
वार्षिक स्वत: प्रकाशन(सूचनाको हक) 

१. भन्त्रारमको स्वरुऩ य प्रकृतत 

मवुा तथा खेरकुद भन्त्रारम, गण्डकीको स्थाऩना तभतत २०७८ फैशाख १६ गते प्रदेश सयकाय कामिसम्ऩादन 
तनमभावरी, २०७४ को सॊशोधन अनसुाय गण्डकी प्रदेशभा बएको हो। सो तभततबन्त्दा अगातड मवुा तथा 
खेरकुद सम्फन्न्त्धत र्वषमवस्त ु तत्कातरन साभान्जक र्वकास भन्त्रारमको कामिऺ ेरभा यहेको तथमो । मस 
भन्त्रारम अन्त्तगित प्रदेश खेरकुद ऩरयषद्को स्थाऩना प्रदेश खेरकुद र्वकास ऐन, २०७७ को व्मवस्था 
अनसुाय प्रदेश सयकाय भन्न्त्रऩरयषद्को तभतत २०७७ पागनु ०९ गतेको तनणिमानसुाय बएको हो । न्जल्रागत 
रुऩभा खेरकुदराई सॊयऺण, प्रफर्द्िन य र्वकास गनि प्रदेश सयकाय भन्न्त्रऩरयषद्को तभतत २०७७ पागनु ०९ 
को तनणिमफभोन्जभ गण्डकी प्रदेशका ११ वटै न्जल्राभा न्जल्रा खेरकुद र्वकास सतभततहरुको गठन सभेत 
बएको छ । भन्त्रारमको भखु्म कामि न्जम्भेवायी मवुा तथा खेरकुद सम्फन्न्त्धत र्वषमहरुको प्रदेशस्तयीम 
कानून, नीतत, तनदेन्शका तथा भाऩदण्डहरु तनभािण गयी कामािन्त्वमन य तनमभन गनुि गयाउन ुहो । 

२. काभ, कतिव्म य अतधकाय 

गण्डकी प्रदेशको कामिर्वबाजन तनमभावरी, २०७४ फभोन्जभ मवुा तथा खेरकुद भन्त्रारमको काभ, कतिव्म य 
अतधकाय तनम् नानसुाय यहेका छन  : 

क) मवुा सम्फन्त्धी प्रादेन्शक नीतत, काननु तथा मोजना तजुिभा, कामािन्त्वमन य तनमभन, 

ख) मवुा वैऻातनक प्रोत्साहन 

ग) खेरकुद सम्फन्त्धी प्रादेन्शक नीतत, काननु तथा भाऩदण्ड तनधाियण, कामािन्त्वमन य तनमभन, 

घ) खेरकुद तथा खेरकुद ऩूवािधायको र्वकास य प्रवर्द्िन, 

ङ) खेरकुद प्रशासन य सॊघसॊस्थाको सभन्त्वम य तनमभन, 

च) प्रदेश खेरकुद ऩरयषद् सम्फन्त्धी, 
छ) न्जल्रा खेरकुद र्वकास सम्फन्त्धी, 
ज) मवुा तथा खेरकुद सम्फन्त्धी अन्त्म गततर्वतधहरु  

३. सॊगठन सॊयचना य दयफन्त्दी र्ववयण 

क.  सॊगठन सॊयचना: 
मवुा तथा खेरकुद भन्त्रारम, गण्डकी प्रदेशको कामि सञ् चारनभा सहमोग ऩु माउनका रातग नेऩार सयकायको 
याजऩरार्ित प्रथभ शे्रणीको प्रदेश सन्चवको नेततृ्वभा र्वतबन्त् न सेवा सभूहका कभिचायीहरु यहने गयी सॊगठन 
सॊयचना स्वीकृत बएको छ । मवुा तथा खेरकुद भन्त्रारम, गण्डकी प्रदेशको साॊगठतनक सॊयचना अन्त्तगित 
दईुवटा भहाशाखाहरु यहेका छन  क्रभश: प्रशासन तथा मोजना भहाशाखा य मवुा तथा खेरकुद भहाशाखा । 
प्रशासन तथा मोजना भहाशाखा भातहत प्रशासन, मोजना तथा अनगुभन शाखा, आतथिक प्रशासन शाखा य 



कानून तथा पैसरा कामािन्त्वमन शाखा यहेका छन  बन ेमवुा तथा खेरकुद भहाशाखा अन्त्तगित मवुा शाखा य 
खेरकुद शाखा भारै सञ् चातरत यहेका छन  । भन्त्रारमभा प्रशासन, न्शऺा, इन्न्त्जतनमरयङ्ग य र्वर्वध सेवा 
सभूहका कभिचायीहरु यहने व्मवस्था गरयएको छ । अत: मस भन्त्रारमको साॊगठतनक सॊयचनाराई र्वस्ततृ 
रुऩभा फझु्नका रातग तऩतसर फभोन्जभको न्चररे प्रकाश ऩायेको छ: 

 

   न्चर १: मवुा तथा खेरकुद भन्त्रारमको सॊगठन सॊयचना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ख. दयफन्त्दी र्ववयण: 

मस भन्त्रारमको स्वीकृत दयफन्त्दी अनसुाय प्रशासन, न्शऺा, कानून, ईन्न्त्जतनमयङ्ग रगामतका अन्त्म सेवा गयी 
२४ जना कभिचायीहरुको दयफन्त्दी यहेको छ । जस अन्त्तगित सार्वक सङ् घीम भातभराफाट ९ जना छन  बन े
गण्डकी प्रदेशफाट थऩ १५ जनाको यहेका छन  । दयफन्त्दी तेरयज अनसुाय आ.व. २०७८/०७९ को 
अन्त्त्मसम्भ ऩतन केर्ह ऩदऩूतति नबएको तऩतसरको तातरका १ फाट देन्खन सर्कन्त्छ।  

 

 



 तातरका १: मवुा तथा खेरकुद भन्त्रारमको स्वीकृत दयफन्त्दी तेरयज 

क्र.सॊ. कभिचायीको ऩद/तह सेवा/सभूह प्रस्तार्वत 
दयवन्त्दी 

ऩदऩूतति अवस्था 
(२०७८ असायभा) 

१ प्रदेश सन्चव या.ऩ.प्र. प्रशासन १ रयक्त(थऩ 
न्जम्भेवायीभा 
कामियत) 

२ अतधकृतस्तय नवौं/दशौं प्रशासन १ रयक्त 

३ अतधकृतस्तय नवौं/दशौं न्शऺा १ १ 

४ अतधकृतस्तय सातौं/आठौं प्रशासन २ २ 

(एक जना 
काभकाजभा) 

५ अतधकृतस्तय सातौं/आठौं न्शऺा २ १ 

६ तसतबर इन्न्त्जतनमय सातौं/आठौं इन्न्त्जतनमरयङ्ग/तसतबर १ रयक्त 

७ रेखा अतधकृत सातौं/आठौं प्रशासन/रेखा १ रयक्त(काभकाजभा) 
८ कानून अतधकृत सातौं/आठौं न्त्माम/कानून १ रयक्त(काभकाजभा) 
९ सहामकस्तय/अतधकृतस्तय ऩाचौं/छैठौं प्रशासन २ १ 

१० सहामकस्तय/अतधकृतस्तय ऩाॉचौं/छैठौं न्शऺा २ १ 

११ सहामकस्तय चौथो/ऩाचौं प्रशासन १ १ 

१२ कम््मटुय अऩयेटय/अतधकृत र्वर्वध १ १ 

१३ कामािरम सहमोगी ऩाचौं  प्रशासन २ २ 

१४ कामािरम सहमोगी कयाय २ २ 

१५ हरकुा सवायी चारक कयाय ४ ४ 
कुर जम्भा २४ १६ 

४. सेवा प्रदान गदाि राग्न े दस्तयु य अवतध: कुनै ऩतन सेवाको दस्तयु नराग्ने । अन्त्म व्मवस्था सम्फन्न्त्धत 
कामिक्रभको तनदेन्शका, कामिर्वतध य भाऩदण्ड फभोन्जभ हनुे । 

५. गनुासो सनु्त् न ेअतधकायी 
सन्चव फद्रिनाथ अतधकायी, या.ऩ.प्रथभ शे्रणी 

६. प्रवक्ता 
उऩ-सन्चव(दशौं तह) घनश्माभ ऩौडेर 

७. सूचना अतधकायी 
श्रीप्रसाद अतधकायी, अतधकृतस्तय आठौं तह 

 



८. आ.व. २०७८/०७९ असाय भसान्त्तसम्भ सम्ऩन्त् न बएका भखु्म कामिहरु: 

७.१ खेरकुद र्वकासतपि  
क) मस आ.व.भा खेराडीहरुराई खेर ऩोशाक तथा ऩौर्िक आहायको व्मवस्था गरयएको । 
ख) ९औॊ यार्िम खेरकुद प्रततमोतगता सञ् चारनाथि रु ५०,००,०००।०० र्वतनमोजन गयी आवश्मक ऩने 

खेरभैरान/वैकन्ल्ऩक खेरभैदान य प्रदेश तबरका र्वबन्त् न खेरभैदान स्तयोन्त् नतत गरयएको । साथै, उक्त 
प्रततमोतगता बव्मताका साथ कामािन्त्वमन गनिका रातग सभेत रु ५०,००,०००।०० र्वतनमोजन गयी 
खन्चिएको छ । 

ग) तसजिनशीर मवुा, खेराडी, उद्यभी रगामतका व्मन्क्तहरुराई प्रोत्साहन गयी ऩयुस्काय सभेत द्रदइएको। 
घ) खेर साभग्री खरयद गयी उत्कृष्ठ मवुा क्रफ तथा शैन्ऺक सॊस्थाहरूराइि र्वतयण गने कामि बएको । 
ङ) ऩोखया यङ्गशाराभा सोराय राइट जडान गयी खेरकुदराई र्वकास य प्रफर्द्िन गरयएको । 
च) २३४ खेरभैदान तनभािण तथा स्तयोन्त् नततको रातग आवश्मक फजेट र्वतनमोजन गयी खेरराई फढी 

प्रफर्द्िन गरयएको य सो भध्मे २०२ खेरभैदान तनभािण बएको  । 
छ) मस आ.व. २०७८/०७९ भा ५४७ बतरफर, ५३८ पुटफर, १४५ जसी, १२४ फास्केटफर, ४२ 

बतरफर नेट य ३४६ र्टर्ट फर भन्त्रारमफाट र्ववयण बएको । 
 ७.२ मवुा र्वकासतपि  

क) गण्डकी प्रदेश र्वकास स्वमॊसेवक ऩरयचारन कामिर्वतध, २०७८ स्वीकृत बइि प्रदेश र्वकास 
स्वमॊसेवकहरूको तनमनु्क्त द्रदई ऩरयचारन गरयएको । 

ख) मवुा तथा खेरकुद सम्फन्त्धी सयोकायवारासॉग अन्त्तयर्क्रमा कामिक्रभ र्वतबन्न न्जल्राहरुभा सञ् चारन 
गयी सझुाव सॊकरन गरयएको । 

ग) नेऩार स्काउट गण्डकी प्रदेशरे तातरभ सञ् चारन गनिका साथै स्काउटसॉग सम्फन्न्त्धत ऩोशाक खरयद 
गयी र्वतयण सभेत गरयएको । 

घ) राग ुऔषध जोन्खभ तथा दवु्मिसनभा यहेका मवुाहरुराई अतबनम प्रन्शऺण तथा वृत्तन्चर तनभािण गने 
तातरभ सञ् चारन गयी मवुाहरुको ऺभता अतबवृर्र्द् य र्वकास गरयएको । 

ङ) ऩयम्ऩयागत ऩेशा व्मवसामभा रागेका मवुाहरुको रातग आवश्मक कामिक्रभ गयी उक्त ऩेसाराई 
प्रोत्साहन, र्वकास य सॊयऺण गने कामि गरयएको । 

च) पयक ऺभता बएका मवुाहरुको रातग उद्यभशीरता र्वकास कामिक्रभ गरयएको । 
छ) अन्त्तयािर्िम मवुा द्रदवसका अवसयभा मवुा स्वयोजगाय् सम्बावना य चनुौती र्वषमभा मवुाहरूका फीचभा 

प्रदेशस्तयीम तफचाय रेखन प्रततमोतगता आमोजना गरयएको । 
ज) मवुा तपि का र्वतबन्न सात वटा कामिक्रभको रातग प्रस्ताव सिरन बइि कामािन्त्वमन बएको । 



झ) मवुा भैरी स्थानीम तह प्रोत्साहन कामिक्रभ अन्त्तगित प्रस्ताव ऩयेका र्वतबन्न स्थानीम तहभध्मे उत्कृि 
फन्न सपर भोदी गाउॉऩातरका ऩवितराइि मवुाभैरी स्थानीम तह घोषणा गयी नगद रु ५ राख सर्हत 
ऩयुस्कृत गरयएको । 

९. ऐन, तनमभ, तनदेन्शका तथा भाऩदण्डको सूची: 
प्रदेश खेरकुद र्वकास ऐन २०७७ गण्डकी प्रदेश र्वकास स्वमॊसेवक ऩरयचारन कामिर्वतध २०७८ 

यार्िम मवुा ऩरयषद् ऐन  २०७२ अऩाङ्गता बएका मवुाहरुको रातग उद्यभशीरता र्वकासभा अनदुान सम्फन्त्धी 
भाऩदण्ड २०७८ 

यार्िम खेरकुद र्वकास ऐन २०७७ ऩयम्ऩयागत ऩेश व्मवसामभा आफर्द् मवुाहरुराई प्रोत्साहन सम्फन्त्धी भाऩदण्ड 
२०७८ 

यार्िम मवुा ऩरयषद् तनमभावरी २०७३ उत्कृष्ठ मवुा क्रफराई खेरसाभग्री प्रदान गने सम्फन्त्धी भाऩदण्ड २०७८ 

गण्डकी प्रदेश खेरकुद र्वकास तनमभावरी २०७८ एक शैऺीक सॊस्था एक उद्यभ कामिर्वतध २०७६ 
गण्डकी प्रदेशको कामिर्वबाजन तनमभावरी २०७४ खेर प्रन्शऺण तथा तातरभ सॊचारन भाऩदण्ड २०७८ 
यार्िम खेरकुद प्रततमोतगता सञ् चारन तनदेन्शका २०७५ खेरभैदानहरुको तनभािण एवभ  स्तयोन्नतत सम्फन्त्धी भाऩदण्ड २०७८ 
यार्िऩतत यतनङन्शल्ड प्रततमोतगता तनदेन्शका सहतुरमत ऩूणि कजाि कामिर्वतध २०७५ तेस्रो सॊशोधन सर्ह 
सीऩ दऺता य योजगायी कामिक्रभ कामािन्त्वमन सम्फन्त्धी भाऩदण्ड २०७८ एक स्थानीम तह एक खेरभैदान/यॊगशारा तनभािण सम्फन्त्धी भाऩदण्ड 

२०७७ 
उद्यभी मवुा सभरृ्द् प्रदेश तनभािणभा टेवा कामिक्रभ सम्फन्त्धी भाऩदण्ड 
२०७८ 

राग ु औषध तथा दवु्मिसनभा यहेका मवुाहरुराई अतबमन प्रन्शऺण सम्फन्त्धी 
भाऩदण्ड २०७८ 

मवुाभैरी स्थानीम तह छनौट सम्फन्त्धी कामािर्वतध २०७६ मवुा तपि का वार्षिक कामिक्रभ कामािन्त्वमन भाऩदण्ड २०७८ 

१०. आम्दानी, खचि तथा आतथिक कायोफाय सम्फन्त्धी अध्मावतधक र्ववयण(फजेट रु हजायभा): 
क. आ.व. २०७८/०७९ को आतथिक प्रगतत 

 

ख. आ.व. २०७८/०७९ को याजश्व सॊकरन:  रु.११,०००।०० (अऺयेऩी एघाय हजाय) 

११. साविजतनक तनकामरे वतगिकयण तथा सॊयऺण गयेको सूचना: नबएको । 

अनदुानको स्रोत र्वतनमोजन खचि प्रगतत 
प्रततशत चार(ुरु) ऩुॉन्जगत (रु) चार ु(रु) ऩुॉन्जगत 

प्रदेश सभानीकयण ११,४७,३०,००० १५,५२,००,००० ४,०८,५२,३१८ १३,१४,८९४७४  
सङ् घीम सशति ४,०८,००,००० १,७५,००,००० १,५०,३५,२४९ ८८,५३,१००  
जम्भा (क) १५,५५,३०,००० १७,२७,००,००० ५,५८,८७,५६७ १४,०३,४२,५७४  

  मवुा तथा खेरकुद भन्त्रारम 

(प्रदेश खेरकुद ऩरयषद् फाहेक) 
चार ुखचि ३५.९३ 

  ऩुॉन्जगत खचि ८१.२६ 
प्रदेश सभानीकयण अन्त्तगित 
प्रदेश खेरकुद ऩरयषद्रे प्राप्त 

गयेको अनदुान (ख) 

५,४६,१२,००० १,८०,००,००० १,८७,२१,७२५.५० १,१०,०९,९२७  

  प्रदेश खेरकुद ऩरयषद चार ुखचि ३४.२८ 
  ऩुॉन्जगत खचि ६१.१७ 

जम्भा (क+ख) २१,०१,४२,००० १९,०७,००,००० ७,४६,०९,२९३ १५,१३,५२,५०१  
 र्वतनमोजन खचि प्रततशत चार ुखचि ३५.५० 

कुर जम्भा ४०,०८,४२,००० २२,५९,६१,७९४ ५६.३७ ऩुॉन्जगत खचि ७९.३७ 



१२. सूचना भाग सम्फन्त्धी तनवेदन य सूचना द्रदएको र्ववयण: नबएको । 

१३. हार कामियत ऩदातधकायी य कभिचायीहरुको नाभ: 

क्र.सॊ. ऩद ऩदातधकायीको नाभ, थय कामि न्जम्भेवायी सम्ऩकि  नॊ 
१ भन्त्री भाननीम श्री याजीव गरुुङ मवुा तथा खेरकुद भन्त्रारम  
क्र.सॊ. ऩद/तह/शे्रणी कभिचायीको नाभ, थय कामि न्जम्भेवायी सम्ऩकि  नॊ 
१ सन्चव, या.ऩ.प्रथभ श्री फद्रिनाथ अतधकायी मवुा तथा खेरकुद भन्त्रारम ९८५६००६५५५ 
२ उऩ-सन्चव, दशौं तह श्री घनश्माभ ऩौडेर मवुा तथा खेरकुद भहाशाखा ९८५६०४४२६२ 
३ शाखा अतधकृत, आठौं श्री श्रीप्रसाद अतधकायी प्रशासन, मोजना तथा अनगुभन शाखा ९८४१३३६६४३ 
४ रेखा अतधकृत, आठौं रारप्रसाद आचामि आतथिक प्रशासन शाखा ९८५६०२९९८४ 
५ शाखा अतधकृत, सातौं श्री शॊकयप्रसाद फयार खेरकुद शाखा ९८४६१०३९६८ 
६ शाखा अतधकृत, या.ऩ.त.ृ श्री तनभिर ऩरयमाय मवुा शाखा ९८४६०५३६१४ 
७ कानून अतधकृत, या.ऩ.त.ृ श्री तसजिना आचामि कानून तथा पैसरा कामािन्त्वमन शाखा ९८४७६५१३७० 
८ अतधकृत छैटौं श्री याजेन्त्िप्रसाद आचामि भन्त्रीज्मूको सन्चवारम ९८५६०२२१०५ 
९ अतधकृत छैटौं श्री यीता रम्सार 

साऩकोटा 
मवुा तथा खेरकुद शाखा ९८४६३८०९०२ 

१० कम््मटुय अतधकृत छैटौं श्री द्रदक्शा खड्का प्रशासन/कम््मटुय/IT ९८४१५३८१५४ 
११ सहामक, ऩाॉचौं श्री जीवन शभाि प्रशासन/दताि चरानी ९८५६०५२५०२ 
१२ कामािरम सहमोगी, 

या.ऩ.अ.ऩाचौं 
श्री सूमिफहादयु खरी  ९८४६२६०४४३ 

१३ कामािरम सहमोगी, 
या.ऩ.अ.ऩाचौं 

श्री रुिरार सवेुदी  ९८४६०८७८१० 

१४ कामािरम सहमोगी(कयाय) श्री फसनु्त्धयी ऩयाजरुी  ९८०६५०३३१३ 
१५ कामािरम सहमोगी(कयाय) श्री उतभिरा न्जयेर भन्त्रीज्मूको सन्चवारम ९८४९९५२७०८ 
१६ हरकुा सवायी 

चारक(कयाय) 

श्री श्माभ गरुुङ  ९८४१८८३४३६ 

१७ हरकुा सवायी 
चारक(कयाय) 

श्री कभि घरे  ९८६९२००१८८ 

१८ हरकुा सवायी 
चारक(कयाय) 

श्री भोहन गरुुङ  ९८४४९०१२७८ 

१९ हरकुा सवायी 
चारक(कयाय) 

श्री भनेर सनुाय  ९८०५१२०४१९ 

१४. अन्त्मर प्रकाशन बएका वा हनु े सूचनाको र्ववयण: भन्त्रारमका सूचनाहरु भन्त्रारमको सूचना ऩाटी, 
ऩरऩतरकाहरु य भन्त्रारमको वेफसाईट moys.gandaki.gov.np भा प्रकाशन गने गरयएको छ । 

 
 


