नेपाल सरकार

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
ससिंहदरबार, काठमाडौ ।

सच
ू नाको हकसम्बन्त्धी ऐनको दफा ५(३) बमोजिम
सावविननक गररएको सच
ू ना
(२०७५ माघ, फाल्गन
ु , चैर)

प्रकाशकः
यव
ु ा तथा खेलकुद मन्त्रालय
यव
ु ा पररचालन तथा परामशव शाखा
२०७६ बैशाख १५ गते
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नेपाल सरकार
यव
ु ा तथा खेलकुद मन्त्रालय
ससिंहदरबार

सच
ू नाको हकसम्बन्त्धी ऎनको दफा ५(३) अनुसार सावविननक गररएको
२०७५ माघ, फाल्गुन, चैरको सूचनाको स्वतस्फूतव प्रकाशन
१. यव
ु ा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्वरुप र प्रकृनतः
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय दे शको प्रमुख श्रमशजतत र उिावका रुपमा रहे का युवाहरुको समग्र ववकास र खेलकुद
क्षेरको ववकासका लागग जिम्मेवार प्रमख
केन्त्रीय ननकायका रुपमा २०६५ सालमा स्थापना भएको मन्त्रालय हो ।
ु
यव
ु ा ववकास तथा पररचालन र खेलकुदको ववकासका लागग नीनत ननमावण, नीनत कायावन्त्वयनका लागग योिना तिम
ुव ा
गरी कायावन्त्वयनको व्यवस्था समलाउने र सोको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गनुव गराउनु यस मन्त्रालयको प्रमुख कायव
रहे को छ ।

२. यव
ु ा तथा खेलकुद मन्त्रालयको काम, कतवव्य र अगधकारः
नेपाल सरकार (कायवववभािन) ननयमावली, २०७४ अनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलार्व प्राप्त कायवदेश र जिम्मेवारीको
क्षेर दे हाय बमोजिम रहे को छः

१युवा तथा खेलकुद सम्वन्त्धी नीनत, योिना, कायवक्रम तिम
ुव ा, कायावन्त्वयन, अनुगमन र मूल्यािंकनयुवा, खेलकुद र
स्काउटसम्बन्त्धी नीनत, कानून, मापदण्ड;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

राजरियस्तरका खेलकुद सिंघसिंस्थाको ननयमन र समन्त्वय;

राजरिय, प्रादे सशक र अन्त्तरावजरियस्तरमा खेलकुद ववकास र प्रवर्दवधन;

राजरिय, प्रादे सशक र अन्त्तरावजरिय खेलकुद प्रनतयोगगता आयोिना र सहभागगता;
युवा िागरण तथा ववकास;
राजरिय खेलकुद पररषर्द;
युवा स्वरोिगार कोष;

7.

मन्त्रालयसम्बन्त्धी राजरिय अन्त्तरावजरिय सिंघसिंस्थासँग सजन्त्ध, सम्झौता, असभसजन्त्ध, सम्पकव र समन्त्वय;

8.

मन्त्रालयसम्बन्त्धी सावविननक सिंस्थान, प्रागधकरण, ससमनत, प्रनतरठान, कम्पनी आददको सञ्चालन र ननयमन;

9.

मन्त्रालयको ववषय क्षेरसँग सम्बजन्त्धत सेवा, समूह र उपसमूहको सञ्चालन ।

उतत ननयमावलीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई युवा ववकास तथा पररचालन र खेलकुद क्षेरको ववकासका लागग
जिम्मेवार र अगधकारसम्पन्त्न तथा उत्तरदायी केन्त्रीय ननकायका रुपमा स्थावपत गरी नीनतगत व्यवस्थापन, समन्त्वय,
ननयमनका लागग दे हायका अगधकारक्षेर प्रदान गरे को छः
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•

नीनतगत ववकास ब्यवस्थापनको अगधकारक्षेर

•

ननयमनात्मक र ननयन्त्रणात्मक अगधकारक्षेर

•

सहकायावत्मक र साझेदारीको अगधकारक्षेर

•

ववकासात्मक अगधकारक्षेर

•

अनस
ु न्त्धानात्मक र सुधारात्मक अगधकारक्षेर

•

समन्त्वयात्मक अगधकारक्षेर

•

सिंस्थागत ब्यवस्थापकीय अगधकारक्षेर

•

ववत्तीय ब्यवस्थापकीय तथा स्रोत पररचालन अगधकारक्षेर

•

अन्त्तराजरिय सम्पकव र सम्वन्त्धको वपरचालन र ब्यवस्थापन गने अगधकारक्षेर

३. यव
ु ा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सिंरचना, कमवचारी सङ््या र कायव वववरणः
मन्त्रालयस्तरीय सिंगठनात्मक व्यवस्था मार रहे को युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा एकिना ववभागीय मन्त्री, नेपाल
सरकारको रािपरािंककत ववसशरट श्रेणीको सगचव एक िना र नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्त्य प्रशासन समूहको सहसगचव
एक र नेपाल सशक्षा सेवाको सहसगचव एक गरी दई
ु िना सहसगचवको व्यवस्था रहे को छ । हाल मन्त्रालयमा दई
ु वटा
महाशाखा र दशवटा शाखाको व्यवस्था रहे को छ । मन्त्रालयको वतवमान सिंगठनात्मक सिंरचना दे हाय बमोजिम रहे को छ
।

प्रस्ताववत सिंगठन सरिं चना र दरबन्त्दी वववरण
मन्त्री
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कैकफयत

युवा ववकास महाशाखा
महाशाखा र
अन्त्तरगतका

कायवजिम्मेवारी र कायववववरण

शाखाहरु
•
•
•
•

युवा ववकास राजरिय नीनत, रणनीनत तिम
ुव ा पररमािवन र कायावन्त्वयनसम्बन्त्धी कायव,
राजरिय युवा पररषर्द सम्बन्त्धी कायवहरूको समन्त्वय,

यव
ु ा तथा साना व्यवसायी स्वरोिगार कोष सम्बन्त्धी कायवहरूको समन्त्वय,

राजरिय युवा पररषर्द र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोिगार कोषको सम्पकव महाशाखाको
कायव,

•

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

•
•

राजरिय तथा अन्त्तरावजरिय यव
ु ा अनभ
ु व आदान-प्रदान सम्बन्त्धी कायव,

युवा सम्बन्त्धी राजरिय स्तरका सिंघसिंस्थाहरूको सम्पकव, सम्बन्त्ध, समन्त्वय र ननयमन
सम्बन्त्धी कायव,

•
•

युवासँग सम्बजन्त्धत अन्त्तरावजरिय गैर सरकारी सिंघसिंस्थाहरूसँग समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव,

युवा सम्बर्दध कायवको सन्त्दभवमा सिंयुतत रारिसिंघ र अन्त्य दात ृ ननकायहरूसँगको समन्त्वय
सम्बन्त्धी कायव,

•
•

अन्त्तरावजरिय युवा महोत्सव, भेला र सम्मेलनमा सहभागगता सम्बन्त्धी कायव,

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

युवा ववकास
महाशाखा

•
•
•

साकव युथ चाटव सम्बन्त्धी कायव,

यव
ु ा ववकासका सन्त्दभवमा समर रारिहरूसँग समझदारी (MoU) गने कायव,

नेपाल जस्थत ववसभन्त्न रािदत
ू ावास तथा अन्त्तरावजरिय गैर सरकारी सिंस्थामाफवत नेपालमा
आउने युवा स्वयिंसेवकहरूको सेवासम्बन्त्धी कायव,

•
•

सिंघीय युवा ववकासका कायवक्रमहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन सम्बन्त्धी कायव,

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

ननकायर्दवारा सञ्चालन गररने सीपमल
ू क तासलम तथा स्वरोिगारमल
ू क तासलम सम्बन्त्धी
कायवहरूको समन्त्वय,
•

युवा लक्षक्षत र मागमा आधाररत सीप ववकास तासलम कायवक्रमको पदहचानर
सञ्चालनमा समन्त्वय,

•
•
•
•
•
•

युवा स्वयिंसेवक पररचालन कायवको समन्त्वय तथा ननदे शन,
यव
ु ा सच
ू ना केन्त्र सम्बन्त्धी कायवको समन्त्वय,

राजरिय/अन्त्तरावजरिय युवा ददवस तथा महोत्सव सम्बन्त्धी कायवको समन्त्वय,
राजरिय युवा प्रनतभा सम्मान सम्बन्त्धी कायव,

राजरिय ववकासमा युवा पररचालन कायवको समन्त्वय,

युवासम्बन्त्धी अन्त्तरावजरिय सजन्त्ध, असभसजन्त्ध, प्रोटोकल तथा सिंयुतत रारिसघिंका ववशेष

प्रस्तावहरू सम्बन्त्धी कायवको कायावन्त्वयन कायवयोिना तिम
ुव ा र कायावन्त्वयनको अनग
ु मन
सम्बन्त्धी कायव,
•
•

युवा पररचालन सम्बन्त्धी र्दववपक्षीय समझदारी सम्बन्त्धी कायव¸

लक्षक्षत युवाहरूमा मनोपरामशव एविं सकरात्मक सोचको प्रवाह गने कक्रयाकलापहरूको पदहचान
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गरी लक्षक्षत कायवक्रमहरू सञ्चालन,
•

युवासँग सम्बजन्त्धत लेख, रचना तथा सन्त्दे शमूलक सामग्री उत्पादन गरी ववसभन्त्न सञ्चार
माध्यमर्दवारा प्रचार-प्रसार सम्बन्त्धी कायव,

•

नेपाल स्काउटसम्बन्त्धी कायवहरूको समन्त्वय,

•

तोककए बमोजिमका अन्त्य काम ।

महाशाखा अन्त्तरगतका शाखाहरु
•

कमवचारी प्रशासन शाखा,

•

आगथवक प्रशासन शाखा

•

युवा पररचालन तथा परामशव शाखा,

•
•
•

युवा उर्दयमशीलता 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 ननम्नानुसार प्रस्ताव गररएको छ ।
•

मन्त्रालय र अन्त्तगवतको सेवा समूहका पदागधकारीहरुको कमवचारी व्यवस्थापन सिंग सम्बजन्त्धत सम्पूणव कायवहरु
(िस्तैःननयुजतत, पदस्थापना, ववभागीय कायववाही, सरुवा, बढुवा, राजिनामा, अवकाश आदद) सम्बन्त्धी कायव गने ।

•
•
•
•

मन्त्रालय सम्बजन्त्धत सेवा समह
ू अन्त्तगवतका पदहरु सि
ृ ना एविं पररपनू तवका लागग आवश्यक कायवहरु गने ।
प्रोत्साहन तथा परु स्कारका लागग योग्य कमवचारीहरु छनौट गनव ससफाररस गने ।

मन्त्रालयमा कायवरत कमवचाररहरुको आन्त्तररक बढुवा सम्बन्त्धी प्रारजम्भक कायववाही गने ।

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

•

कमवचारीहरुको ववृ त्त ववकासका लागग वैदेसशक तथा स्वदे शी तासलम, गोरठी सेसमनार, अध्ययन, अध्ययन भ्रमण
आददको आवश्यकता पदहचान तथा सहभागगताका लागग मनोनयन लगायतका आवश्यक कायवहरु गने ।

•

मन्त्रालयको भौनतक सम्पवत्तको असभलेख, सिंरक्षण, पररचालन र सिंभार सम्बन्त्धी कायव गने ।

•

मन्त्रालयमा कायवरत कमवचारीहरुका लागग प्राप्त हुने ववदे शी छारववृ त्तको वववरण तथा सोको असभलेख सम्बन्त्धी
कायव गने ।

•

मन्त्रालयमा कायवरत कमवचारीहरुको केजन्त्रय प्रशासननक ननकायका रुपमा कायव गने तथा कमवचारी ववकाससँग
सम्बजन्त्धत अन्त्य कायवहरु गने ।

•
•

अन्त्य शाखाको क्षेर सभर नपरे का आकजस्मक प्रकृनतका कामहरु गने ।

नागररक वडापरमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरु एवम ् अन्त्य ननदे सशत कायवहरु तोककएको
अवगधसभरै सम्पादन गने ।

२) आगथवक प्रशासन शाखा
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यस शाखा माफवत सम्पादन हुने कायवहरु ननम्नानुसार प्रस्ताव गररएको छ ।
•

आगथवक प्रशासन सम्बजन्त्ध प्रचसलत ऐन ननयम र आगथवक कायवववगध ऐन तथ सो सम्बजन्त्ध ननयमावलीको
अगधनमा रदह मन्त्रालयको आगथवक कारोबार सिंचालन गने ।

•
•

मन्त्रालय अन्त्तगवतको बिेट तिम
ुव ा गरी जस्वकृनतका लागग पेश गने ।

मन्त्रालय र अन्त्तगवत ननकायलाई उपलब्ध गराउने बिेट रबमको अज्तयारी तयार गने र खचव सम्बन्त्धी
नम्
सलाई व्यवजस्थत गने ।

•
•
•
•

कायवक्रम बिेटको सम्बन्त्धमा योिना, अनग
ु मन तथा मल्
ू यािंकन शाखासँग समन्त्वय गरी बिेट तिम
ुव ा गने ।
जस्वकृत बिेटको ननकासा सलने, लेखा रा्
ने, प्रनतवेदन गने, एकककृत केजन्त्रय आगथवक वववरण तयार गने ।
मन्त्रालयको लेखापररक्षण गराउने र बेरुिु सम्पररक्षण गराउने ।

मन्त्रालयको आगथवक कारोवार सम्बजन्त्ध श्रेस्ताहरुको जिम्मा सलई सुरक्षक्षत रा्ने ।

•

आगथवक प्रशासन सम्बजन्त्ध ववषयमा राय परामशव प्रदान गने ।

•

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

•

बेरुिु फर्छवयौट सम्बन्त्धमा आवश्यक कायववाही गरी प्रगनत वववरण पठाउने ।

•

शाखाको माससक, चौमाससक तथा वावषवक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गने ।

•

नागररक वडापरमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरु एविं अन्त्य ननदे सशत कायवहरु तोककएको
अवगधसभरै सम्पादन गने ।

३) युवा पररचालन तथा परामशव शाखा
यस शाखा माफवत सम्पादन हुने कायवहरु ननम्नानस
ु ार प्रस्ताव गररएको छ ।
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

युवा सम्बन्त्धी नीनत, रणनीत र कायवक्रम तिम
ुव ा तथा कायवक्रम कायावन्त्वयनको समन्त्वय,

राजरिय युवा नीनत र युथ सभिन-२०२५ को कायवयोिना ननमावण तथा कायावन्त्वयन सम्बन्त्धी कायव,
राजरिय यव
ु ा पररषदको सञ्चालनको सहिीकरण तथा समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव,

युवा बबकास तथा युवा सम्बर्दध अन्त्य कायवक्रमहरूको प्रभावकाररता अध्ययन र मूल्याङ्कन सम्बन्त्धी कायव,
युवा नेतत्ृ व तथा व्यजततत्व ववकास सम्बन्त्धी कायव

राजरिय तथा अन्त्तरावजरियस्तरमा युवा आदान-प्रदान सम्बन्त्धी कायव,

राजरिय एकता सुदृढीकरणका लागग युवा सशववर, सम्मेलन, भेला आयोिना¸
अन्त्तरप्रदे श यव
ु ा आदान-प्रदान कायवको समन्त्वय,

युवा महोत्सव तथा बहुसाँस्कृनतक कक्रयाकलापहरुको आयोिनाको समन्त्वय,
ददगो ववकास लक्ष्य (SDGs)का युवासँग सम्बजन्त्धत लक्ष्यहरू कायावन्त्वयनको समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव,
राजरिय युवा प्रनतभा सम्मानसम्बन्त्धी कायव,

युवा स्वयिंसेवक पररचालन र समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव,

आन्त्तररक र बाह्य यव
ु ा अनुभव आदान-प्रदान सम्बन्त्धी कायव गने,

•

अन्त्तरसरकारी ननकायसँग समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव¸

•

युवा पररचालनसम्बन्त्धी र्दववपक्षीय समझदारी सम्बन्त्धी कायव¸

•
•

राजरिय एकता र रारिननमावण सम्बन्त्धी वततत्ृ वकला सम्बन्त्धी कायव¸

युवा स्वास््य र सचेतना¸ वातावरण सिंरक्षणमा युवा पररचालन सम्बन्त्धी कायव¸

•

नेपाल स्काउटको सम्पकव शाखाको कायव,

•

युवा र युवा सिंस्थार्दवारा सञ्चालन गररने सीपमूलक तासलम तथा स्वरोिगारमूलक तासलम सम्बन्त्धी कायव गने,
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•

राजरिय युवा पररषदको सम्पकव शाखाको कायव गने,

•

शाखाको माससक, चौमाससक तथा वावषवक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गने,

•

नागररक बडापरमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरू एविं अन्त्य ननदे सशत कायवहरू सम्पादन
गने ।

४) युवा उर्दयमशीलता ववकास तथा लगानी प्रवधवन शाखा
यस शाखा माफवत सम्पादन हुने कायवहरु ननम्नानुसार प्रस्ताव गररएको छ ।
•

युथ सभिन-२०२५ का आधारमा युवा उर्दयमशीलता तथा रोिगार ववकासका योिना तिुवमा र कायावन्त्वयन
सम्बन्त्धी कायव,

•
•
•
•

यव
ु ा लक्षक्षत मागमा आधाररत सीप ववकास तासलम कायवक्रमको पदहचान र कायावन्त्वयन सम्बन्त्धी कायव,
उर्दयमी युवाहरूको सञ्िाल गठन र पररचालन सम्बन्त्धी कायव,
युवा उर्दयमशीलता सम्बन्त्धी समन्त्वयको कायव,

उर्दयमी युवालाई सम्मान तथा प्रोत्साहन सम्बन्त्धी कायव,

•

उर्दयमसम्बन्त्धी महोत्सवको समन्त्वयसम्बन्त्धी कायव,

•

ववषयक्षेरका आधारमा अगव
ु ा उर्दयमी यव
ु ाको प्रोफार्ल तयार पाने कायव,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

युवा उर्दयमशीलता ववकासका लागग युवाका क्षेरमा कायवरत गैसससँग समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव,

युवा रोिगारको अवस्था सम्बन्त्धी स्थानीय तहबाट सङ्कलन हुने त्याङ्क एकीकृत गरी प्रकाशन गने,
यव
ु ालाई सीप र क्षमताका आधारमा उर्दयमका लागग सहि किाव प्रवाह सम्बन्त्धी कायवको समन्त्वय¸
युवालाई दे शमा उपलब्ध आगथवक 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 सिंस्थामा सहि र सरल पहुँच असभवर्द
ृ गध सम्बन्त्धी कायवको समन्त्वय गने¸
युवाका लागग ववत्तीय साक्षरता र नयाँ व्यवसाय थालनीसम्बन्त्धी तासलम सञ्चालन सम्बन्त्धी कायव¸

यव
ु ा उर्दयमी परामशव तथा ववत्तीय सेवा सहिीकरणका लागग यव
ु ा ववकासका क्षेरका कायवरत सरकारी
ननकाय,सहकारी, गैर सरकारी र ननिी क्षेरसँग समन्त्वय गने सम्बन्त्धी कायव,

•
•
•

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोिगार कोषको लगानी सम्बन्त्धी ववगध र कायवप्रकक्रया सम्बन्त्धी कायव,
सफल युवा प्रनतभा तथा उर्दयमीको खोिी गरी प्रोत्साहन सम्बन्त्धी कायवको समन्त्वय¸
युवालाई श्रमको सम्मान गदै र उत्पादनसँग िोड्ने सम्बन्त्धी कायव,

•

एक स्थानीय तह एक उत्पादन कायवक्रमका लागग स्थानीय तह र प्रदे शसँग समन्त्वयको कायव¸

•

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोिगार कोषको सम्पकव शाखाको रुपमा काम गने ।

•

शाखाको माससक, चौमाससक र वावषवक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गने, गराउने,

•

नागररक बडापरमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरू एविं अन्त्य ननदे सशत कायवहरू तोककएको
अवगधसभरै सम्पादन गने ।

५) योिना, अनुगमन तथा ववकास सहायता समन्त्वय शाखा
यस शाखा माफवत सम्पादन हुने कायवहरु ननम्नानुसार प्रस्ताव गररएको छ ।
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•
•
•
•
•

मन्त्रालयको वावषवक योिना तथा कायवक्रमहरु तिम
ुव ा गने ।

युवा तथा खेलकुद ववकास सम्बन्त्धी वावषवक कायवक्रमहरु तयार गने ।

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

मन्त्रालय अन्त्तगवतका ननकाय तथ सम्बजन्त्धत सिंस्थाबाट प्राप्त योिना तथ कायवक्रमलाई अजन्त्तम रुप ददई
राजर
िय यझनामा समादहत गनव राजरिय योिना आयोगमा ससफाररस सदहत पठाउने ।

•

वैदेसशक सहयोगका सम्बन्त्धमा सरकारका अन्त्य मन्त्रालय, आयोग, सगचवालय र दात ृ ननकायसँग सहयोग र
सम्बन्त्ध ववस्तार गनव आवश्यक कायव गने ।

•

युवा ववकास सम्बन्त्धी अध्ययन, अनुसन्त्धान, सवेक्षण र राजरिय तथा अन्त्तरावजरिय गोरठी, सेसमनार तथा सम्मेलन
सम्बजन्त्ध कायव गने गराउने ।

•

योिना शाखासँग समन्त्वय गरी वैदेसशक सहयोग सम्बन्त्धी कायव गने ।

•

युवा ववकास र पररचालनका लागग अन्त्तरावजर
िय सम्झौता सम्बन्त्धी कायव गने ।

•

आन्त्तररक व्यवस्थापन शाखाबाट अनुरोध भई आएका िनशजतत ववकास सम्बन्त्धी कायवक्रमका लागग वैदेसशक
सहयोगको पररचालन गनव पहल गने ।

•

यव
ु ा, खेलकुद र स्काउटको ववकास र ववस्तारका लागग वैदेसशक सहयोगको सम्भाव्यता र आवश्यकताको क्षेर
पदहचान गने ।

•

युवा, खेलकुद र स्काउटका सम्बन्त्धमा सहयोग गने ववसभन्त्न वैदेसशक दात ृ ननकायहरु बीच सम्बन्त्ध सम्बन्त्धी
कायव गने । युवा, खेलकुद तथा स्काउटसँग सम्बन्त्धी ववषयमा अध्ययन, अनुसन्त्धान गरी नीनत ननधावरणमा
सहयोग गने ।

•

यव
ु ा, खेलकुद तथा स्काउटसँग सम्बन्त्धी अनस
ु न्त्धान तथा ववकाससँग सम्बजन्त्धत कायवमा सहयोग र समन्त्वय गने
।

•
•

अनुसन्त्धानबाट प्राप्त ननरकषवहरुको प्रचार प्रसार गराउने ।

मन्त्रालयको स्वीकृत वावषवक कायवक्रमअनुसार अनुगमन कायवयोिना तथा मूल्यािंकन सूचकहरु तयार गरी
स्वीकृनतका लागग पेश गने ।

•

स्वीकृत कायवयोिना अनस
ु ार कायवक्रम कायावन्त्वयनको आवश्यकतानस
ु ार अनग
ु मन एविं ननरीक्षण गरी यस
सम्बन्त्धी परृ ठपोषण प्राप्त गने ।

•

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

•

आयोिना र पररयोिनाहरुको चौमाससक प्रगनत ससमक्षाका लागग वववरण तयार गने, प्रगनत समीक्षा गने, प्रगनत
प्रनतवेदन तयार गने ।

•

माससक, चौमाससक र वावषवक प्रगनत वववरण तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पररषर्दको कायावलय, राजरिय
योिना आयोग लगायत सम्बजन्त्धत ननकायहरुमा पठाउने ।

•

शाखाको माससक, चौमाससक र वावषवक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गने र बैठक आयोिना गने कायव।

नागररक वडापरमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरु एविं अन्त्य ननदे सशत कायवहरु तोककएको अवगधसभरै
सम्पादन गने ।
६) कानुन तथा फैसला कायावन्त्वयन शाखा
यस शाखा माफवत सम्पादन हुने कायवहरु ननम्नानस
ु ार प्रस्ताव गररएको छ ।
•
•

मन्त्रालयको कायवक्षेरसभर पने ववषयहरुका ऐन ननयम तिुवमा गने ।

मन्त्रालयसम्बन्त्धी पनव आएका मुर्ददा मासमला सम्बन्त्धमा आवश्यक कायव गने ।
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•

मन्त्रालयको कायवक्षेर सभर पने ववषयहरुका ऐन ननयम तिम
ुव ाका लागग कानून तथा फैसला कायावन्त्वयन गने ।

•

िग्गा अगधकरण र भोगागधकार सम्बन्त्धी कायव गने ।

•

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

•

मन्त्रालयबाट प्रकासशत गराउनप
ु ने ननयम ववननयम सूचना आदद नेपाल रािपरमा प्रकाशन गराउने व्यवस्था गने
।

•

अदालतबाट भएका फैसला कायावन्त्वयन गने, गराउने ।

•

शाखाको माससक, चौमाससक तथा वावषवक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गने ।

•

नागररक वडापरमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरु एविं अन्त्य ननदे सशत कायवहरु तोककएको
अवगधसभरै सम्पादन गने ।

खेलकुद ववकास महाशाखा
महाशाखा र
अन्त्तरगतका

कायवजिम्मेवारी र कायववववरण

शाखाहरु
•

राजरियस्तरका खेलकुदसम्बन्त्धी सिंघसिंस्थाहरूसँग सम्पकव, सम्बन्त्ध, समन्त्वय र सहिीकरण
कायव गने र त्यस्ता सिंघसिंस्थाहरूको कायवहरूको ननयमन गने गराउने,

•
•
•

राजरिय खेलकुद पररषर्दको सम्पवक महाशाखाको कायव,

राजरिय स्तरका खेल सिंघसिंस्थाहरूको ननयमन र अनुगमनसम्बन्त्धी कायव,

स्थानीय, प्रदे श, राजरिय र अन्त्तरावजरियस्तरमा खेलकुद ववकास र प्रवर्दवधनसम्बन्त्धी कायव र
सो कायवहरूको समन्त्वय,

•

स्थानीय, प्रदे शस्तरीय, राजरिय र अन्त्तरावजरियस्तरमा खेलकुद प्रनतयोगगता आयोिना र
सहभागगता सम्बन्त्धी कायवहरू,

•

रारिपनत रननङ्गसशल्ड प्रनतयोगगतासम्बन्त्धी कायवको समन्त्वय,

•

राजरिय खेलकुद पररषर्दसँग सम्बजन्त्धत कायवहरू,

•
खेलकुद ववकास
महाशाखा

ववर्दयालय तथा ववश्वववर्दयालयमा सञ्चालन गररने खेलकुद सम्बन्त्धी प्राक्षज्ञक पाठ्यक्रम
ववकास र कायावन्त्वयनमा समन्त्वय,

•
•

पारा खेलकुदसम्बन्त्धी कायव,

खेल पूवावधारहरूको सिंरक्षण, सम्बर्दवधन, ममवतसम्भार र उपयोगसम्बन्त्धी कायवववगध र मापदण्ड
ननधावरणसम्बन्त्धी कायव,

•

एक खेल एक एकेडेमी र खेल ववश्वववर्दयालयको स्थापना तथा ववकासका लागग राजरिय
तथा अन्त्तरावजरिय ववश्वववर्दयालयसँग सम्पकव र समन्त्वय,

•

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

•
•

खेलकुद सिंघसिंस्थाहरूलार्व उपलब्ध गराउने अनुदानसम्बन्त्धी कायव ववगधहरूको तिम
ुव ा,
खेलकुद तलब तथा सिंघ सिंस्थाहरूमा ववदे शी खेलाडी/प्रसशक्षक राख्नु पदाव सो

खेलाडी/प्रसशक्षकको प्राजप्
त सम्बन्त्धी कायवववगध तिम
ुव ा र ससफाररस सम्बन्त्धी कायव,
•

खेलकुद सम्बन्त्धी सिंघहरूको दताव प्रककया सम्बन्त्धमा स्थानीय तह, प्रदे श र राजरियस्तरमा
केन्त्रले अवलम्बन गनुप
व ने ववगध तथा कायव प्रकृया सम्बन्त्धी कायवहरू,

•

ववदे शी खेलाडी तथा प्रसशक्षकहरूको गैर पयवटकीय सभसा ससफाररस सम्बन्त्धी कायवहरू,
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•

स्थानीयतह, प्रदे श र केन्त्रबाट ननमावणहुने खेलकुद पूवावधारहरूको कायवहरूको समन्त्वय
सम्बन्त्धी कायवहरू,

•

खेल सिंग्राहलयको नीनत तथा मापदण्ड तयार गरी कायावन्त्वयन गने गराउने सम्बन्त्धी
कायवहरू,

•

अन्त्तरावजरिय मापदण्ड अनुरूपका खेल पूवावधारहरूको पदहचान र सवेक्षण गने, ववस्तत
ृ

पररयोिना प्रनतवेदन(DPR) तयार गने र ननमावण कायवको व्यवस्थापन सम्बन्त्धी कायवहरू,
•

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

•
•
•
•

नेपालको खेलकुद क्षेरको ववकासको लागग रणनीनतक योिना तिम
ुव ा गने सम्बन्त्धी कायवहरू,
खेलकुद प्रनतभा सम्मानसम्बन्त्धी कायवहरु,

खेल पूवावधारको असभलेख व्यवस्थापनसम्बन्त्धी कायवहरु,

स्पोर्टवस मेडडससन तथाखेलमाप्रनतवजन्त्धतऔषगधसेवनववरुर्दव िनचेतनामूलक पैरवी, अनुसन्त्धान
र अनग
ु मनसम्बन्त्धी कायवहरु,

•

खेलाडी कल्याण तथा प्रोत्साहनसम्बन्त्धी कायव, कायवववगध र मापदण्डको तिम
ुव ा सम्बन्त्धी
कायवहरु,

•

खेलाडी परामशवसम्वन्त्धी कायवहरु,

•

खेल सिंघसिंस्थालाई उपलब्ध गरार्ने अनुदानसम्बन्त्धी कायवववगधको तिम
ुव ा र मापदण्ड
सम्बन्त्धी कायवहरु,

•

हाई अजल्टच्युड स्पोतवसकोपदहचान गने, ववस्तत
ृ पररयोिना प्रनतवेदन तयार गने रहाई
अजल्टच्युड स्पोतवस तासलम केन्त्रको ननमावण एवम ् कायावन्त्वयनसम्बन्त्धी कायवहरु,

•

नेपाल ओलजम्पक कसमटी, एन्त्फा, तयानलगायतका सिंस्थाको अनुगमन र ननयमनसम्बन्त्धी
कायवहरु¸

•

तोककएबमोजिम अन्त्य काम गने गराउने ।

महाशाखा अन्त्तरगतका शाखाहरु
•
•
•
•

खेल पूवावधार ववकास शाखा,
खेलकुद प्रवधवन शाखा,

खेलकुद प्रनतयोगगता शाखा,

खेल सिंघसिंस्था समन्त्वय शाखा

१) खेल पूवावधार ववकास शाखा
यस शाखा माफवत सम्पादन हुने कायवहरु ननम्नानस
ु ार प्रस्ताव गररएको छ ।
•
•

खेल पूवावधारहरूको मापदण्ड ननधावरणसम्बन्त्धी कायव,

खेल पव
ू ावधारहरूको सिंरक्षण, सम्बर्दवधन, ममवत सम्भार र उपयोगसम्बन्त्धी कायवववगध र मापदण्ड तिम
ुव ा र
कायावन्त्वयन,

•
•

खेल पूवावधारको असभलेख तयारी सम्बन्त्धी कायव,

ववसभन्त्न खेल पूवावधारहरूको पदहचान, ववकास र ववस्तारका लागग आवश्यक प्राववगधक कागिात तयारीको कायव,
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•

अन्त्तरावजरिय मापदण्ड अनुरूपका खेल पूवावधारहरूको पदहचान र सवेक्षण गने, ववस्तत
ृ पररयोिना प्रनतवेदन(DPR)
तयार गने,

•
•
•
•
•

खेल पूवावधार ननमावणको डड.वप.आर., ड्रर्ङ, डडिार्नसम्बन्त्धी कायव,

हार् अजल्टच्युड स्पोटव स ् र साहससक खेलको पव
ू ावधार पदहचान, डड.वप.आर. तयारी सम्बन्त्धी कायव,
खेलकुदको क्षेरमा ववश्वमा भएका नववन प्रववगधहरुको िानकारी र उपयोग सम्बन्त्धी कायव ।
खेल पूवावधार ननमावणको अनुगमन तथा गुणस्तर कायम सम्बन्त्धी कायव,
Sports City सम्बन्त्धी कायवहरु,

•

शाखाको माससक, चौमाससक तथा बावषवक प्रगनत प्रनतवेदन तयारसम्बन्त्धी कायव,

•

नागररक बडापरमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरू एविं अन्त्य ननदे सशत कायवहरू।

२) खेलकुद प्रवधवन शाखा
यस शाखा माफवत सम्पादन हुने कायवहरु ननम्नानुसार प्रस्ताव गररएको छ ।
•
•
•
•

राजरिय खेलकुद नीनतको तिुवमा, पुनरावलोकन, सिंसोधन र कायावन्त्वयनमा सम्पकव शाखाको रूपमा कायव गने,
राजरिय खेलकुद पररषर्द सम्वन्त्धी कायव,

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

खेलकुद ववकासका लागग ववर्दयालय तथा ववश्वववर्दयालयमा सञ्चालन गनुप
व ने प्राक्षज्ञक कायवक्रमको तिम
ुव ा,
कायावन्त्वयन र समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव,

•

एक खेल एक एकेडेमी र खेल ववश्वववर्दयालयको स्थापना तथा ववकासका लागग राजरिय तथा अन्त्तरावजरिय
ववश्वववर्दयालयसँग सम्पकव र समन्त्वय,

•

नेपालका परम्परागत खेलहरुको पदहचान गरी नतनीहरुको सिंरक्षण र ववकास सम्वन्त्धी कायव गने,

•

दे शमा खेल पयवटनको ववकासको कायव गने,

•

स्पोर्टवस मेडडससन तथा खेलमा प्रनतबजन्त्धत औषगध सेवन ववरुर्दव िनचेतनामूलक पैरवी, अनुसन्त्धान र
अनुगमनसम्बन्त्धी कायव,

•

खेलाडीतथा प्रसशक्षकको ववमा तथा कल्याणसम्बन्त्धी कायव,

•

खेल सिंघसिंस्थाहरूलाई उपलब्ध गरार्ने अनद
ु ानसम्बन्त्धी ववगध, प्रकक्रया र मापदण्डको तिुवमा,

•

राजरिय तथा अन्त्तरावजरिय स्तरमा पदक प्राप्त गने तथा कीनतवमानी खेलाडीको प्रोत्साहनका लागग आवश्यक कायव
गने,

•

ववर्दयालय तथा ववश्वववर्दयालयका सिंचालन गररने सह कक्रयाकलाप सम्वन्त्धी सशक्षकहरुलाई तासलम पाठ्यक्रमको
ववकास र तासलम सिंचालन तथा अनुगमन गने,

•
•
•
•

खेलकुद क्षेरमा नवप्रवतवनका लागग अध्ययन,अनस
ु न्त्धान तथा प्रोत्साहन सम्बन्त्धी कायव गने,

खेलाडी, प्रसशक्षक, खेल सिंघ तथा खेलका लागग तासलमको सक्षमताको मापदण्ड तयार गरी लागू गने, गराउने,

राजरिय खेल लगायत नेपालका उदीयमान खेलहरुको ववकासका लागग प्रोत्साहनमूलक कायवक्रमहरुको ववकास गने,
खेलकुद ववकास सम्वन्त्धी स्वीकृत वावषवक कायवक्रमको कायवयोिना तयार गरी कायवन्त्वयनगने,

•

सङ्ग्राहलयको प्रोत्साहनका लागग कायवक्रमको ववकास गरी कायावन्त्वयन गने, गराउने,

•

शाखाको माससक, चौमाससक तथा वावषवक प्रगनत प्रनतवेदनसम्बन्त्धी कायव,

•

नागररक बडापरमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरू एविं अन्त्य ननदे सशत कायवहरू ।

३) खेलकुद प्रनतयोगगता शाखा
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यस शाखा माफवत सम्पादन हुने कायवहरु ननम्नानुसार प्रस्ताव गररएको छ ।
•
•
•

राजरिय तथा अन्त्तरावजरियस्तरमा सिंचालन हुने खेलकुद प्रनतयोगगताहरूको समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव,
राजरिय र अन्त्तरावजरियस्तरको खेलकुद प्रनतयोगगतामा प्रनतस्पधाव गनवसतने खेलाडी उत्पादन हुनेगरी खेलको स्तर
वर्द
ृ गध सम्बन्त्धी कायव,
स्थानीय, प्रदे श स्तरीय, राजरिय र अन्त्तरावजरिय स्तरका खेलकुद प्रनतयोगगताको आयोिना र सहभागगतासम्बन्त्धी
कायव,

•
•
•
•

खेलकुद प्रनतयोगगता सञ्चालनका मापदण्ड ननधावरणसम्बन्त्धी कायव,

राजरिय तथा अन्त्तरावजरियस्तरका खेलकुद प्रनतभा सम्मानसम्बन्त्धी कायव,
खेलाडी पुरस्कार मापदण्ड ननधावरणसम्बन्त्धी कायव,

हार् अजल्टच्युड स्पोटव स र साहससक खेलको प्रनतयोगगता सञ्चालनमा समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव,

•

एन्त्टी डोवपङसम्बन्त्धी कायव,

•

ववश्वववर्दयालय खेलकुद प्रनतयोगगताको समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव,

•

खेलकुद ववकास सम्बन्त्धी बावषवक कायवक्रम तिम
ुव ा सम्बन्त्धी कायव,

•

ववदे शी प्रसशक्षक व्यवस्थापनसम्बन्त्धी कायव¸

•

शाखाको माससक, चौमाससक तथा वावषवक प्रगनत प्रनतवेदन सम्बन्त्धी कायव,

•

नागररक बडापरमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरू एविं अन्त्य ननदे सशत कायवहरू ।

४) खेल सिंघसिंस्था समन्त्वय शाखा
यस शाखा माफवत सम्पादन हुने कायवहरु ननम्नानुसार प्रस्ताव गररएको छ ।
•

सबै तहका सरकार र ववसभन्त्न ननकायहरूबाट सञ्चासलत खेलकुद सम्बन्त्धी कायवक्रमहरूको समन्त्वय गने, गराउने
कायव,

•

ववर्दयालय तथा ववश्वववर्दयालयमा सिंचालन गररने खेलकुद सम्बन्त्धी प्राक्षज्ञक पाठ्यक्रम ववकास र कायावन्त्वयन,
परृ ठपोषण सम्वन्त्धी कायव,

•
•
•
•
•

राजरिय खेलकुद पररषर्दको सम्पकव शाखाको कायव,

खेलकुदसम्बन्त्धी सिंस्थाको आबर्दधता सम्बन्त्धी कायवको समन्त्वय,

खेल सिंघसिंस्था र खेलकुद तलबहरूको ननयमनको कायवववगध तिम
ुव ा र मापदण्ड र कायावन्त्वयनसम्बन्त्धी कायव,
खेल सिंघसिंस्था र तलबहरूको दताव कायवववगध तिम
ुव ा,

नेपाल ओलजम्पक कसमटी, एन्त्फा, तयान लगायतका सिंस्थाहरूको कायवको सहिीकरणसम्बन्त्धी कायव,ववसभन्त्न खेल
सिंघहरूको कामको समन्त्वयसम्बन्त्धी कायव,

•

खेल सिंघसिंस्थाहरूको वावषवक कक्रयाकलापहरूको प्रनतवेदन तयारी र प्रकाशनसम्बन्त्धी कायव,

•

शाखाको माससक, चौमाससक वावषवक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गने, गराउने,

नागररक बडापरमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरू एविं अन्त्य ननदे सशत कायवहरू तोककएको अवगधसभरै
सम्पादन गने ।

४=ननकायबाट प्रदान गररने सेवा
नेपाल सरकार (कायवववभािन) ननयमावली, २०७४ ले यव
ु ा तथा खेलकुद मन्त्रालयलार्व प्राप्त ११ वटा कायावदेश र
जिम्मेवारी पूरा गने ससलससलामा ननम्नसलखखत सेवाहरू प्रदान गररिंदैअएको छ ।
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•
•

सबै सरोकारवाला युवाहरूलार्व माग बमोजिम सूचना उपलब्ध गराउने,

खेलकुद सामग्रीहरू मगाउँ दा लाग्ने भ्याट तथा अन्त्य कर छुट सुववधाकालागग ससफाररस गने,

•

ववदे शी खेलाडी, प्रसशक्षकको सभसा ससफाररस गने,

•

राजरिय यव
ु ा नीनत,२०७२, राजरिय खेलकुद नीनत २०६७, यस मन्त्रालयबाट प्रकासशत ववववध ननदे सशका, कायवववगध
लगायतका अन्त्य प्रकाशनहरू उपलब्ध गराउने,

५=सेवा प्रदान गने ननकायको शाखा र जिम्मेवार अगधकारी
यस मन्त्रालय अन्त्तगवतका दई
ु महाशाखाका शाखा तथा शाखा प्रमख
ु को वववरण यसप्रकार छः
युवा तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुखः सहसगचव गणेश प्रसाद पाण्डेय
युवा तथा प्रशासन महाशाखाअन्त्तगवतका शाखाहरू
क्र सिं

शाखाको नाम

जिम्मेवार अगधकारी

पद

१

प्रशासन शाखा

रोदहत दहाल

शाखा प्रमुख

२

यव
ु ा पररचालन तथा परामशव शाखा

िगददशचन्त्र सशवाकोटी

शाखा प्रमख
ु

३

आगथवक प्रशासन शाखा

नवराि नघसमरे

शाखा प्रमुख

४

युवा उर्दयमशील ववकास तथा लगानी प्रवर्दवधन शाखा सुशीला अयावल

शाखा प्रमुख

५

कानुन तथा फैसला कायावन्त्वयन शाखा

पुरुषोत्तम खनतवडा

शाखा प्रमुख

६

योिना तथा वैदेसशक समन्त्वय शाखा

रववप्रसाद दवाडी

शाखा प्रमुख

खेलकुद तथा सिंघसिंस्था महाशाखा प्रमख
ु ःसहसगचव अणप्रसाद न्त्यौपाने
खेलकुद तथा सिंघसिंस्था महाशाखा अन्त्तगवतका शाखाहरु
क्र सिं

शाखाको नाम

जिम्मेवार अगधकारी

पद

१

खेलकुद प्रवर्दवधन शाखा

शाखा प्रमुख

२

खेलकुद प्रनतयोगीता शाखा

३

खेलकुद पूवावधार ववकास शाखा

शाखा प्रमुख

४

खेल सिंघसिंस्था समन्त्वय शाखा

शाखा प्रमुख

समन्त्तमखण आचायव

शाखा प्रमुख

६=सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तुर र अवगध
क्र.स.

सेवाको ककससम

लाग्ने दस्तरु
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समय

कैकफयत

१० परृ ठसम्म
१

ननशुल्क र सोभन्त्दा १५

सूचना माग

मागथ प्रनत परृ ठ रु

ददनसभर

५।
खेलकुद सामग्रीहरू मगाउँ दा लाग्ने
२

भ्याट तथा अन्त्य कर छुट सुववधाका लागग ससफाररस
गने

३

प्रकृनतअनुसार कम समयमा
पनन उपलब्ध हुन सतने

यथाशतय
नछटो
यथाशतय

ववदे शी खेलाडी, प्रसशक्षकको सभसा ससफाररस गने

नछटो

राजरिय यव
ु ा नीनत, २०७२, राजरिय खेलकुद नीनत, २०६७
४

माग गररएको सूचनाको

तथा यस मन्त्रालयबाट प्रकासशत ववसभन्त्न ननदे सशका,

माग गरे कै

कायवववगधलगायतका अन्त्य प्रकाशनहरू उपलब्ध

समयमा

गराउने

७=ननणवय गने प्रकक्रया र अगधकारी
ननणवय गने प्रकक्रयाका सम्बन्त्धमा कागिात फार्ल आददको सुरूउत्थान गने कायवको थालनी शाखा अगधकृत तथा उप
सगचवबाट र ननणवय गने कायव सहसगचव वा सगचव वा मन्त्रीस्तरबाट हुने ।

८=ननणवय उपर उिुरी सन्त्
ु ने अगधकारी
ननणवय प्रकक्रयामा सिंलग्न अगधकारीले गरे को ननणवय उपर गचत्त नबुझम
े ा ननणवयकताव भन्त्दा १ तहमागथको पदागधकारी
समक्ष उिुरी गनव सककने र त्यस्तो उिुरी उपर ननयमानुसार कारवाही गररने ।

९=सम्पादन गरे को कामको वववरण
आ.ब. २०७५/७६को माघ, फागुन, चैर मदहनामा
१ यव
ु ा पररचालन तथा परामशव शाखाबाट सम्पाददतकायवहरु
१. युवा अनुभव आदान प्रदान कायवक्रम व्यवस्थापन कायवववगध पररमािवन। पररमाजिवत कायवववगध
बमोजिम सन ् २०१९ फेब्रुअरी ६-१३ सम्म ४८ सदस्यीय नेपाली युवा प्रनतननगध मण्डलले भारत
भ्रमण सम्पन्त्न गरे को।

२ खेलकुदप्रनतयोगगताशाखाबाट सम्पाददतकायवहरु
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१. प्रदे श निं. ३ को हे टौंडामा समनत २०७५/११/२३ गते तेतवान्त्दोमा अन्त्तरावजरिय पदक प्राप्त
खेलाडीहरूसगँ िुननयर खेलाडीहरूको अन्त्तरकक्रया कायवक्रम सम्पन्त्न।(सहभागी ४० िना)
२. मदन भण्डारी स्पोटव स एकेडेमीको व्यवस्थापनमा मन्त्रालयबाट समनत २०७५ चैर २५ गते
ववर्दयालयस्तरीय छार कक्रकेट प्रनतयोगगता सम्पन्त्न।(सात वटा प्रदे शका कक्रकेट टोली सहभागी
वविेता: प्रदे श निं. ३)

३ खेलकुद प्रवर्दवधन शाखाबाट सम्पाददतकायवहरु
१.

खेलकुद

सम्बन्त्धी

कानन
ू

ननमावण,मौिुदा

कानन
ू को

सिंशोधन

तथा

पररमािवन,

समनत

२०७६/११/२ गते खेलकुदको ववकास गनव बनेको ववर्दयेयक सिंघीय सिंसदमा प्रेसशत गररएको
२. स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत ववर्दयाथीहरूलाई खेलकुद सम्बन्त्धी शोध कायवमा सहयोग तथा
प्रोत्साहन सम्बन्त्धी कायवववगध, २०७५ अनस
ु ार १५ ददनको सच
ू ना प्रकाशन गरी ४ िना
ववश्वववर्दयालयका ववर्दयाथीहरूलाई छनौट गरी प्रथम ककस्ता वापत ३० प्रनतशत रकम ननकासा
ददईएको।
३ .खेलकुदमा प्रनतबजन्त्धत औषदी सेवन ववरूर्दधको सचेतना कायवक्रम, प्रदे श निं. १ र्लाममा ६०
िना प्रदे श निं.२ ववरगञ्िमा  ६५ िना, प्रदे श निं. ४ म्याग्दीमा ६० िना प्रदे श निं. ५
प्यूठानमा ६५ िना र कणावली प्रदे शको डोल्पा जिल्लामा ३० िन गरी िम्मा २८० िनालाई
सचेतना गररएको।
४. खेलकुद परके पुरस्कार तथा सम्मान कायवक्रमका लागग समनत २०७५/१०/१४ गते १५ ददनको
म्याद राखी प्रथम पटक गोरखापरमा सूचना प्रकाशन गररएकोमा िम्मा ४ िना खेलकुद
परकारको आवेदन प्राप्त भई छनौटका लागग प्रारजम्भक तयारी भैरहे को।

४ कानन
ु तथाफैसलाकायावन्त्वयनशाखाबाट
१.खेलकुद ववकास ऐन २०४८ लाई प्रनतस्थापन गरी नयाँ ऐन िारी गने क्रममा ववर्दयेयकको मस्यौदा
सिंनघय सिंसदमा पेश भएको।

२.नेपाल स्काउटको ववर्दयमान ऐनलाई प्रनतस्थापन गरी नयाँ ऐन ल्याउने क्रममा सो ववर्दयेयकको
मस्यौदा जस्वकृनतको लागग नेपाल सरकार मजन्त्रपररषदमा पेश गनव कानून न्त्याय तथा सिंसदीय
मासमला मन्त्रालयबाट सहमनत प्राप्त भएको।
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३.यव
ु ा तथा साना व्यवसायी स्वरोिगार कोषको ववर्दयमान ननयमावलीलाई प्रनतस्थापन गने नयाँ
ननयमावलीको मस्यौदामा अथव मन्त्रालयबाट राय परामशव प्राप्त भएको।

५ आगथवक प्रशासन शाखाबाट सम्पाददत कायवहरु
१.दै ननक आगथवक प्रशासनको कायव सिंचालन गरी आएको।
२.आगथवक प्रशासन शाखासिंग सम्बजन्त्धत राय सुझाव प्रदान गररएको।
३.अन्त्य आवश्यक आ.प्र. शाखाको कायव सिंचालन गरी आएको।

६ खेलसिंघसिंस्था समन्त्वय शाखाबाट सम्पाददतकायवहरु
१. नेपाल तेतवान्त्दो सिंघलाई ववश्व तेतवान्त्दो महासिंघबाट सहयोग स्वरूप भएको र नेपाल
फेजन्त्सङ्ग सिंघलाई International Fencing Federation

बाटसहयोग स्वरूप प्राप्त भएको खेल

सामग्रीहरूको आयातमा लाग्ने भन्त्सार महसूल, मुल्य असभवर्द
ृ गध कर लगायतका कर छुटका
लागग अथव मन्त्रालयमा ससफाररस।

२.अखखल नेपाल फुटबल सिंघलाई ववश्व फुटबल महासिंघबाट प्राप्त खेल सामग्री बरभुवन

अन्त्तरराजरिय ववमान स्थलबाट ननयमानस
ु ार लाग्ने शल्
ु कनतरी छुटाउन वाखणज्य, आपत
ू ी तथा
उपभोतता सिंरक्षण ववभागमा ससफाररस।

३.१३ औिं दक्षक्षण एसशयाली खेलकुदमा सदु टङ्गखेलको प्रसशक्षण तथा प्रनतयोगगतामा प्रयोग हुने
खेल सामग्रीहरु खरीद स्वीकृतीका लागग गह
ृ मन्त्रालयमा ससफाररस।
४.भारतको नयाँ ददल्लीमा भएको ISSF World Cup Rifle/pistol

प्रनतयोगगतामा नेपाली

खलाडीहरूले प्रयोग गने खेल सामग्रीहरु उतत स्थानमा लैिान र खेल समाप्ती पश्चात नेपाल
ल्याउन स्वीकृतीको लागग गह
ृ मन्त्रालयमा ससफाररस।

५.ए.एफ.सस. कप २०१९ अन्त्तगवत नेपालको शहीद स्मारक ए डडसभिन सलग च्याजम्पयन
मनाङ्ग मस्यावङ्गदी तलब र बिंगलादे शको सलग च्याजम्पयन अवानी सलसमटे ड बीचको खेलको
प्रत्यक्ष प्रशारण गनव स्पोटव ि वति प्रा.सल. लाई अनुमनतको लागग सिंचार तथा सूचना प्रववगध

मन्त्रालयमा ससफाररस गररएको तथा प्रत्यक्ष प्रसारणको क्रममा प्रयोग हुने सामान नेपाल
सभत्र्याउन तथा कफताव लैिान स्वीकृनतको लागग गह
ृ मन्त्रालयमा ससफाररस।

६.ववसभन्त्न ववदे शी मुलुकका ९ िना ववदे शी खेलाडी/अकफससयलहरुलाई On Arrival Visa का लागग
गह
ृ मन्त्रालयमा ससफाररस।

७.नेपाल स्काउट राजरिय परधान कायावलयलाई दोस्रो चौमाससक ननकासा।
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८.ववसभन्त्न खल सिंघसिंस्थाहरुमा खझकार्ने ववदे शी खेलाडी/प्रसशक्षकहरुको व्यवजस्थत मापदण्ड
बनाउन ससमनत गठन।
९.नेपाल

बेसबल

तथा सफ्टबल

सिंघका

लागग

िापाननि सफ्टबल प्रसशक्षक Ms

Tomoe

Nakano(RB 0062341) लाई कायव सहमनतको लागग गह
ृ मन्त्रालयमा र सभषा ससफाररसका
लागग पररारि मन्त्रालय कन्त्सल
ु र सेवा ववभागमा ससफाररस।
१०. नेपाल

राजरिय

फुटबल

दटमलाईप्रसशक्षण

ददन

आउनु

भएका

स्वीडेनका

फुटबल

प्रसशक्षकलाई कायव सहमनत र गैर पयवटककय सभषा का गह
ृ मन्त्रालयमा र श्रम स्वीकृनतका
लागग श्रम तथा व्यवसायिन्त्य सुरक्षा ववभागमा ससफररस।

११. नेपाल स्काउट सम्बन्त्धी नयाँ ऐन बनाउने सन्त्दधवमा सैर्दधाजन्त्तक सहमनतका लागग

कानून, न्त्याय तथा सिंसदीय मासमला मन्त्रालयमा पठाउने।

७ यव
ु ा उर्दयमशील ववकास तथा लगानी प्रवर्दवधनशाखाबाट सम्पाददत कायवहरु
१.आगामी अन्त्तरावजरिय युवा ददवस (अगस्ट, १२) का ददन प्रदान गररने 'युवा प्रनतभा सम्मान'
का लागग आवेदन ददन समनत २०७६/०१/०५ को गोरखापर राजरिय दै ननकमा सूचना प्रकाशन गररएको
र सो सूचना मन्त्रालयको website: www.moys.gov.np मा समेत राखखएको।

२.युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोिगार कोषको लगानी, अनुगमा तथा असुली ननदे सशका, २०७५
को मस्यौदा सहमनतका लागग अथव मन्त्रालयमा पठार्एको।(२०७५/१२/२८ मा पठार्एको)

१०=सच
ू ना अगधकारी र प्रमख
ु को नाम र पद
कायावलय प्रमुखः
नामः कृरण प्रसाद दे वकोटा
पदः सगचव
सूचना अगधकारीः
नामः सुशीला अयावल
पदः उपसगचव
सहायक सूचना अगधकारीः
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नामः सागर प्रसाद ससग्दे ल
पदः शाखा अगधकृत

मातहतका सूचना अगधकारी र कायावलय प्रमुखको नाम र पदः
राजरिय यव
ु ा पररषर्द
नामः धुवरव ाि पौडेल
पदः उपसगचव
सम्पकवः ९८५५०५२४२१
राजरिय खेलकुद पररषर्द
नामः सुधीर अगधकारी
सम्पकवः ९८४१२९३९३८
पदः शाखा अगधकृत
नेपाल स्काउट
नामः रववराि पौडेल
पदः प्रशासकीय अगधकृत
सम्पकवः ९८०१८०६७१९
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोिगार कोष सगचवालय
नामः सम्झना वाग्ले
पदः उपसगचव
सम्पकवः ९८४१४६८३४२

११=ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदे सशकाको सच
ू ी
यस मन्त्रालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र कामकारबाही व्यवजस्थत गनवका लागग ननम्नसलखखत ऐन, ननयम तथा
नीनत, ननदे सशका र कायवववगधहरु प्रचलनमा रहे का छनः
•
•

खेलकुद ववकास ऐन, २०४८

राजरिय युवा पररषद ऐन, २०७२

•

नेपाल स्काउट ऐन, २०५०

•

राजरिय यव
ु ा नीनत, २०७२

•
•

राजरिय खेलकुद नीनत, २०६७
युथ सभिन २०२५
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

रारिपनत रननङसशल्ड तथा ववर्दयालय खेलकुद प्रनतयोगगता सञ्चालन ननदे सशका, २०७०
राजरिय युवा प्रनतभा सम्मानकायवववगध, २०७२

राजरिय खेलकुद प्रनतभा सम्मान (दोश्रो सिंशोधन) कायवववगध, २०६८

खेलकुद मैदान ननमावण तथा ममवत र खेलकुद सामग्री सहयोग कायवक्रम सञ्चालन कायवववगध, २०६७
पारा र स्पेसल खेलकुद सहयोग कायवक्रम सञ्चालन कायवववगध, २०६७
राजरिय खेलकुद पुरस्कार तथा सम्मान कायवववगध, २०७२

खेलकुद प्रसशक्षणका लागग युवा स्वयिंसेवक पररचालन कायवववगध, २०७२

सूचनाको हकसम्बन्त्धी ननवेदनको कारबाही र ककनारा गने आन्त्तररक कायवववगध, २०७२
युवा अनुभव आदान प्रदान ब्यवस्थापन कायवववगध, २०७२
यव
ु ा परकाररता परु स्कार कायवववगध, २०७५

१२= आम्दानी, खचव तथा आगथवक कारोबार सम्बन्त्धी अर्दयावगधक वववरण
१.यसमन्त्रालयलार्तपसशलअनस
ु ारकोबिेटउपसशषवकमाप्राप्तबिेटमध्येपौषमसान्त्तसम्मदे हाय
अनस
ु ाररहे को

उपसशषवकनिं.
३४३०११३(मन्त्रालय
चालु)

३४३०११४(मन्त्रालय
पुिंजिगत)

खचवतफव
चैरमसान्त्त

बावषवकबिेट

सम्मकोखचव

माघदे खखचैरसम्कोखचव

३१९४८७५७.००

२३८६९२१६.३७

८५३९२८०।३७

१८५००००.००

५१५६२४.००

२४४४७०.००
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३४३१०१३(रा.यव
ु ा

पररचालनकायवक्रम)

३४३१०२३(खेलकुद
ववकासकायवक्रम)

कुलिम्मा

२१९०००००.००

३९८५७२१.००

२०५८३२४.००

५८६०००००.००

६४६४८००.००

३००००००.००

२२७९४५१४.००

६३५०८२८६.३७

५३०२७९४।३७

१३=तोककए बमोजिमका अन्त्य वववरण
•
•
•

सूचना अगधकारीको फोटो र वववरणसदहतकोFlex Boardकायावलय प्रवेशर्दवारमा राखखएको ।

युवा पररचालन तथा परामशव शाखाका शाखा अगधकृतलाई सहायक सूचना अगधकारी तोककएको ।

राजरिय सूचना आयोगको ननदे शनबमोजिम सूचनाको हकसम्बन्त्धी ननवेदनको कारबाही र ककनारा गने आन्त्तररक
कायवववगध, २०७२ कायावन्त्वयनमा ल्यार्एको ।

•

नागररकबडापर तयार पारी मन्त्रालयको वेबसार्टमा राखखएको ।

•

मन्त्रालयका सम्बन्त्धमा कुनै उिुरी वा गुनासो भए गोप्य रूपमा उिुरी गनव उिुरी पेदटकाको व्यवस्था गररएको,

•

मन्त्रालयका सावविननक सरोकारका सूचना र अन्त्य युवा उपयोगी सूचना नोदटबोडव सेवामाफवत ् प्रवाह गने गररएको
(Noticeboard Number: 1618014200542),

•

सूचनाको हकसम्बन्त्धी ऐनको दफा ५(३) अनुसार ३/३ मदहनामाProactive Disclosureननयसमत रूपमा प्रकाशन
गररएको । प्रकाशन गररएको सच
ू ना मन्त्रालयकोwebsiteमा राख्नक
ु ा साथै प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपररषर्दको
कायावलय, राजरिय सूचना आयोग, र सूचना तथा सञ्चार प्रववगध मन्त्रालयमा पठाउने गररएको ।

१४=अनघल्लो आगथवक वषवमा सावविननक ननकायले कुनै कायवक्रम वा आयोिना
सञ्चालन गरे को भए सोको वववरण
छै न ।

१५=सावविननक ननकायको वेभसाईट भए सोको वववरण
Website: www.moys.gov.np
Facebook page: https://www.facebook.com/moysnepall/
Twitter: https://twitter.com/youthmoys

१६=सावविननक ननकायले प्राप्त गरे को वैदेसशक सहायता र ऋण, अनद
ु ान एवम ् प्रावगधक
सहयोग वा सम्झौता सम्बन्त्धी वववरण
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छै न ।

१७=सावविननक ननकायले सञ्चालन गरे को कायवक्रम र सो को प्रगनत प्रनतवेदन
छै न ।

१८=सावविननक ननकायले वगीकरण तथा सिंरक्षण गरे को सच
ू नाको नामावली र त्यस्तो
सच
ू ना सिंरक्षण गनव तोककएको समयावगध
छै न ।

१९=सावविननक ननकायमा परे को सच
ू ना माग सम्बन्त्धी ननवेदन र सो उपर सच
ू ना
ददर्एको ववषय

सूचना माग गनेकोनाम,

सूचनाददएनदद

सच
ू ना

नददर्एको

भए सोको कैकफयत
कायाव
ल
य
प्रम
ख
वास
च
ना
अगध
ु
ू
क्र.सिं ठे गाना र सूचनामाहक माग गरे को सूचना एको र सोनन
कारण
कारीमध्ये
क
न
तहबाटस
च
ना
दद
ू
ु
धग गरे को समनत
कोसिंजक्ष्प्त बबबरण णवयको समनत
र्एको
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यस अवगधमा अगधकािंश सच
ू नाहरू मौखखक रूपमा माग भई मौखखक रूपमा टे सलफोनबाट उपलब्ध गरार्एको र
सलखखत रूपमा अगधवतता श्री ददपक बबक्रम समश्रले समनत २०७५पौष १८
मा २०७२कोविनाशकारीभक
ू म्पलेध्िस्तबनाएकाखेलपिू ााधारकोवििरण,

पनु वनार्ााणभएकापिू ााधाररपनु वनार्ााणहुननसके काभएसोकोकारणरहालनेपालर्ाकुनकुनदेशकाकवतखेलाडीकुनकुनखेलर्ासहभागीछन्रनेपालर्ाखे
ल्नविदेशीखेलाडीलेकहााँबाटस्िीकृ वतवलनपनेकाननु ीव्यिस्थाछभनीवनिेदनवदनभु एकोरसोसम्बन्धीसिैसचू नाउपलब्धगराउनरावरियखेलकुदपररष
दर्ालेखीपठाइएकोरसोकोजानकारीवनिेदकलाईपवनगराइएकोछ।साथैयथाशक्यचााँडोउपलब्धगराइनेछ।
२० सावविननक ननकायका सच
ू नाहरु अन्त्यर प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको
वववरण
मन्त्रालयका गनतववगध तथा युवा तथा खेलकुद ववकाससम्बन्त्धी लेखरचनाहरु समेटी

युवापुस्तकननयसमत रुपमा प्रकाशन

हुँदै आएको छ र सो बुलेदटन मागथ उल्लेख गररएको वेबसार्टमा राखखएको छ । यस मन्त्रालयका सावविननक सरोकारका
सूचनाहरु मन्त्रालयका] www.moys.gov.npवेबसार्टमा राख्ने गररएको छ ।
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