नेपाल सरकार

युवा तथा खे लकुद मन्त्रालय
ससिं हदरबार, काठमाडौ ।

सूचनाको हकसम्बन्त्धी ऐनको दफा ५(३) बमोजिम
सावविसनक गररएको सूचना
( २०७7 माघ, फागुन र चैर मसान्त्त सम्म )

प्रकाशकः
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
युवा पररचालन तथा परामशव शाखा
२०७7 माघ, फागुन र चैर मसान्त्त सम्म
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नेपाल सरकार
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
ससिं हदरबार

सू चनाको हकसम्बन्त्धी ऎनको दफा ५(३) अनुसार सावविसनक गररएको

2077 माघ, फागुन र चैर मसान्त्त सम्मको सूचनाको स्वतस्फूतव
प्रकाशन
1. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्वरुप र प्रकृसतः
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय दे शको प्रमुख श्रमशजि र उिावका रुपमा रहे का युवाहरुको समग्र ववकास र
खेलकुद क्षेरको ववकासका लासग जिम्मेवार प्रमुख केन्त्रीय सनकायका रुपमा २०६५ सालमा स्थापना भएको
मन्त्रालय हो । युवा ववकास तथा पररचालन र खेलकुदको ववकासका लासग नीसत सनमावण, नीसत
कायावन्त्वयनका लासग योिना तिुम
व ा गरी कायावन्त्वयनको व्यवस्था समलाउने र सोको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
गनुव गराउनु यस मन्त्रालयको प्रमुख कायव रहे को छ ।

2. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको काम, कतवव्य र असधकारः
नेपाल सरकार (कायवववभािन) सनयमावली, २०७४ अनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलार्व प्राप्त कायवदेश र
जिम्मेवारीको क्षेर दे हाय बमोजिम रहे को छः

१युवा तथा खेलकुद सम्वन्त्धी नीसत, योिना, कायवक्रम तिुम
व ा, कायावन्त्वयन, अनुगमन र मूल्यािंकन युवा, खेलकुद
र स्काउटसम्बन्त्धी नीसत, कानून, मापदण्ड;

1. रावियस्तरका खेलकुद सिं घसिं स्थाको सनयमन र समन्त्वय;

2. राविय, प्रादे जशक र अन्त्तराववियस्तरमा खेलकुद ववकास र प्रवर्द्वन;

3. राविय, प्रादे जशक र अन्त्तरावविय खेलकुद प्रसतयोसगता आयोिना र सहभासगता;
4. युवा िागरण तथा ववकास;
5. राविय खेलकुद पररषद्;
6. युवा स्वरोिगार कोष;

7. मन्त्रालयसम्बन्त्धी राविय अन्त्तरावविय सिं घसिं स्थासँग सजन्त्ध, सम्झौता, असभसजन्त्ध, सम्पकव र समन्त्वय;

8. मन्त्रालयसम्बन्त्धी सावविसनक सिं स्थान, प्रासधकरण, ससमसत, प्रसतष्ठान, कम्पनी आददको सञ्चालन र सनयमन;
9. मन्त्रालयको ववषय क्षेरसँग सम्बजन्त्धत सेवा, समूह र उपसमूहको सञ्चालन ।
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उि सनयमावलीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई युवा ववकास तथा पररचालन र खेलकुद क्षेरको

ववकासका लासग जिम्मेवार र असधकारसम्पन्न तथा उत्तरदायी केन्त्रीय सनकायका रुपमा स्थावपत गरी नीसतगत
व्यवस्थापन, समन्त्वय, सनयमनका लासग दे हायका असधकारक्षेर प्रदान गरे को छः
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

नीसतगत ववकास ब्यवस्थापनको असधकार क्षेर
सनयमनात्मक र सनयन्त्रणात्मक असधकार क्षेर
सहकायावत्मक र साझेदारीको असधकार क्षेर
ववकासात्मक असधकारक्षेर

अनुसन्त्धानात्मक र सुधारात्मक असधकार क्षेर
समन्त्वयात्मक असधकार क्षेर

सिं स्थागत ब्यवस्थापकीय असधकार क्षेर

ववत्तीय ब्यवस्थापकीय तथा स्रोत पररचालन असधकार क्षेर

अन्त्तराविय सम्पकव र सम्वन्त्धको वपरचालन र ब्यवस्थापन गने असधकार क्षेर

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सिं रचना, कमवचारी सङ्ख्या र कायव वववरणः
मन्त्रालयस्तरीय सिं गठनात्मक व्यवस्था मार रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा एकिना ववभागीय मन्त्री, नेपाल
सरकारको रािपरािंवकत ववजशष्ट श्रे णीको सजचव एक िना र नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्त्य प्रशासन समूहको सहसजचव
एक र नेपाल जशक्षा सेवाको सहसजचव एक गरी दुईिना सहसजचवको व्यवस्था रहे को छ । हाल मन्त्रालयमा दुईवटा
महाशाखा र दशवटा शाखाको व्यवस्था रहेको छ । मन्त्रालयको वतवमान सिं गठनात्मक सिं रचना दे हाय बमोजिम रहेको
छ ।
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प्रस्ताववत सिं गठन सरिं चना र दरबन्त्दी वववरण
मन्त्री

उपसजचव रा.प.दि.(प्र)-१,शा.अ.रा.प.तृ.(प्र)१

सजचव

शा.अ.रा.प.तृ.(प्र)-१

खेलकुद ववकास
महाशाखा

युवा ववकास महाशाखा

रा.प.प्रथम जशक्षा

रा.प.प्रथम (प्र.)-१

कमवचारी
प्रशासनशाखा
उ=स=रा.प.दि.प्र
.–१,
शा=अ=रा.प.तृ.
प्र.–१, ना.सु.–

युवा
पररचालन
तथा परामशव
शाखा

७, क.अ.–६,

उ=स=रा.प.दि.

ह.स.चा.–६,

(प्र.)–१,

का.स.– 10

शा=अ=रा.प.तृ.
(प्र.)–१,

युवा
उद्यमशीलता
ववकास तथा
लगानी प्रवधवन
शाखा
उ=स=रा.प.दि.(सा
.प्र.)–१,
शा=अ=रा.प.तृ.(प्र
.)–१

प्रशासन-१

योिना,

कानून तथा

आसथवक प्रशासन

अनुगमन तथा

फैसला

शाखा

खेल पूवावधार

खेलकुद

उ=स=रा.प.दि.(ले

ववकास शाखा

प्रवधवन शाखा

खा).–१,

उ=स=रा.प.दि.र्

उ=स=रा.प.

जन्त्ि(ववजल्डङ्

दि..जश.प्र.–

तथा

१,

आवकवटे क्ट)–१,

शा=अ=रा.प

र्जन्त्ि रा.प.तृ

.तृ.

ववकास

कायावन्त्वयन

सहायता

शाखा

समन्त्वय शाखा

उ=स=रा.प.दि.(

उ=स=रा.प.दि.(

न्याय/कानून)–

प्र.)–१,

१, कानून

शा=अ=रा.प.तृ.(

=असधकृत

प्र.)–१

=रा.प.तृ.

र्जन्त्ि(सससभल)–

शरीररक-

(न्याय/कानून)

१,

१

ले=अ=रा.प.तृ.(ले
खा)–१,

रा.प.अनिं.प्रथम
(लेखा)-2

–१
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खेलकुद
प्रसतयोसगता
शाखा
उ=स=रा.प.दि(
जश.प्र.)–१,
शा=अ=रा.प.तृ.
शारीररक-१

खेल सिं घसिं स्था
समन्त्वय
शाखा
उ=स=रा.प.
दि(जश.प्र.)–
१,
शा=अ=रा.प.
तृ.शरीररक
-१

कमवचारी सङ्ख्या
क्र.सिं .

तह

१

रा.प.ववजशष्ट

२

रा.प.प्रथम

३

४

५

६

िम्मा

रा.प.दितीय

रा.प.तृतीय

रा.प.अनिं. प्रथम

श्रे णी वववहन

सेवा समूह

साववक स्वीकृत
दरबन्त्दी

िम्मा दरबन्त्दी

१

१

प्रशासन

१

२

जशक्षा

१

प्रशासन

५

जशक्षा

3

लेखा

१

र्न्त्िीसनयर

1

कानून

1

प्रशासन

6

जशक्षा

3

लेखा

१

कानून

१

र्न्त्िीसनयर

1

प्रशासन

7

ववववध

6

लेखा

२

हलुका सवारी चालक

6

6

कायावलय सहयोगी

१0

१0

१1

१2

15

57

5

युवा ववकास महाशाखा
महाशाखा र

अन्त्तरगतका
शाखाहरु

कायवजिम्मेवारी र कायववववरण

•
•
•
•

युवा ववकास राविय नीसत, रणनीसत तिुम
व ा पररमािवन र कायावन्त्वयनसम्बन्त्धी कायव,
राविय युवा पररषद् सम्बन्त्धी कायवहरूको समन्त्वय,

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोिगार कोष सम्बन्त्धी कायवहरूको समन्त्वय,

राविय युवा पररषद् र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोिगार कोषको सम्पकव
महाशाखाको कायव,

•

युथ सभिन-२०२५ को कायवयोिना तयारी तथा कायावन्त्वयन सम्बन्त्धी कायवको
समन्त्वय र अनुगमन,

•
•

राविय तथा अन्त्तरावविय युवा अनुभव आदान-प्रदान सम्बन्त्धी कायव,

युवा सम्बन्त्धी राविय स्तरका सिं घसिं स्थाहरूको सम्पकव, सम्बन्त्ध, समन्त्वय र सनयमन
सम्बन्त्धी कायव,

•
•

युवासँग सम्बजन्त्धत अन्त्तरावविय गैर सरकारी सिं घसिं स्थाहरूसँग समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव,

ु रािसिं घ र अन्त्य दातृ सनकायहरूसँगको समन्त्वय
युवा सम्बर्द् कायवको सन्त्दभवमा सिं यि
सम्बन्त्धी कायव,

•

युवा ववकास
महाशाखा

•

अन्त्तरावविय युवा महोत्सव, भेला र सम्मेलनमा सहभासगता सम्बन्त्धी कायव,

प्रदे श र स्थानीय तहमा युवा पररचालन एविं ववकास सम्बन्त्धी कायवहरूको सहिीकरण,
क्षमता ववकास र समन्त्वय,

•
•
•

साकव युथ चाटव सम्बन्त्धी कायव,

युवा ववकासका सन्त्दभवमा समर रािहरूसँग समझदारी (MoU) गने कायव,

नेपाल जस्थत ववसभन्न रािदूतावास तथा अन्त्तरावविय गैर सरकारी सिं स्थामाफवत नेपालमा
आउने युवा स्वयिंसेवकहरूको सेवासम्बन्त्धी कायव,

•
•

सिं घीय युवा ववकासका कायवक्रमहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन सम्बन्त्धी कायव,

राविय युवा पररषद,युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोिगार कोष र अन्त्य सरकारी

सनकायिारा सञ्चालन गररने सीपमूलक तासलम तथा स्वरोिगारमूलक तासलम सम्बन्त्धी
कायवहरूको समन्त्वय,
•

युवा लजक्षत र मागमा आधाररत सीप ववकास तासलम कायवक्रमको पवहचानर
सञ्चालनमा समन्त्वय,

•
•
•
•
•
•

युवा स्वयिं सेवक पररचालन कायवको समन्त्वय तथा सनदे शन,
युवा सूचना केन्त्र सम्बन्त्धी कायवको समन्त्वय,

राविय/अन्त्तरावविय युवा ददवस तथा महोत्सव सम्बन्त्धी कायवको समन्त्वय,
राविय युवा प्रसतभा सम्मान सम्बन्त्धी कायव,

राविय ववकासमा युवा पररचालन कायवको समन्त्वय,

ु रािसघिंका ववशेष
युवासम्बन्त्धी अन्त्तरावविय सजन्त्ध, असभसजन्त्ध, प्रोटोकल तथा सिं यि
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उल्लेख हरू सम्बन्त्धी कायवको कायावन्त्वयन कायवयोिना तिुम
व ा र कायावन्त्वयनको
अनुगमन सम्बन्त्धी कायव,
•
•

युवा पररचालन सम्बन्त्धी दिपक्षीय समझदारी सम्बन्त्धी कायव¸

लजक्षत युवाहरूमा मनोपरामशव एविं सकरात्मक सोचको प्रवाह गने वक्रयाकलापहरूको
पवहचान गरी लजक्षत कायवक्रमहरू सञ्चालन,

•

युवासँग सम्बजन्त्धत लेख, रचना तथा सन्त्देशमूलक सामग्री उत्पादन गरी ववसभन्न सञ्चार
माध्यमिारा प्रचार-प्रसार सम्बन्त्धी कायव,

•
•

नेपाल स्काउटसम्बन्त्धी कायवहरूको समन्त्वय,
तोवकए बमोजिमका अन्त्य काम ।

महाशाखा अन्त्तरगतका शाखाहरु
•
•
•
•
•
•

कमवचारी प्रशासन शाखा,
आसथवक प्रशासन शाखा

युवा पररचालन तथा परामशव शाखा,

युवा उद्यमशीलता ववकास तथा लगानी प्रवधवन शाखा,

योिना, अनुगमन तथा ववकास सहायता समन्त्वय शाखा
कानुन तथा फैसला कायावन्त्वयन शाखा।

१) कमवचारी प्रशासन शाखा

यस शाखा माफवत सम्पादन हुने कायवहरु सनम्नानुसार उल्लेख गररएको छ ।
•

मन्त्रालय र अन्त्तगवतको सेवा समूहका पदासधकारीहरुको कमवचारी व्यवस्थापन सिं ग सम्बजन्त्धत सम्पूणव

कायवहरु (िस्तैःसनयुजि, पदस्थापना, ववभागीय कायववाही, सरुवा, बढु वा, राजिनामा, अवकाश आदद) सम्बन्त्धी कायव
गने ।
•
•
•
•

मन्त्रालय सम्बजन्त्धत सेवा समूह अन्त्तगवतका पदहरु सृिना एविं पररपूसतवका लासग आवश्यक कायवहरु गने ।
प्रोत्साहन तथा पुरस्कारका लासग योग्य कमवचारीहरु छनौट गनव ससफाररस गने ।

मन्त्रालयमा कायवरत कमवचाररहरुको आन्त्तररक बढुवा सम्बन्त्धी प्रारजम्भक कायववाही गने ।

मन्त्रालय तथा मातहतका कमवचारीहरुको कायव वववरण, कायव ववभािन एविं िनशजि सम्बन्त्धी वववरण तयार
गने ।

•

कमवचारीहरुको वृजत्त ववकासका लासग वैदेजशक तथा स्वदे शी तासलम, गोष्ठी सेसमनार, अध्ययन, अध्ययन भ्रमण
आददको आवश्यकता पवहचान तथा सहभासगताका लासग मनोनयन लगायतका आवश्यक कायवहरु गने ।

•
•

मन्त्रालयको भौसतक सम्पजत्तको असभलेख, सिं रक्षण, पररचालन र सिं भार सम्बन्त्धी कायव गने ।

मन्त्रालयमा कायवरत कमवचारीहरुका लासग प्राप्त हुने ववदे शी छारवृजत्तको वववरण तथा सोको असभलेख
सम्बन्त्धी कायव
गने ।

•

मन्त्रालयमा कायवरत कमवचारीहरुको केजन्त्रय प्रशाससनक सनकायका रुपमा कायव गने तथा कमवचारी
ववकाससँग सम्बजन्त्धत अन्त्य कायवहरु गने ।

•

अन्त्य शाखाको क्षेर सभर नपरे का आकजस्मक प्रकृसतका कामहरु गने ।
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•

नागररक वडापरमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरु एवम् अन्त्य सनदे जशत कायवहरु
तोवकएको अवसधसभरै सम्पादन गने ।

२)

आसथवक प्रशासन शाखा

यस शाखा माफवत सम्पादन हुने कायवहरु सनम्नानुसार उल्लेख गररएको छ ।
•

आसथवक प्रशासन सम्बजन्त्ध प्रचसलत ऐन सनयम र आसथवक कायवववसध ऐन तथ सो सम्बजन्त्ध सनयमावलीको
असधनमा रवह मन्त्रालयको आसथवक कारोबार सिं चालन गने ।

•
•

मन्त्रालय अन्त्तगवतको बिेट तिुम
व ा गरी जस्वकृसतका लासग पेश गने ।

मन्त्रालय र अन्त्तगवत सनकायलाई उपलब्ध गराउने बिेट रबमको अज्तयारी तयार गने र खचव सम्बन्त्धी
नम्सलाई व्यवजस्थत गने ।

•
•
•
•
•
•

कायवक्रम बिेटको सम्बन्त्धमा योिना, अनुगमन तथा मूल्यािंकन शाखासँग समन्त्वय गरी बिेट तिुम
व ा गने ।
जस्वकृत बिेटको सनकासा सलने, लेखा रा्ने, प्रसतवेदन गने, एवककृत केजन्त्रय आसथवक वववरण तयार गने ।
मन्त्रालयको लेखापररक्षण गराउने र बेरुिु सम्पररक्षण गराउने ।

मन्त्रालयको आसथवक कारोवार सम्बजन्त्ध श्रे स्ताहरुको जिम्मा सलई सुरजक्षत रा्ने ।
आसथवक प्रशासन सम्बजन्त्ध ववषयमा राय परामशव प्रदान गने ।

आन्त्तररक व्यवस्थापन शाखाको सहयोग सलई मन्त्रालयका कमवचारीहरुको तलवी प्रसतवेदन पाररत गरी तलब
भत्ता ववतरण गने ।

•
•
•

बेरुिु फर्छ्यौट सम्बन्त्धमा आवश्यक कायववाही गरी प्रगसत वववरण पठाउने ।
शाखाको माससक, चौमाससक तथा वावषवक प्रगसत प्रसतवेदन तयार गने ।

नागररक वडापरमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरु एविं अन्त्य सनदे जशत कायवहरु
तोवकएको अवसधसभरै सम्पादन गने ।

३)

युवा पररचालन तथा परामशव शाखा

यस शाखा माफवत सम्पादन हुने कायवहरु सनम्नानुसार उल्लेख गररएको छ ।
•

युवा सम्बन्त्धी नीसत, रणनीत र कायवक्रम तिुम
व ा तथा कायवक्रम कायावन्त्वयनको समन्त्वय,

•

राविय युवा नीसत र युथ सभिन-२०२५ को कायवयोिना सनमावण तथा कायावन्त्वयन सम्बन्त्धी कायव,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

राविय युवा पररषदको सञ्चालनको सहिीकरण तथा समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव,

युवा सबकास तथा युवा सम्बर्द् अन्त्य कायवक्रमहरूको प्रभावकाररता अध्ययन र मूल्याङ्कन सम्बन्त्धी कायव,
युवा नेतत्ृ व तथा व्यजित्व ववकास सम्बन्त्धी कायव

राविय तथा अन्त्तराववियस्तरमा युवा आदान-प्रदान सम्बन्त्धी कायव,

राविय एकता सुदृढीकरणका लासग युवा जशववर, सम्मेलन, भेला आयोिना¸
अन्त्तरप्रदे श युवा आदान-प्रदान कायवको समन्त्वय,

युवा महोत्सव तथा बहुसाँस्कृसतक वक्रयाकलापहरुको आयोिनाको समन्त्वय,

ददगो ववकास लक्ष्य (SDGs)का युवासँग सम्बजन्त्धत लक्ष्यहरू कायावन्त्वयनको समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव,
राविय युवा प्रसतभा सम्मानसम्बन्त्धी कायव,

युवा स्वयिं सेवक पररचालन र समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव,

आन्त्तररक र बाह्य युवा अनुभव आदान-प्रदान सम्बन्त्धी कायव गने,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

अन्त्तरसरकारी सनकायसँग समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव¸

युवा पररचालनसम्बन्त्धी दिपक्षीय समझदारी सम्बन्त्धी कायव¸

राविय एकता र रािसनमावण सम्बन्त्धी विृ त्वकला सम्बन्त्धी कायव¸

युवा स्वास््य र सचेतना¸ वातावरण सिं रक्षणमा युवा पररचालन सम्बन्त्धी कायव¸
नेपाल स्काउटको सम्पकव शाखाको कायव,

युवा र युवा सिं स्थािारा सञ्चालन गररने सीपमूलक तासलम तथा स्वरोिगारमूलक तासलम सम्बन्त्धी कायव गने,
राविय युवा पररषदको सम्पकव शाखाको कायव गने,

शाखाको माससक, चौमाससक तथा वावषवक प्रगसत प्रसतवेदन तयार गने,

नागररक बडापरमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरू एविं अन्त्य सनदे जशत कायवहरू
सम्पादन गने ।

४)

युवा उद्यमशीलता ववकास तथा लगानी प्रवधवन शाखा

यस शाखा माफवत सम्पादन हुने कायवहरु सनम्नानुसार उल्लेख गररएको छ ।
•

युथ सभिन-२०२५ का आधारमा युवा उद्यमशीलता तथा रोिगार ववकासका योिना तिुम
व ा र कायावन्त्वयन
सम्बन्त्धी कायव,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

युवा लजक्षत मागमा आधाररत सीप ववकास तासलम कायवक्रमको पवहचान र कायावन्त्वयन सम्बन्त्धी कायव,
उद्यमी युवाहरूको सञ्जाल गठन र पररचालन सम्बन्त्धी कायव,
युवा उद्यमशीलता सम्बन्त्धी समन्त्वयको कायव,

उद्यमी युवालाई सम्मान तथा प्रोत्साहन सम्बन्त्धी कायव,
उद्यमसम्बन्त्धी महोत्सवको समन्त्वयसम्बन्त्धी कायव,

ववषयक्षेरका आधारमा अगुवा उद्यमी युवाको प्रोफार्ल तयार पाने कायव,

ददगो ववकास लक्ष्य (SDGs)का युवासम्बन्त्धी लक्ष्य कायावन्त्वयनको समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव,
युवा उद्यमशीलता ववकासका लासग ववज्ञहरूसँग परामशव कायवक्रमको समन्त्वय,

युवा उद्यमशीलता ववकासका लासग युवाका क्षेरमा कायवरत गैसससँग समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव,

युवा रोिगारको अवस्था सम्बन्त्धी स्थानीय तहबाट सङ्कलन हुने त्याङ्क एकीकृत गरी प्रकाशन गने,
युवालाई सीप र क्षमताका आधारमा उद्यमका लासग सहि किाव प्रवाह सम्बन्त्धी कायवको समन्त्वय¸
युवालाई दे शमा उपलब्ध आसथवक तथा रोिगारीका अवसरबाट लाभ सलन उत्प्रेररत गने,

युवा तथा साना व्यावसायी स्वरोिगार कोषबाट युवामा हुने लगानी कायवको सहिीकरण र अनुगमन गने,
युवाको सहकारी तथा ववत्तीय सिं स्थामा सहि र सरल पहुँच असभवृवर्द् सम्बन्त्धी कायवको समन्त्वय गने¸
युवाका लासग ववत्तीय साक्षरता र नयाँ व्यवसाय थालनीसम्बन्त्धी तासलम सञ्चालन सम्बन्त्धी कायव¸

युवा उद्यमी परामशव तथा ववत्तीय सेवा सहिीकरणका लासग युवा ववकासका क्षेरका कायवरत सरकारी
सनकाय,सहकारी, गैर सरकारी र सनिी क्षेरसँग समन्त्वय गने सम्बन्त्धी कायव,

•
•
•
•
•

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोिगार कोषको लगानी सम्बन्त्धी ववसध र कायवप्रवक्रया सम्बन्त्धी कायव,
सफल युवा प्रसतभा तथा उद्यमीको खोिी गरी प्रोत्साहन सम्बन्त्धी कायवको समन्त्वय¸
युवालाई श्रमको सम्मान गदै र उत्पादनसँग िोड्ने सम्बन्त्धी कायव,

एक स्थानीय तह एक उत्पादन कायवक्रमका लासग स्थानीय तह र प्रदे शसँग समन्त्वयको कायव¸
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोिगार कोषको सम्पकव शाखाको रुपमा काम गने ।
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•
•

शाखाको माससक, चौमाससक र वावषवक प्रगसत प्रसतवेदन तयार गने, गराउने,

नागररक बडापरमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरू एविं अन्त्य सनदे जशत कायवहरू
तोवकएको अवसधसभरै सम्पादन गने ।

५) योिना, अनुगमन तथा ववकास सहायता समन्त्वय शाखा

यस शाखा माफवत सम्पादन हुने कायवहरु सनम्नानुसार उल्लेख गररएको छ ।
•

मन्त्रालयको वावषवक योिना तथा कायवक्रमहरु तिुम
व ा गने ।

•

युवा तथा खेलकुद ववकास सम्बन्त्धी वावषवक कायवक्रमहरु तयार गने ।

•
•
•

युवा तथा खेलकुद ववकास सम्बन्त्धी आवसधक (अल्पकासलन, मध्य र दीघवकासलन) योिनाहरु तयार गने ।
जिल्ला तथ क्षेरस्तरीय कायवक्रमहरु तिुम
व ा गने ।

मन्त्रालय अन्त्तगवतका सनकाय तथ सम्बजन्त्धत सिं स्थाबाट प्राप्त योिना तथ कायवक्रमलाई अजन्त्तम रुप ददई
राजष्िय यझनामा समावहत गनव राजष्िय योिना आयोगमा ससफाररस सवहत पठाउने ।

•

वैदेजशक सहयोगका सम्बन्त्धमा सरकारका अन्त्य मन्त्रालय, आयोग, सजचवालय र दातृ सनकायसँग सहयोग र
सम्बन्त्ध ववस्तार गनव आवश्यक कायव गने ।

•

युवा ववकास सम्बन्त्धी अध्ययन, अनुसन्त्धान, सवेक्षण र राजष्िय तथा अन्त्तरावविय गोष्ठी, सेसमनार तथा सम्मेलन
सम्बजन्त्ध कायव गने गराउने ।

•
•
•

योिना शाखासँग समन्त्वय गरी वैदेजशक सहयोग सम्बन्त्धी कायव गने ।

युवा ववकास र पररचालनका लासग अन्त्तरावजष्िय सम्झौता सम्बन्त्धी कायव गने ।

आन्त्तररक व्यवस्थापन शाखाबाट अनुरोध भई आएका िनशजि ववकास सम्बन्त्धी कायवक्रमका लासग वैदेजशक
सहयोगको पररचालन गनव पहल गने ।

•

युवा, खेलकुद र स्काउटको ववकास र ववस्तारका लासग वैदेजशक सहयोगको सम्भाव्यता र आवश्यकताको
क्षेर पवहचान गने ।

•

युवा, खेलकुद र स्काउटका सम्बन्त्धमा सहयोग गने ववसभन्त्न वैदेजशक दातृ सनकायहरु बीच सम्बन्त्ध सम्बन्त्धी
कायव

गने । युवा, खेलकुद तथा स्काउटसँग सम्बन्त्धी ववषयमा अध्ययन, अनुसन्त्धान गरी नीसत सनधावरणमा सहयोग
गने ।
•

युवा, खेलकुद तथा स्काउटसँग सम्बन्त्धी अनुसन्त्धान तथा ववकाससँग सम्बजन्त्धत कायवमा सहयोग र समन्त्वय
गने ।

•
•

अनुसन्त्धानबाट प्राप्त सनष्कषवहरुको प्रचार प्रसार गराउने ।

मन्त्रालयको स्वीकृत वावषवक कायवक्रमअनुसार अनुगमन कायवयोिना तथा मूल्यािंकन सूचकहरु तयार गरी
स्वीकृसतका लासग पेश गने ।

•

स्वीकृत कायवयोिना अनुसार कायवक्रम कायावन्त्वयनको आवश्यकतानुसार अनुगमन एविं सनरीक्षण गरी यस
सम्बन्त्धी पृष्ठपोषण प्राप्त गने ।

•
•

कायवक्रम कायावन्त्वयनमा दे खा परे का बाधा अड्काउ हटाउने र समस्या समाधान गनव सहयोग गने ।

आयोिना र पररयोिनाहरुको चौमाससक प्रगसत ससमक्षाका लासग वववरण तयार गने, प्रगसत समीक्षा गने, प्रगसत
प्रसतवेदन तयार गने ।
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•

माससक, चौमाससक र वावषवक प्रगसत वववरण तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पररषद्को कायावलय, राविय
योिना आयोग लगायत सम्बजन्त्धत सनकायहरुमा पठाउने ।

•

शाखाको माससक, चौमाससक र वावषवक प्रगसत प्रसतवेदन तयार गने र बैठक आयोिना गने कायव।

नागररक वडापरमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरु एविं अन्त्य सनदे जशत कायवहरु तोवकएको
अवसधसभरै सम्पादन गने ।

६) कानुन तथा फैसला कायावन्त्वयन शाखा

यस शाखा माफवत सम्पादन हुने कायवहरु सनम्नानुसार उल्लेख गररएको छ ।
•
•
•

मन्त्रालयको कायवक्षेरसभर पने ववषयहरुका ऐन सनयम तिुम
व ा गने ।

मन्त्रालयसम्बन्त्धी पनव आएका मुद्दा मासमला सम्बन्त्धमा आवश्यक कायव गने ।

मन्त्रालयको कायवक्षेर सभर पने ववषयहरुका ऐन सनयम तिुम
व ाका लासग कानून तथा फैसला कायावन्त्वयन
गने ।

•
•

िग्गा असधकरण र भोगासधकार सम्बन्त्धी कायव गने ।

मन्त्रालयका महाशाखा, शाखा तथा अन्त्तगवतका कायावलयहरुलाई आवश्यक परे को बेलामा कानुनी सल्लाह
उपलब्ध गराउने ।

•

मन्त्रालयबाट प्रकाजशत गराउनुपने सनयम ववसनयम सूचना आदद नेपाल रािपरमा प्रकाशन गराउने व्यवस्था
गने ।

•
•
•

अदालतबाट भएका फैसला कायावन्त्वयन गने, गराउने ।

शाखाको माससक, चौमाससक तथा वावषवक प्रगसत प्रसतवेदन तयार गने ।

नागररक वडापरमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरु एविं अन्त्य सनदे जशत कायवहरु
तोवकएको अवसधसभरै सम्पादन गने ।

खेलकुद ववकास महाशाखा
महाशाखा र

अन्त्तरगतका कायवजिम्मेवारी र कायववववरण
शाखाहरु

•

रावियस्तरका खेलकुदसम्बन्त्धी सिं घसिं स्थाहरूसँग सम्पकव, सम्बन्त्ध, समन्त्वय र सहिीकरण
कायव गने र त्यस्ता सिं घसिं स्थाहरूको कायवहरूको सनयमन गने गराउने,

•

खेलकुद
ववकास

महाशाखा

•
•

राविय खेलकुद पररषद्को सम्पवक महाशाखाको कायव,

राविय स्तरका खेल सिं घसिं स्थाहरूको सनयमन र अनुगमनसम्बन्त्धी कायव,

स्थानीय, प्रदे श, राविय र अन्त्तराववियस्तरमा खेलकुद ववकास र प्रवर्द्वनसम्बन्त्धी कायव र सो
कायवहरूको समन्त्वय,

•

स्थानीय, प्रदे शस्तरीय, राविय र अन्त्तराववियस्तरमा खेलकुद प्रसतयोसगता आयोिना र
सहभासगता सम्बन्त्धी कायवहरू,

•
•

रािपसत रसनङ्गजशल्ड प्रसतयोसगतासम्बन्त्धी कायवको समन्त्वय,
राविय खेलकुद पररषद्सँग सम्बजन्त्धत कायवहरू,
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•

ववद्यालय तथा ववश्वववद्यालयमा सञ्चालन गररने खेलकुद सम्बन्त्धी प्राजज्ञक पाठ्यक्रम
ववकास र कायावन्त्वयनमा समन्त्वय,

•
•

पारा खेलकुदसम्बन्त्धी कायव,

खेल पूवावधारहरूको सिं रक्षण, सम्बर्द्वन, ममवतसम्भार र उपयोगसम्बन्त्धी कायवववसध र
मापदण्ड सनधावरणसम्बन्त्धी कायव,

•

एक खेल एक एकेडेमी र खेल ववश्वववद्यालयको स्थापना तथा ववकासका लासग राविय
तथा अन्त्तरावविय ववश्वववद्यालयसँग सम्पकव र समन्त्वय,

•

दे शमा खेल पयवटनको ववकासका लासग सम्वजन्त्धत स्वदे शी तथा ववदे शी सरोकारवालासँग
समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव,

•
•

खेलकुद सिं घसिं स्थाहरूलार्व उपलब्ध गराउने अनुदानसम्बन्त्धी कायव ववसधहरूको तिुम
व ा,
खेलकुद क्लब तथा सिं घ सिं स्थाहरूमा ववदे शी खेलाडी/प्रजशक्षक राख्नु पदाव सो

खेलाडी/प्रजशक्षकको प्राजत सम्बन्त्धी कायवववसध तिुम
व ा र ससफाररस सम्बन्त्धी कायव,
•

खेलकुद सम्बन्त्धी सिं घहरूको दताव प्रवकया सम्बन्त्धमा स्थानीय तह, प्रदे श र रावियस्तरमा
केन्त्रले अवलम्बन गनुप
व ने ववसध तथा कायव प्रकृया सम्बन्त्धी कायवहरू,

•
•

ववदे शी खेलाडी तथा प्रजशक्षकहरूको गैर पयवटकीय सभसा ससफाररस सम्बन्त्धी कायवहरू,
स्थानीयतह, प्रदे श र केन्त्रबाट सनमावणहुने खेलकुद पूवावधारहरूको कायवहरूको समन्त्वय
सम्बन्त्धी कायवहरू,

•

खेल सिं ग्राहलयको नीसत तथा मापदण्ड तयार गरी कायावन्त्वयन गने गराउने सम्बन्त्धी
कायवहरू,

•

अन्त्तरावविय मापदण्ड अनुरूपका खेल पूवावधारहरूको पवहचान र सवेक्षण गने, ववस्तृत

पररयोिना प्रसतवेदन(DPR) तयार गने र सनमावण कायवको व्यवस्थापन सम्बन्त्धी कायवहरू,
•

परम्परागत, सहाससक एविं पयवटकीय खेलकुदको ववकास, प्रसतयोसगता र तासलम समन्त्वयको
कायव,

•

नेपालको खेलकुद क्षेरको ववकासको लासग रणनीसतक योिना तिुम
व ा गने सम्बन्त्धी
कायवहरू,

•
•
•

खेलकुद प्रसतभा सम्मानसम्बन्त्धी कायवहरु,

खेल पूवावधारको असभलेख व्यवस्थापनसम्बन्त्धी कायवहरु,

स्पोर्टसव मेसडससन तथाखेलमाप्रसतवजन्त्धतऔषसधसेवनववरुि िनचेतनामूलक पैरवी, अनुसन्त्धान
र अनुगमनसम्बन्त्धी कायवहरु,

•

खेलाडी कल्याण तथा प्रोत्साहनसम्बन्त्धी कायव, कायवववसध र मापदण्डको तिुम
व ा सम्बन्त्धी
कायवहरु,

•
•

खेलाडी परामशवसम्वन्त्धी कायवहरु,

खेल सिं घसिं स्थालाई उपलब्ध गरार्ने अनुदानसम्बन्त्धी कायवववसधको तिुम
व ा र मापदण्ड
सम्बन्त्धी कायवहरु,

•

हाई अजल्टच्युड स्पोतवसकोपवहचान गने, ववस्तृत पररयोिना प्रसतवेदन तयार गने रहाई
अजल्टच्युड स्पोतवस तासलम केन्त्रको सनमावण एवम् कायावन्त्वयनसम्बन्त्धी कायवहरु,

•

नेपाल ओलजम्पक कसमटी, एन्त्फा, क्यानलगायतका सिं स्थाको अनुगमन र सनयमनसम्बन्त्धी
12

कायवहरु¸
•

तोवकएबमोजिम अन्त्य काम गने गराउने ।

महाशाखा अन्त्तरगतका शाखाहरु
•
•
•
•

खेल पूवावधार ववकास शाखा,
खेलकुद प्रवधवन शाखा,

खेलकुद प्रसतयोसगता शाखा,

खेल सिं घसिं स्था समन्त्वय शाखा

१) खेल पूवावधार ववकास शाखा
यस शाखा माफवत सम्पादन हुने कायवहरु सनम्नानुसार उल्लेख गररएको छ ।
•
•

खेल पूवावधारहरूको मापदण्ड सनधावरणसम्बन्त्धी कायव,

खेल पूवावधारहरूको सिं रक्षण, सम्बर्द्वन, ममवत सम्भार र उपयोगसम्बन्त्धी कायवववसध र मापदण्ड तिुम
व ा र
कायावन्त्वयन,

•
•

खेल पूवावधारको असभलेख तयारी सम्बन्त्धी कायव,

ववसभन्न खेल पूवावधारहरूको पवहचान, ववकास र ववस्तारका लासग आवश्यक प्राववसधक कागिात तयारीको
कायव,

•

अन्त्तरावविय मापदण्ड अनुरूपका खेल पूवावधारहरूको पवहचान र सवेक्षण गने, ववस्तृत पररयोिना
प्रसतवेदन(DPR) तयार गने,

•
•
•
•
•
•
•

खेल पूवावधार सनमावणको सड.वप.आर., ड्रर्ङ, सडिार्नसम्बन्त्धी कायव,

हार् अजल्टच्युड स्पोटवस् र साहससक खेलको पूवावधार पवहचान, सड.वप.आर. तयारी सम्बन्त्धी कायव,
खेलकुदको क्षेरमा ववश्वमा भएका नववन प्रववसधहरुको िानकारी र उपयोग सम्बन्त्धी कायव ।
खेल पूवावधार सनमावणको अनुगमन तथा गुणस्तर कायम सम्बन्त्धी कायव,
Sports City सम्बन्त्धी कायवहरु,

शाखाको माससक, चौमाससक तथा बावषवक प्रगसत प्रसतवेदन तयारसम्बन्त्धी कायव,

नागररक बडापरमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरू एविं अन्त्य सनदे जशत कायवहरू।

२) खेलकुद प्रवधवन शाखा
यस शाखा माफवत सम्पादन हुने कायवहरु सनम्नानुसार उल्लेख गररएको छ ।
•
•
•
•

राविय खेलकुद नीसतको तिुम
व ा, पुनरावलोकन, सिं सोधन र कायावन्त्वयनमा सम्पकव शाखाको रूपमा कायव गने,
राविय खेलकुद पररषद् सम्वन्त्धी कायव,

परम्परागत, सहाससक एविं पयवटकीय खेलकुदको ववकास, प्रसतयोसगता र तासलम समन्त्वयको कायव,

खेलकुद ववकासका लासग ववद्यालय तथा ववश्वववद्यालयमा सञ्चालन गनुप
व ने प्राजज्ञक कायवक्रमको तिुम
व ा,
कायावन्त्वयन र समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव,

•

एक खेल एक एकेडेमी र खेल ववश्वववद्यालयको स्थापना तथा ववकासका लासग राविय तथा अन्त्तरावविय
ववश्वववद्यालयसँग सम्पकव र समन्त्वय,

•
•

नेपालका परम्परागत खेलहरुको पवहचान गरी सतनीहरुको सिं रक्षण र ववकास सम्वन्त्धी कायव गने,
दे शमा खेल पयवटनको ववकासको कायव गने,
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•

स्पोर्टसव मेसडससन तथा खेलमा प्रसतबजन्त्धत औषसध सेवन ववरुि िनचेतनामूलक पैरवी, अनुसन्त्धान र
अनुगमनसम्बन्त्धी कायव,

•
•
•

खेलाडीतथा प्रजशक्षकको ववमा तथा कल्याणसम्बन्त्धी कायव,

खेल सिं घसिं स्थाहरूलाई उपलब्ध गरार्ने अनुदानसम्बन्त्धी ववसध, प्रवक्रया र मापदण्डको तिुम
व ा,

राविय तथा अन्त्तरावविय स्तरमा पदक प्राप्त गने तथा कीसतवमानी खेलाडीको प्रोत्साहनका लासग आवश्यक कायव
गने,

•

ववद्यालय तथा ववश्वववद्यालयका सिं चालन गररने सह वक्रयाकलाप सम्वन्त्धी जशक्षकहरुलाई तासलम पाठ्यक्रमको
ववकास र तासलम सिं चालन तथा अनुगमन गने,

•
•
•

खेलकुद क्षेरमा नवप्रवतवनका लासग अध्ययन,अनुसन्त्धान तथा प्रोत्साहन सम्बन्त्धी कायव गने,

खेलाडी, प्रजशक्षक, खेल सिं घ तथा खेलका लासग तासलमको सक्षमताको मापदण्ड तयार गरी लागू गने, गराउने,

राविय खेल लगायत नेपालका उदीयमान खेलहरुको ववकासका लासग प्रोत्साहनमूलक कायवक्रमहरुको ववकास
गने,

•
•
•
•

खेलकुद ववकास सम्वन्त्धी स्वीकृत वावषवक कायवक्रमको कायवयोिना तयार गरी कायवन्त्वयनगने,
सङ्खग्राहलयको प्रोत्साहनका लासग कायवक्रमको ववकास गरी कायावन्त्वयन गने, गराउने,
शाखाको माससक, चौमाससक तथा वावषवक प्रगसत प्रसतवेदनसम्बन्त्धी कायव,

नागररक बडापरमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरू एविं अन्त्य सनदे जशत कायवहरू ।

३) खेलकुद प्रसतयोसगता शाखा
यस शाखा माफवत सम्पादन हुने कायवहरु सनम्नानुसार उल्लेख गररएको छ ।
•
•

राविय तथा अन्त्तराववियस्तरमा सिं चालन हुने खेलकुद प्रसतयोसगताहरूको समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव,

राविय र अन्त्तराववियस्तरको खेलकुद प्रसतयोसगतामा प्रसतस्पधाव गनवसक्ने खेलाडी उत्पादन हुनेगरी खेलको स्तर
वृवर्द् सम्बन्त्धी कायव,

•

स्थानीय, प्रदे श स्तरीय, राविय र अन्त्तरावविय स्तरका खेलकुद प्रसतयोसगताको आयोिना र सहभासगतासम्बन्त्धी
कायव,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

खेलकुद प्रसतयोसगता सञ्चालनका मापदण्ड सनधावरणसम्बन्त्धी कायव,

राविय तथा अन्त्तराववियस्तरका खेलकुद प्रसतभा सम्मानसम्बन्त्धी कायव,
खेलाडी पुरस्कार मापदण्ड सनधावरणसम्बन्त्धी कायव,

हार् अजल्टच्युड स्पोटवस र साहससक खेलको प्रसतयोसगता सञ्चालनमा समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव,
एन्त्टी डोवपङसम्बन्त्धी कायव,

ववश्वववद्यालय खेलकुद प्रसतयोसगताको समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव,

खेलकुद ववकास सम्बन्त्धी बावषवक कायवक्रम तिुम
व ा सम्बन्त्धी कायव,
ववदे शी प्रजशक्षक व्यवस्थापनसम्बन्त्धी कायव¸

शाखाको माससक, चौमाससक तथा वावषवक प्रगसत प्रसतवेदन सम्बन्त्धी कायव,

नागररक बडापरमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरू एविं अन्त्य सनदे जशत कायवहरू ।

४) खेल सिं घसिं स्था समन्त्वय शाखा

यस शाखा माफवत सम्पादन हुने कायवहरु सनम्नानुसार उल्लेख गररएको छ ।
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•

सबै तहका सरकार र ववसभन्न सनकायहरूबाट सञ्चासलत खेलकुद सम्बन्त्धी कायवक्रमहरूको समन्त्वय गने,
गराउने कायव,

•

ववद्यालय तथा ववश्वववद्यालयमा सिं चालन गररने खेलकुद सम्बन्त्धी प्राजज्ञक पाठ्यक्रम ववकास र कायावन्त्वयन,
पृष्ठपोषण सम्वन्त्धी कायव,

•
•
•
•
•

राविय खेलकुद पररषद्को सम्पकव शाखाको कायव,

खेलकुदसम्बन्त्धी सिं स्थाको आबर्द्ता सम्बन्त्धी कायवको समन्त्वय,

खेल सिं घसिं स्था र खेलकुद क्लबहरूको सनयमनको कायवववसध तिुम
व ा र मापदण्ड र कायावन्त्वयनसम्बन्त्धी कायव,
खेल सिं घसिं स्था र क्लबहरूको दताव कायवववसध तिुम
व ा,

नेपाल ओलजम्पक कसमटी, एन्त्फा, क्यान लगायतका सिं स्थाहरूको कायवको सहिीकरणसम्बन्त्धी कायव,ववसभन्न
खेल सिं घहरूको कामको समन्त्वयसम्बन्त्धी कायव,

•
•
•

खेल सिं घसिं स्थाहरूको वावषवक वक्रयाकलापहरूको प्रसतवेदन तयारी र प्रकाशनसम्बन्त्धी कायव,
शाखाको माससक, चौमाससक वावषवक प्रगसत प्रसतवेदन तयार गने, गराउने,

नागररक बडापरमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरू एविं अन्त्य सनदे जशत कायवहरू
तोवकएको अवसधसभरै सम्पादन गने ।

4. सनकायबाट प्रदान गररने सेवा
नेपाल सरकार (कायवववभािन) सनयमावली, २०७४ ले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलार्व प्राप्त ११ वटा कायावदेश
र जिम्मेवारी पूरा गने ससलससलामा सनम्नसलजखत सेवाहरू प्रदान गररिं दै आएको छ ।
•
•
•
•

सबै सरोकारवाला युवाहरूलार्व माग बमोजिम सूचना उपलब्ध गराउने,

खेलकुद सामग्रीहरू मगाउँ दा लाग्ने भ्याट तथा अन्त्य कर छु ट सुववधाकालासग ससफाररस गने,
ववदे शी खेलाडी, प्रजशक्षकको सभसा ससफाररस गने,

राविय युवा नीसत,२०७२,राविय खेलकुद ववकास ऐन -2077 यस मन्त्रालयबाट प्रकाजशत ववववध सनदे जशका,
कायवववसध लगायतका अन्त्य प्रकाशनहरू उपलब्ध गराउने,

5.

सेवा प्रदान गने सनकायको शाखा र जिम्मेवार असधकारी

यस मन्त्रालय अन्त्तगवतका दुई महाशाखाका शाखा तथा शाखा प्रमुखको वववरण यसप्रकार छः
युवा ववकाश महाशाखा प्रमुखः सह सजचव मधु सुदन बुलावकोटी
युवा तथा प्रशासन महाशाखाअन्त्तगवतका शाखाहरू
क्र.सिं .

शाखाको नाम

जिम्मेवार असधकारी

पद

१

प्रशासन शाखा

श्री सागर कुमार रोका

शाखा प्रमुख

२

युवा पररचालन तथा परामशव शाखा

श्री यमेन्त्र उपाध्याय

शाखा प्रमुख

३

आसथवक प्रशासन शाखा

श्री राम प्रसाद ववडारी

शाखा प्रमुख

४

युवा उद्यमशील ववकास तथा लगानी प्रवर्द्वन शाखा

श्री बन्त्दना झा

शाखा प्रमुख

५

कानुन तथा फैसला कायावन्त्वयन शाखा

श्री ररन्त्िा डगोल

शाखा प्रमुख

६

योिना, अनुगमण तथा ववकाश सहायता शाख

श्री रवव प्रसाद दवाडी

शाखा प्रमुख

खेलकुद ववकाश महाशाखा प्रमुखः सहसजचव भि बहादुर ढकाल
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खेलकुद तथा सिं घसिं स्था महाशाखा अन्त्तगवतका शाखाहरु
क्र सिं

शाखाको नाम

१

खेलकुद प्रवर्द्वन शाखा

२

खेलकुद प्रसतयोगीता शाखा

३

खेलकुद पूवावधार ववकास शाखा

४

खेल सिं घसिं स्था समन्त्वय शाखा

जिम्मेवार असधकारी

पद

प्रेमराि खरे ल

शाखा प्रमुख
शाखा प्रमुख

रािेश कुमार ससग्दे ल

सन.शाखा प्रमुख
शाखा प्रमुख

6. सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तुर र अवसध
कर.् स.

सेवाको वकससम

लाग्ने दस्तुर

समय

१० पृष्ठसम्म
१

सूचना माग

सनशुल्क र सोभन्त्दा

१५

मासथ प्रसत पृष्ठ रु

ददनसभर

५।
खेलकुद सामग्रीहरू मगाउँ दा लाग्ने
२

माग गररएको सूचनाको

प्रकृसतअनुसार कम समयमा
पसन उपलब्ध हुन सक्ने

यथाशक्य

भ्याट तथा अन्त्य कर छु ट सुववधाका लासग

सछटो

ससफाररस गने
३

कैवफयत

यथाशक्य

ववदे शी खेलाडी, प्रजशक्षकको सभसा ससफाररस गने

सछटो

राविय युवा नीसत, २०७२, राविय खेलकुद नीसत,
४

२०६७ तथा यस मन्त्रालयबाट प्रकाजशत ववसभन्न

माग गरे कै

सनदे जशका, कायवववसधलगायतका अन्त्य प्रकाशनहरू

समयमा

उपलब्ध गराउने

7. सनणवय गने प्रवक्रया र असधकारी
सनणवय गने प्रवक्रयाका सम्बन्त्धमा कागिात फार्ल आददको सुरूउत्थान गने कायवको थालनी शाखा असधकृत
तथा उप सजचवबाट र सनणवय गने कायव सहसजचव वा सजचव वा मन्त्रीस्तरबाट हुने ।

8.

सनणवय उपर उिुरी सुन्ने असधकारी
सनणवय प्रवक्रयामा सिं लग्न असधकारीले गरे को सनणवय उपर जचत्त नबुझेमा सनणवयकताव भन्त्दा १ तहमासथको
पदासधकारी समक्ष उिुरी गनव सवकने र त्यस्तो उिुरी उपर सनयमानुसार कारवाही गररने ।

9. सम्पादन गरे को कामको वववरण
आ.ब. २०७7/0७8 चैर मसान्त्त सम्म
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1. युवा पररचालन तथा परामशव शाखाबाट सम्पाददत कायवहरु

•

युवा बुलेवटनका लासग लेखहरु सिं कलन तथा छलफल गने कायव भर्वरहे को ।

•

प्रत्येक हप्ता शसनवार सबहान ८:०० बिेको अिंग्रि
े ीको समाचार पसछ (२५ समनेट) नेपाल टे सलसभिनबाट
युवा सञ्चार कायवक्रम प्रशारण भर्वरहे को ।

•

मानवता प्रवर्द्वनका लासग युवा पररचालन सम्बन्त्धी कायवक्रम काठमाण्डौं र नवलपरासी जिल्लामा सिं चालन
गररएको ।

•

सामाजिक सािंस्कृसतक रुपान्त्तरणमा युवा सचेतना कायवक्रम सिं चालन गने प्रकृया शुरु गररएको ।

2. खेलकुद प्रसतयोसगता शाखाबाट सम्पाददत कायवहरु
•

अन्त्तरावविय प्रसतयोसगताहरुमा पदक प्राप्त गरे का खेलाडीहरुलाई सम्मान स्वरुप माससक भत्ता तथा
पुरस्कार प्रदान गनवका लासग आवश्यक कायवववसध सनमावण कायव अजन्त्तम चरणमा रहे को ।

•

प्रसतभा सम्मानका लासग ७ िना खेलाडी, २ िना प्रजशक्षक, १ िना सनणावयक, १ िना जचवकत्सक र
एउटा खेलसिं घ छनौट भएको ।

•

खेलकुद परकाररता पुरस्कार तथा सम्मान कायवववसध २०७६ प्रथम सिं शोधन गरी कायावन्त्वयनमा
आएको।

•

खेलकुद पुरस्कार तथा सम्मान कायवववसध, २०७२ प्रसतस्थापन गरी खेलकुद पुरस्कार खेलाडी प्रोत्साहन
तथा खेलकुद प्रसतभा सम्मान सम्बजन्त्ध कायवववसध, २०७७ को मस्यौदा तयार गरी अथव मन्त्रालयमा राय
सहमसतका लासग पठाईएकोराविय खेलकुद सनयमावली, २०७७ को मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालय समक्ष
पेश भएको ।

•

खेलकुदमा प्रसतवजन्त्धत औषधी सेवन ववरुर्द्को सचेतना कायवक्रम खेलकुदका सरोकारवालाहरुलाई
२०७७ फागुन १७ गते नुवाकोट र रुपन्त्देही जिल्लाको बुटवलमा ४०/४० िनाको सहभासगता भै
िम्मा ८० िना खेलकमीहरुलाई सचेतना कायवक्रम सम्मपन्न भएको ।

•

वडाबाट प्राप्त सनदे शनलाई कायावन्त्वयन गनवका लसग ५ िनाको नाडा कसमटी गठन भै यस सम्बन्त्धी
बैठक तथा छलफल कायव भएको साथै नेपालबाट अन्त्तरावविय स्तरको अनलाईन बैठकमा समेत
कसमवटका सदस्यले सहभासगता िनाएको ।

•

खेलकुदका राविय प्रसतभा सम्मान
क)

खेलाडी तफव ७ िना मन्त्देकािी श्रे ष्ठ, आयषा शाक्य, लक्ष्मी मगर, सुवास तामाङ्ग ववकास थापा, ससमर

ख)

प्रजशक्षक तफव २ िना कुशल श्रे ष्ठ र नववन कुमार श्रे ष्ठ

ग)

घ)
ङ)
च)

श्रे ष्ठ र सन्त्तोषी श्रे ष्ठ

व्यवस्थापक तथा जचवकत्सक तफव

१ िना जचवकत्सक डा∙ ज्ञानेन्त्र ववक्रम शाह

सनणावयक/रे फ्री तफव १ िना धमव कुमार श्रे ष्ठ
सँस्था तफव

१ नेपाल गल्फ सिं घ

प्रायोिक तफव काठमाडौं महानगरपासलका र कतार एयरवेि
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गरी िम्मा १४ िना सम्मासनत भएका ।
•

खेलकुद परकार पुरस्कार
क)

खेलकुद परकाररता पुरस्कार तथा सम्मान तफव

५० हिार

१∙ श्री कमल खरी, नागररक दै सनक पजिमेली सिं स्करणका सम्पादक
(ख)

खेलकुद परकाररता प्रोत्साहन पुरस्कार (मवहला वा दसलत तफव)

२५ हिार

१∙ श्री मुना काकी, - राविय समाचार ससमसत
(ग)

खेलकुद परकाररता प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदे शगत तफव
१∙ श्री वहमालचन्त्र खरे ल,

•

हाम्रो खेलकुद डटकम सिं वाददाता

-

२∙ श्री रञ्जन कुमार भण्डारी,

२५ हिार

साप्तावहक पसरका खेलकुद

-

३∙ श्री असनल मल्ल ठकुरी, -

नागररक दै सनक

४∙ श्री माधव प्रसाद अयावल, -

काजन्त्तपुर दै सनकका सिं वाददाता

५∙ श्री मुजिबाबु रे ग्मी,

नेपलेि डटकम

-

६∙ श्री भूपश
े उपाध्याय,-

बाह्रखरी समसडया

७∙ श्री ससताराम ओझा,-

खवरकुञ्ज डटकम

स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत ववद्याथीहरुलाई खेलकुद सम्बन्त्धी शोध कायवमा सहयोग वा ववद्याथी
प्रोत्साहन कायवका लासग कायवववसध २०७५ अनुसार गदठत ससमसतबाट

५ िना ववद्याथीहरुलाई छनौट

गरीएको र उनीहरुबाट शोध लेखन कायव भैरहे को । ववद्याथीहरुको नामावली र रकम यसप्रकार रहे को
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क्र सिं

नाम/ ठे गाना

१

श्री सोनम बुर्द् लामा-

२

श्री चन्त्दन कोिु - भिपुर

३

श्री चम्पा गुरुङ्ग - स्याङ्खिा

४

श्री सबमला तामाङ्ग - झापा

५

श्री रुकेश श्रे ष्ठ - काभ्रेपलाञ्चोक

काभ्रेपलाञ्चोक

शोध ववषय
Attitude Students towards Role of Sports
Teacher in Physical Development of
Students
Kinathropometrical Analysis of Selected ADivision Football Player of Nepal
Women violence in international sports
tournament
Study of physically disable women
athletes in sports
Children Performance on Sports Due to
Parents Involvement

रकम रु
45000
48000
48000
45000
45000

•

खेलकुदमा लैवङ्गक वहिं सा सम्बन्त्धी अध्ययनका लासग िष्ट नेपाल सिं ग सम्झौता भै कायव अगासड बढे को ।

•

लैवङ्गक वहिं सा ववरुर्द् खेलाडीहरुलाई सचेतना कायवक्रमका लासग पठन सामाग्री तयार रहे को ।

•

अन्त्तरावविय पदक प्राप्त खेलासड तथा प्रजशक्षकसँग अन्त्तरकृया कायवक्रम श्रीमान सजचवज्यूको अध्यक्षतामा
काठमाडौंमा सम्पन्न भएको ।

3. खेलकुद प्रवर्द्वन शाखाबाट सम्पाददत कायवहरु
•

उत्कृष्ठ 14 िना लाई खेलकुद प्रसतभा सम्मान प्रदान गररयो ।
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•

खेलकुद परकाररता पुरस्कार तथा सम्मान कायवववसध २०७६ सिं शोधन भै कायावन्त्वयमा आएको ।

•

खेलकुद परकार पुरस्कारका लासग सूचना प्रकाशन भै आवेदन सिं कलन गरी छनोट प्रकृया अजन्त्तम
चरणमा रहे को स्नातकोत्तर तहका ववद्याथीलाई खेलकुद सम्बन्त्धी शोध कायवमा सहयोग कायवक्रमको
समसत २०७७।०९।२८ गतेदेजख लागूहन
ु ेगरी १ मवहनाको म्याद राखी प्रस्ताव पेश गनवका लासग सूचना
प्रकाजशत गररएको ।

4. कानुन तथा फैसला कायावन्त्वयन शाखाबाट सम्पाददत कायवहरु
•

खेलकुद पुरस्कार, खेलाडी प्रोत्साहन तथा खेलकुद प्रसतभा सम्मान सम्बन्त्धी कायवववसध, 2077 को
मस्यौदा तयार गरी सहमतीको लासग अथव मन्त्रालय पठार्एको ।

•

राविय खेलकुद ववकास सनयमावलीको प्रारजम्भक मस्यौदा माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष पेश गररएको ।

5. आसथवक प्रशासन शाखाबाट सम्पाददत कायवहरु
•

दै सनक आसथवक प्रशासनको कायव सिं चालन गरी आएको।

•

आसथवक प्रशासन शाखासँग सम्बजन्त्धत राय सुझाव प्रदान गररएको।

•

अन्त्य आवश्यक आ.प्र. शाखाको कायव सिं चालन गरी आएको।

6. योिना अनुगमन तथा ववकास सहायता शाखाबाट सम्पाददत कायवहरु
•

मन्त्रालयस्तररय ववकास समस्या समाधान ससमसत तथा दोस्रो चौमाससक प्रगसत ससमक्षा बैठक
समसत 2077/12/19 मा आयोिनागररएको ।

•

राविय प्राकृसतक स्रोत तथा ववत्त आयोगबाट प्राप्त ढाँचामा यस मन्त्रालयबाट आ.व.
2077/78 मा स्थानीय तहमा सशतव अनुदानमा प्रदान गरर सिं चासलत कायवक्रमको वववरण
तयारी गरी उि आयोगमा पठाईएको ।

•

आ.व 2078/79 को लासग मन्त्रालयको प्रस्ताववत वावषवक नीसत तथा कायवक्रम तयार गरी
प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायावलय पठाईएको ।

•

वतवमान सरकारको कायवकालमा 2074 फागुन ३ दे जख 2077 माघ २२ सम्म यस
मन्त्रालयमा भएका प्रगसत वववरण तयार गरी

•

आ.व 2078/79 को लासग प्राप्त बिेट ससमाअनुसार यस मन्त्रालय र मातहतका
सनकायहरुको बिेट तथा कायवक्रम प्रस्ताव तयारगररएको ।

•

आ.व. 2077/78 को अधववावषवक प्रगसत ववरण तयार

•

मन्त्रालयको वावषवक प्रगसत तथा आसथवक सवेक्षणकोप्रसतवेदन तयार गरी अथव मन्त्रालय
पठाईएको ।

•

प्रत्येक मवहनाको माससक प्रगसत तयारी गरर प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायावलयको
वेसाईटमा प्रवववष्ट गररएको ।

7. युवा उद्यमशील ववकास तथा लगानी प्रवर्द्वनशाखाबाट सम्पाददत कायवहरु
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•
•

सूचनाको हक कायावन्त्वयन सम्बन्त्धी गोष्ठी

युवा गसतववसध बारे मा परकारहरुसँग अन्त्तवक्रया तथा परकार प्रोत्साहनः सूचना सनकासलएको तर कुनै
आवेदन प्राप्त नभएकोले पुनः सूचना प्रकाशन गररएको । हाल परे का आवेदनहरुमा छनौटका लासग
प्रकृया अगाडी बढे को ।

•

युवा ववकास प्रवर्द्वन सम्बन्त्धी अध्ययन अनुसन्त्धानः TOR तयार भर्व ववज्ञसँग छलफल भएको तर
Lockdown ले गदाव अध्ययन कायव गनव नसकेको ।

•

युवा नीसत पुनरावलोकन एविं सनमावणः कायवदल गठनको लासग प्रकृया अगासड बढे को ।

8. खेलपूवावधार शाखबाट सम्पाददत कायवहरुः
•

६० वटा एक पासलका एक खेलग्रामका लासग रु २५ लाख का दरले कायवववसध तथा मापदण्ड बमोजिम
अथव मन्त्रालयबाट रकम सनकासा 2077।12।20 च.निं. 1841 प.सिं . 343-02 रकमान्त्तर-३
अथव मन्त्रालयको परानुसार ।

•

स्थानीय तहमा एक खेलग्राम एक पासलकाका लासग 140 वटा स्थानीय तहमा कायवववसध तथा मापदण्ड
बमोजिम 30 लाख र २० लाखका दरले रकम सनकासा गरी सिं घीय मासमला तथा सामान्त्य प्रशासन
मन्त्रालय माफवत पररपर गररएको ।

•

बिेट तथा योिना समावेश सम्बन्त्धमा ववसभन्न सनकायहरुबाट प्राप्त योिना तथा माग पर रा.खे.प.मा
पठार्एको ।

10. सूचना असधकारी र प्रमुखको नाम र पद
कायावलय प्रमुखः
नामः राम प्रसाद थपसलया/केदार न्त्यौपाने
पदः सजचव
सूचना असधकारीः
नामः यमेन्त्र उपाध्याय
पदः उपसजचव
सहायक सूचना असधकारीः
नामः पुण्य प्रसाद भट्टराई
पदः शाखा असधकृत
मातहतका सूचना असधकारी र कायावलय प्रमुखको नाम र पदः
राविय युवा पररषद्
नामः धुव प्रसाद कोर्राला
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पदः उपसजचव
सम्पकवः 9854031002
राविय खेलकुद पररषद्
नामः दुगाव प्रसाद दुलाल
सम्पकवः
पदः शाखा असधकृत
नेपाल स्काउट
नामः प्रददप वाग्ले
पदः प्रशासकीय असधकृत
सम्पकवः
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोिगार कोष सजचवालय
नामः सम्झना वाग्ले
पदः उपसजचव
सम्पकवः ९८४१४६८३४२

11. ऐन, सनयम, ववसनयम वा सनदे जशकाको सूची
यस मन्त्रालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र कामकारबाही व्यवजस्थत गनवका लासग सनम्नसलजखत ऐन, सनयम
तथा नीसत, सनदे जशका र कायवववसधहरु प्रचलनमा रहे का छनः
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

राविय खेलकुद ववकास ऐन, 2077
राविय युवा पररषद ऐन, २०७२
नेपाल स्काउट ऐन, २०५०
राविय युवा नीसत, २०७2

राविय खेलकुद नीसत, २०६७
युथ सभिन २०२५

रािपसत रसनङजशल्ड तथा ववद्यालय खेलकुद प्रसतयोसगता सञ्चालन सनदे जशका, २०७०
राविय युवा प्रसतभा सम्मानकायवववसध, २०७२

राविय खेलकुद प्रसतभा सम्मान (दोश्रो सिं शोधन) कायवववसध, २०६८

खेलकुद मैदान सनमावण तथा ममवत र खेलकुद सामग्री सहयोग कायवक्रम सञ्चालन कायवववसध, २०६७
पारा र स्पेसल खेलकुद सहयोग कायवक्रम सञ्चालन कायवववसध, २०६७
राविय खेलकुद पुरस्कार तथा सम्मान कायवववसध, २०७२

खेलकुद प्रजशक्षणका लासग युवा स्वयिंसेवक पररचालन कायवववसध, २०७२

सूचनाको हकसम्बन्त्धी सनवेदनको कारबाही र वकनारा गने आन्त्तररक कायवववसध, २०७२
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•
•

युवा अनुभव आदान प्रदान ब्यवस्थापन कायवववसध, २०७२
युवा परकाररता पुरस्कार कायवववसध, २०७५

12. आम्दानी, खचव तथा आसथवक कारोबार सम्बन्त्धी अद्यावसधक वववरण
सस.निं.

कूल अज्तयारी

व.उ.शी.निं.

ँ ीगत खचव
पुि

चालु खचव

१

343000114

1550000

0

278940

२

343000113

47707810

8303785.77

0

3

343001013

16258750

789103

0

4

343001023

21300000

1314865

0

86816560 10407753.77

278940

िम्मा

13. तोवकए बमोजिमका अन्त्य वववरण
•
•
•

सूचना असधकारीको फोटो र वववरणसवहतको Flex Board कायावलय प्रवेशिारमा राजखएको ।

युवा पररचालन तथा परामशव शाखाका शाखा असधकृतलाई सहायक सूचना असधकारी तोवकएको ।

राविय सूचना आयोगको सनदे शनबमोजिम सूचनाको हकसम्बन्त्धी सनवेदनको कारबाही र वकनारा गने
आन्त्तररक कायवववसध, २०७२ कायावन्त्वयनमा ल्यार्एको ।

•
•

नागररकबडापर तयार पारी मन्त्रालयको वेबसार्टमा राजखएको ।

मन्त्रालयका सम्बन्त्धमा कुनै उिुरी वा गुनासो भए गोय रूपमा उिुरी गनव उिुरी पेवटकाको व्यवस्था
गररएको,

•

मन्त्रालयका सावविसनक सरोकारका सूचना र अन्त्य युवा उपयोगी सूचना नोवटबोडव सेवामाफवत् प्रवाह गने
गररएको (Noticeboard Number: 1618014200542),

•

सूचनाको हकसम्बन्त्धी ऐनको दफा ५(३) अनुसार ३/३ मवहनामाProactive Disclosureसनयसमत रूपमा
प्रकाशन गररएको । प्रकाशन गररएको सूचना मन्त्रालयकोwebsiteमा राख्नुका साथै प्रधानमन्त्री तथा

मजन्त्रपररषद्को कायावलय, राविय सूचना आयोग, र सूचना तथा सञ्चार प्रववसध मन्त्रालयमा पठाउने गररएको
।

14. अजघल्लो आसथवक वषवमा सावविसनक सनकायले कुनै कायवक्रम वा आयोिना सञ्चालन
गरे को भए सोको वववरण
छै न ।

15. सावविसनक सनकायको वेभसाईट भए सोको वववरण
Website: www.moys.gov.np
Facebook page: https://www.facebook.com/moysnepall/
Twitter: https://twitter.com/youthmoys

16. सावविसनक सनकायले प्राप्त गरे को वैदेजशक सहायता र ऋण, अनुदान एवम् प्रावसधक
सहयोग वा सम्झौता सम्बन्त्धी वववरण
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छै न ।

17. सावविसनक सनकायले सञ्चालन गरे को कायवक्रम र सो को प्रगसत प्रसतवेदन
छै न ।

18. सावविसनक सनकायले वगीकरण तथा सिं रक्षण गरे को सूचनाको नामावली र त्यस्तो
सूचना सिं रक्षण गनव तोवकएको समयावसध
छै न ।

19. सावविसनक सनकायमा परे को सूचना माग सम्बन्त्धी सनवेदन र सो उपर सूचना ददर्एको
ववषय
सूचना माग गनेको
क्र.सिं

नाम, ठे गाना र सूचनामा
हक माग गरे को समसत

सूचना ददए
नददएको र

माग गरे को

सो सनणवय

सूचनाको
सिं जक्ष्प्त सबबरण

को समसत

सूचना
कायावलय प्रमुख वा
सूचना असधकारी

मध्ये कुन तहबाट

नददर्एको
भए सोको
कारण

कैवफ
यत

सूचना ददर्एको

टे सलफोन माफवत सूचनाहरू प्रदान गररएको

20. सावविसनक सनकायका सूचनाहरु अन्त्यर प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको
वववरण

मन्त्रालयका गसतववसध तथा युवा तथा खेलकुद ववकाससम्बन्त्धी लेखरचनाहरु समेटी युवा पुस्तक सनयसमत
रुपमा प्रकाशन हुँदै आएको छ र सो बुलेवटन मासथ उल्लेख गररएको वेबसार्टमा राजखएको छ । यस
मन्त्रालयका सावविसनक सरोकारका सूचनाहरु मन्त्रालयको www.moys.gov.np वेबसार्टमा राख्ने गररएको
छ ।
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