धी ननयमावली, २०७२

शैजक्षक परामशव सेवा तथा भार्ा जशक्षण सम्बजन्ध ननदे जशका, २०७३
नेपाल खनला ववश्वववद्यालय ऐन, २०७३
National Nuclear Policy, 2064 (2007)

अननवायव तथा ननःशनल्क जशक्षा ऐन, २०७५
राविय जचवकत्सा जशक्षा ऐन, २०७५

राविय परीक्षा बोडव ननयमावली, २०७६
राविय जशक्षा नीनत, २०७६

राविय ववज्ञान प्रववनध तथा नवप्रवतवन नीनत, २०७६

रािपनत शैजक्षक सनधार कायवक्रम कायवववनध, २०७६
ववद्यालय लेखाङ्कन ददग्दशवन, २०७६

अननवायव तथा ननःशनल्क जशक्षा ननयमावली, २०७७
ववद्याथी नसकाइ सहिीकरण ननदे जशका, २०७७

ववद्यालय जशक्षा सम्बन्धी आकजस्मक कायवयोिना, २०७७
ववद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कायवढाुँचा, २०७७
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जशक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन सिं शोधन गनव बनेको ऐन, २०७७
रे नडयोधमी पदाथवको उपयोग तथा ननयमन सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनेको ऐन,२०७७
सामनदावयक नसकाइ केन्िको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८

१२. मन्रालयको वेभसाइट

जशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनध मन्रालयको वेभसाइटः www.moest.gov.np
भाइवरः MOEST Nepal

१३. मन्रालयको सूचना अन्यर प्रकाशन भएको वववरण

मन्रालयसुँग सम्बजन्धत ववर्यहरू मन्रालयको वेभसाइट www.moest.gov.np मा ननयनमत प्रकाशन

हनने गरे को ।मन्रालयको भाइवर MOEST Nepal मा समेत राख्ने गररएको । मन्रालय अन्तगवतका

केन्िीय ननकायहरू, पररर्द, बोडव, पररयोिना, आयोग तथा कायवक्रमसुँग सम्बजन्धत ववर्यहरू तत् तत्
ननकायबाट प्रकाजशत हनने गरे को।

१४. मन्रालयमा परे का सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन

आ.व.२०७८/०७९ को श्रावण मवहनादे जख असोि मवहनासम्ममा मन्रालयमा दताव गरी १० वटा
ननवेदनमाफवत

सूचना माग गरे कोमा सबै ननवेदन उपर कारवाही गरी सूचना उपलव्ध गराइएको

।यसका अनतररक्त सूचना अनधकारीको इमेल तथा टे नलफोनमाफवत माग भएका सूचना सोही

माध्यमबाट ननयनमत उपलव्ध गराउननको साथै सम्बजन्धत महाशाखा, शाखा तथा पदानधकारीलाई
सिं प्रर्
े ण गररएको ।

१५. मन्रालयले गरे को सूचना सम्बन्धी थप काम

मन्रालय अन्तगवतका सबै केन्िीय ननकायहरू तथा ७७ वटा जशक्षा ववकास तथा समन्वय

इकाइहरूमा सूचना अनधकारीको व्यवस्था गनव ननदे शन ददइएको।केन्िीय ननकायहरूका सूचना
अनधकारीहरूको वववरण अद्यावनधक गररएको।सूचना माग र प्रदान सम्बन्धी अनभलेख अद्यावनधक
गररएको ।

१६. आनथवक वववरण

मन्रालयको गत आनथवक वर्व २०७७/७८ को वावर्वक बिेट चालनतफव ४६ अवव २४ करोड २८ लाख

ुँ ीगत तफव ४६ करोड ३५ लाख गरी कनल बिेट ४६ अवव ७० करोड ६३ लाख ५६
५६ हिार, पनि
हिार रहे को छ।चालन आ.व.को असार मसान्तसम्म चालन तफव ३६ अवव

ुँ ीगत
८ लाख ३५ हिार, पनि

तफव ३३ करोड ५६ लाख २९ हिार गरी गरी िम्मा ३६ अवव ३३ करोड ६४ लाख ६४ हिार

ुँ ीगत तफव ७२.४१% गरी िम्मा ७७.८०%
खचव भएको छ।वावर्वक बिेटबाट चालन तफव ७७.८५%, पनि
खचव भएको छ।

ुँ ीगत
चालू आनथवक वर्व २०७८/७९ को वावर्वक बिेट चालनतफव ५७ अवव ८८ करोड ३७ लाख, पनि

तफव ३८ करोड ४० लाख गरी कनल बिेट ५८ अवव २६ करोड ७७ लाख रहे को छ। वावर्वक
ुँ ीगत तफव 4.02% गरी िम्मा 18.19% खचव भएको छ।
बिेटबाट चालन तफव 18.29%, पनि
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१७. मन्रालयले गरे को कायवक्रम र सो को प्रनतवेदन
मन्रालयले प्रत्येक वर्व शैजक्षक सूचना प्रकाजशत गने गरे को,

ववद्यालय क्षेर ववकास योिना

(२०७३/०७४– २०७९/०८०), राविय जशक्षा आयोगको प्रनतवेदन, २०४९, Basic and Primary

Education Master Plan for 1997-2002, सबैका लानग जशक्षा समीक्षात्मक प्रनतवेदन २००१-१५,
जशक्षासिं ग सम्बजन्धत Smart Lockdown कायवयोिना

Website मा राजखएको ।

र अन्य महत्वपूणव सूचनाहरू मन्रालयको

१८. मन्रालयले वगीकरण तथा सिं रक्षण गरे को सूचनाको वववरणः
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