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

 

 

 

 

 

सूचना सावविननक गरेको अवनध 

२०७८ श्रावण देजि २०७८ आजिनसम्म 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदेश सरकार 

यवुा तथा िेलकुद मन्रालय 

गण्डकी प्रदेश, पोिरा, नेपाल 

website: moys.gandaki.gov.np 

Email: moys.gandaki@gmail.com 

Phone No: 061 590242, 457671 

https://mosd.gandaki.gov.np/


१. मन्रालयको स्वरुप र प्रकृनतिः 

गण्डकी प्रदेशका एघार वटा मन्रालयमध्ये एक यवुा तथा िेलकुद मन्रालयको स्थापना २०७८ बैशाि 
१६ गते भएको हो ।गण्डकी प्रदेश सरकार कायवववभािन ननयमावली, २०७४ (संशोधन सवहत) अनसुार 
यस मन्रालयलाई यवुा तथा िेलकुद सम्वन्धी ववषयहरुको जिम्मेवारी तोवकएको छ । मन्रालयको कायवक्षेर 
नभर रहेका ववनभन्न ववषयहरुको प्रदेशस्तरीय कानून, नीनत, ननदेजशका तथा मापदण्डहरुको ननमावण गनुव 
मन्रालयको मूख्य कायव हो । त्यस्तै मन्रालयले ववनभन्न आवनधक तथा बावषवक योिना, वावषवक नीनत तथा 
कायवक्रम र बिेट ननमावण एवम ्कायावन्वयन गदै आइरहेको छ । 

मन्रालय मातहत प्रदेश िेलकुद पररषद् तथा एघार जिल्लामा जिल्ला िेलकुद ववकास सनमनतहरू रहेका 
छन ्।मन्रालय साववक सामाजिक ववकास मन्रालयको पररसरमा रहेको छ । 

मन्रालयको संगठन संरचना 

 
 



२. मन्रालयको काम, कतवव्य र अनधकारिः 

गण्डकी प्रदेश सरकारको (कायवववभािन) ननयमावली, २०७४ बमोजिम यवुा तथा िेलकुद 
मन्रालयको काम, कतवव्य र अनधकार देहाय बमोजिम रहेको छ । 

नस.नं. काम, कतवव्य र अनधकार 

१ 
यवुा सम्बन्धी प्रादेजशक नीनत, काननु तथा योिना तिुवमा, कायावन्वयन र 
ननयमन, 

२ यवुा वैज्ञाननक प्रोत्साहन 

३ 
िेलकुद सम्वन्धी प्रादेजशक नीनत, काननु तथा मापदण्ड ननधावरण, कायावन्वयन 
र ननयमन, 

४ िेलकुद तथा िेलकुद पूवावधारको ववकास र प्रवर्द्वन, 

५ िेलकुद प्रशासन र संघसंस्थाको समन्वय र ननयमन, 

6 राविय र प्रादेजशक िेलकुद प्रनतयोनगता तथा कायवक्रम आयोिना र सहभानगता 
७ प्रदेशमा यवुा तथा िेलकुद सम्बन्धी अन्य गनतववनधहरू सञ्चालन। 

 

३. मन्रालयमा कायवरत पदानधकारी तथा कमवचारी वववरणिः 
नस.नं. नाम थर पद/तह/शे्रणी कायव जिम्मेवारी फोन नं. 

1  
मा. राजिव गरुूङ मन्री 

यवुा तथा िेलकुद 
मन्रालय 

  

रोननत गरुूङ स्वकीय सजचव मा. मन्रीज्यू 9869091767 

2 नबनोद बहादरु कुुँ वर सजचव, रा.प. प्रथम 
यवुा तथा िेलकुद 
मन्रालय 

9856067915 

3 तेि प्रसाद काफ्ले उपसजचव,  दशौं तह 
यवुा तथा िेलकुद 
महाशािा 

9856035333 

4 श्री प्रसाद अनधकारी शािा अनधकृत, आठौं 
प्रशासन, योिना तथा 
अनगुमन शािा 

9841336643 

5 प्रकाश ओझा शािा अनधकृत, आठौं यवुा शािा 9856037169 

6 शंकर प्रसाद बराल शािा अनधकृत, सातौं िेलकुद शािा 9846103968 

7 दामोदर बराल अनधकृत, छैटौं प्रशासन/स्टोर 9846058888 

8 रािेन्र प्रसाद आचायव अनधकृत, छैटौं मन्रीज्यूको सजचवालय 9856022105 

9 रीता लम्साल सापकोटा अनधकृत, छैटौं यवुा र िेलकुद शािा 9846380902 

10 ददक्शा िड्का क. अनधकृत, छैटौं प्रशासन/ कम््यूटर/IT 9841538154 



नस.नं. नाम थर पद/तह/शे्रणी कायव जिम्मेवारी फोन नं. 
11 िीवन शमाव सहायक, पाचौं तह प्रशासन/दताव चलानी 9856052502 

12 सूयव बहादरु िरी कायावलय सहयोगी   9846260443 

13 रूर लाल सवुदेी कायावलय सहयोगी   9846087810 

14 बसनु्धरी परािलुी कायावलय सहयोगी   9806503313 

15 उमीला जिरेल कायावलय सहयोगी मन्रीज्यूको सजचवालय 9849952708 

16 मनेल सनुार सवारी चालक   9805120419 

17 कमव घले सवारी चालक     

18 श्याम गरुूङ सवारी चालक     

19 मोहन गरुूङ सवारी चालक   9844901278 

४. सेवा प्रदान गनव लाग्ने दस्तरु र अवनधिः  

कुनै पनन सेवाको दस्तरु नलाग्ने ।अन्य व्यवस्था सम्बजन्धत कायवक्रमको ननदेजशका र 
मापदण्ड बमोजिम । 

५. गनुासो सनु्न ेअनधकारी 
सजचव श्री ववनोद बहादरु कुुँ वर 

६. सूचना अनधकारीिः 
 प्रकाश ओझा, शािा अनधकृत आठौं तह । 

७. आ.व. २०७८/७९ आजिन मसान्तसम्म सम्पन्न मखु्य कायवहरूिः  

(क) अन्तरावविय यवुा ददवसका अवसरमा यवुा स्वरोिगारिः सम्भावना र चनुौनत ववषयमा 
यवुाहरूका बीचमा प्रदेशस्तरीय नबचार लेिन प्रनतयोनगता आयोिना गररएको । ५३ िना 
सहभागीबाट नबचार प्राप्त गरी उत्कृष्ट पाुँच ववचारलाइव परुस्कार र प्रमाणपर ददइएको । 
सोही अवसरमा नमनत २०७८।०४।२८ गते (12 August 2021) Transformation of 

Food System: Youth Innovation for Human and Planetary Health ववषयमा अनलाइनमा 
आधाररत प्रजशक्षण कायवक्रम सञ्चालन गररएको । 

(ि) वेबसाइट तयार गरी सञ्चालनमा ल्याइएको । (1. Fully responsive layout 2. 

Consistent color theme 3. Consistent element sizes 4. Easy to use main 

navigation / menu) 

(ग) िेलमैदानको ननमावण र स्तरोन्ननत सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान गरी १७४ वटा प्रस्ताव 
सङ्कलन गररएको । 

(घ) वावषवक ववकास कायवक्रममा समेवटएका ४५ वटा तथा नेपाल सरकारबाट सशतव अनदुानको 
रूपमा प्राप्त १५ वटा गरी ६० वटा पूवावधार ननमावण कायवक्रमको लानग सूचना प्रकाशन 
गररएको । 

(ङ) यवुा तफव का ववनभन्न चार वटा कायवक्रमको लानग सूचना प्रकाशन गररएको । 



(च) प्रदेश ववकास स्वयंसेवक पररचालन कायवववनध, २०७८ को मस्यौदा सहमनतको लानग 
अथव मन्रालयमा पठाइएको । 

(छ) यवुा स्वरोिगार कायवक्रम सम्बन्धी मापदण्ड ननमावण भैरहेको । 

८. ऐन, ननयम, ननदेजशका तथा मापदण्डको सूचीिः 
- प्रदेश िेलकुद ववकास ऐन, २०७७ 

- गण्डकी प्रदेश िेलकुद ववकास ननयमावली, २०७८ 

- िेलमैदानहरूको ननमावण र स्तरोन्नती सम्बन्धी मापदण्ड, 2078 
- उत्कृष्ट यवुा क्लबहरूलाइव िेल सामग्री ववतरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ 

- परम्परागत पेशा व्यवसायमा लागेका यवुालाइव प्रोत्साहन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८  

- अपाङ्गता भएका यवुाहरूको लानग उद्यमशीलता ववकासमा अनदुान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८  

- लाग ुऔषध तथा दवु्यवसनमा रहेका यवुाहरुलाई अनभनय प्रजशक्षण सम्बन्धी मापदण्ड, 2078 
-  िेल प्रजशक्षण तथा तानलम सम्बन्धी मापदण्ड, 2078 (प्रदेश िेलकुद पररषद्) 

९. आम्दानी, िचव तथा आनथवक कारोवार सम्बन्धी अद्यावनधक वववरण (बिेट रू हिारमा) 
प्रदेश समानीकरण गण्डकी प्रदेश नेपाल सरकारबाट सशतव अनदुान 

कायावलय सञ्चालन 
ववकास कायवक्रम िम्मा प्रदेश 

ववकास 
स्वयंसेवक  

ववकास कायवक्रम िम्मा 

कायवक्रम 
िचव 

पूवावधार 
ननमावण 

  
कायवक्रम 
िचव 

पूवावधार 
ननमावण 

  

34930 65000 68600 168530 32400 8400 17500 58300 

    

प्रदेश सरकार िम्मा   168530   कायवक्रम िचव िम्मा 73400   

नेपाल सरकार 
िम्मा 

  58300   पूवावधार ननमावण िम्मा 86100   

मन्रालयको िम्मा 
बिेट  

  226830   

 

१०. तोवकए बमोजिमका अन्य वववरण- नरहेको 
 

११. प्राप्त गरेको वैदेजशक सहायता, ऋण, अनदुान एवं प्राववनधक सहयोग  - नभएको 
 

  



१२. सञ्चालन गरेका कायवक्रम र सो को प्रगनत प्रनतवेदन  

 आ.ब. २०७८/७९ को ववकास बिेट िचवको वववरण 

नस.नं. 
िचव शीषवक 

नं. कोड नं कायवक्रम/पररयोिना बिेट िचव प्रनतशत 

1 22522 2.7.14.48 
यवुा र िेलकुद सम्बन्धी नीनत, ननयम र 
मापदण्ड ननमावण 

500 204 40.8 

2 22522 2.6.6.1 अन्तरावविय यवुा ददवस समारोह 100 100 100 

 बउजशनं- 351010014 यवुा तथा िेलकुद मन्रालय - पुुँिीगत 72800 836 1.15 

 

१३. सावविननक ननकायले वगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनािः  

-मन्रालयले सूचनाको वगीकरण नगरेको । 

 

१४. सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सूचना ददएको वववरणिः  

सूचना मागको ननवेदन संख्या फछवयौट कैवफयत 

नलजित रूपमा कुनै सूचना माग नभएको । 

 

१५. अन्यर प्रकाशन भएका वा हनुे सूचनाको वववरणिः 
मन्रालयका सूचनाहरु मन्रालयको सूचना पाटी, परपनरकाहरु र मन्रालयको वेबसाईट 
moys.gandaki.gov.np मा प्रकाशन गने गररएको छ ।  


