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नेपाल सरकार 
यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 

ससिंहदरबार, काठमाडौ । 

 

 

 

 

सूचनाको हकसम्बन्त्धी ऐनको दफा ५(३) बमोजिम 

सावविसनक गररएको सूचना 

( २०७८ साउन, भदौ र असोि मसान्त्त सम्म ) 

 

प्रकाशकः 

यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 

यवुा पररचालन तथा परामशव शाखा 

२०७८ साउन, भदौ र असोि मसान्त्त सम्म 
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नेपाल सरकार 
यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 

ससिंहदरबार 
सूचनाको हकसम्बन्त्धी ऎनको दफा ५(३) अनसुार सावविसनक गररएको 

207८ साउन, भदौ र असोि मसान्त्त सम्मको सूचनाको स्वतस्फूतव प्रकाशन 

1. यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्वरुप र प्रकृसतः 
यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय देशको प्रमखु श्रमशजि र उिावका रुपमा रहेका यवुाहरुको समग्र ववकास र 
खेलकुद के्षरको ववकासका लासग जिम्मेवार प्रमखु केन्त्रीय सनकायका रुपमा २०६५ सालमा स्थापना भएको 
मन्त्रालय हो । यवुा ववकास तथा पररचालन र खेलकुदको ववकासका लासग नीसत सनमावण, नीसत कायावन्त्वयनका 
लासग योिना तिुवमा गरी कायावन्त्वयनको व्यवस्था समलाउने र सोको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गनुव गराउन ुयस 
मन्त्रालयको प्रमखु कायव रहेको छ । 

 

2. यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयको काम, कतवव्य र असधकारः 

नेपाल सरकार (कायवववभािन) सनयमावली, २०७४  अनसुार यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयलार्व प्राप्त कायवदेश र 
जिम्मेवारीको के्षर देहाय बमोजिम रहेको छः 

१यवुा तथा खेलकुद सम्वन्त्धी नीसत, योिना, कायवक्रम तिुवमा, कायावन्त्वयन, अनगुमन र मूल्यािंकन यवुा, खेलकुद 
र स्काउटसम्बन्त्धी नीसत, कानून, मापदण्ड; 

1. रावियस्तरका खेलकुद सिंघसिंस्थाको सनयमन र समन्त्वय; 

2. राविय, प्रादेजशक र अन्त्तराववियस्तरमा खेलकुद ववकास र प्रवर्द्वन; 

3. राविय, प्रादेजशक र अन्त्तरावविय खेलकुद प्रसतयोसगता आयोिना र सहभासगता; 
4. यवुा िागरण तथा ववकास; 

5. राविय खेलकुद पररषद्; 

6. यवुा स्वरोिगार कोष; 

7. मन्त्रालयसम्बन्त्धी राविय अन्त्तरावविय सिंघसिंस्थासँग सजन्त्ध, सम्झौता, असभसजन्त्ध, सम्पकव  र समन्त्वय; 

8. मन्त्रालयसम्बन्त्धी सावविसनक सिंस्थान, प्रासधकरण, ससमसत, प्रसतष्ठान, कम्पनी आददको सञ्चालन र सनयमन; 

9. मन्त्रालयको ववषय  के्षरसँग सम्बजन्त्धत सेवा, समूह र उपसमूहको सञ्चालन । 

उि सनयमावलीले यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई यवुा ववकास तथा पररचालन र खेलकुद के्षरको 
ववकासका लासग जिम्मेवार र असधकारसम्पन्न तथा उत्तरदायी केन्त्रीय सनकायका रुपमा स्थावपत गरी नीसतगत 
व्यवस्थापन, समन्त्वय, सनयमनका लासग देहायका असधकारके्षर प्रदान गरेको छः 

• नीसतगत ववकास  ब्यवस्थापनको असधकार क्षरे 
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• सनयमनात्मक र सनयन्त्रणात्मक असधकार क्षरे 

• सहकायावत्मक र साझेदारीको असधकार क्षेर 

• ववकासात्मक असधकारक्षेर 

• अनसुन्त्धानात्मक र सधुारात्मक असधकार क्षरे 

• समन्त्वयात्मक असधकार क्षरे 

• सिंस्थागत ब्यवस्थापकीय असधकार क्षेर 

• ववत्तीय ब्यवस्थापकीय तथा स्रोत पररचालन असधकार क्षेर 

• अन्त्तराविय सम्पकव  र सम्वन्त्धको वपरचालन र ब्यवस्थापन गने असधकार के्षर 

3. यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सिंरचना, कमवचारी सङ्ख्या र कायव वववरणः 

मन्त्रालयस्तरीय सिंगठनात्मक व्यवस्था मार रहेको यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा एकिना ववभागीय मन्त्री, नेपाल 
सरकारको रािपरािंवकत ववजशष्ट शे्रणीको सजचव एक िना र नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्त्य प्रशासन समूहको सहसजचव एक 
र नेपाल जशक्षा सेवाको सहसजचव एक गरी दईुिना सहसजचवको व्यवस्था रहेको छ । हाल मन्त्रालयमा दईुवटा महाशाखा 
र दशवटा शाखाको व्यवस्था रहेको छ । मन्त्रालयको वतवमान सिंगठनात्मक सिंरचना देहाय बमोजिम रहेको छ । 
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प्रस्ताववत सिंगठन सरिंचना र दरबन्त्दी वववरण 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

यवुा 
पररचालन 

तथा परामशव 
शाखा 

उ=स=रा.प.दि.
(प्र.)–१, 

शा=अ=रा.प.त.ृ
(प्र.)–१,  

यवुा 
उद्यमशीलता 
ववकास तथा 
लगानी प्रवधवन 

शाखा 
उ=स=रा.प.दि.(सा
.प्र.)–१, 

शा=अ=रा.प.त.ृ(प्र
.)–१ 

यवुा ववकास महाशाखा 
रा.प.प्रथम (प्र.)-१ 

खेलकुद 
प्रसतयोसगता 
शाखा 

उ=स=रा.प.दि(
जश.प्र.)–१, 

शा=अ=रा.प.त.ृ 
शारीररक-१ 

 

खेल पूवावधार 
ववकास शाखा 
उ=स=रा.प.दि.र्
जन्त्ि(ववजल्डङ् 
तथा 
आवकव टेक्ट)–१, 

र्जन्त्ि रा.प.त ृ
र्जन्त्ि(सससभल)–

१, 

खेल सिंघसिंस्था 
समन्त्वय 
शाखा 

उ=स=रा.प.
दि(जश.प्र.)–

१, 

शा=अ=रा.प.

त.ृशरीररक
-१ 

खेलकुद ववकास 
महाशाखा 

रा.प.प्रथम जशक्षा 
प्रशासन-१ 

 

खेलकुद 
प्रवधवन शाखा 
उ=स=रा.प.
दि..जश.प्र.–
१, 

शा=अ=रा.प
.त.ृ 
शरीररक-

१ 

कमवचारी 
प्रशासनशाखा 
उ=स=रा.प.दि.प्र
.–१, 

शा=अ=रा.प.त.ृ
प्र.–१, ना.स.ु–
७, क.अ.–६, 

ह.स.चा.–६, 

का.स.– 10 

आसथवक प्रशासन 
शाखा 

उ=स=रा.प.दि.(ले
खा).–१, 

ले=अ=रा.प.त.ृ(ले
खा)–१, 

रा.प.अनिं.प्रथम 
(लेखा)-2 

योिना, 
अनगुमन तथा 

ववकास 
सहायता 

समन्त्वय शाखा 
उ=स=रा.प.दि.(
प्र.)–१, 

शा=अ=रा.प.त.ृ(
प्र.)–१ 

 

कानून तथा 
फैसला 

कायावन्त्वयन 
शाखा 

उ=स=रा.प.दि.(
न्याय/कानून)–

१, कानून 

=असधकृत 
=रा.प.त.ृ 
(न्याय/कानून) 

–१ 

 

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

१ 

 

सजचव 
शा.अ.रा.प.त.ृ(प्र)-१ 
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कमवचारी सङ्ख्या 

क्र.सिं. तह सेवा समूह 
साववक स्वीकृत 

दरबन्त्दी िम्मा दरबन्त्दी 

१ रा.प.ववजशष् ट 
  १ १ 

२ रा.प.प्रथम 

प्रशासन १ 

२ 

जशक्षा १ 

३ रा.प.दितीय 

प्रशासन ५ 

१1 
जशक्षा ३ 
लेखा १ 

र्न्त्िीसनयर 1 

कानून 1 

४ रा.प.ततृीय 

प्रशासन 6 

१2 

जशक्षा 3 

लेखा १ 

कानून १ 

र्न्त्िीसनयर 1 

५ रा.प.अनिं. प्रथम 

प्रशासन 7 

15 ववववध 6 

लेखा २ 

६ शे्रणी वववहन 

हलकुा सवारी चालक 6 6 

कायावलय सहयोगी १0 १0 

िम्मा 57  
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यवुा ववकास महाशाखा 

महाशाखा र 
अन्त्तरगतका 
शाखाहरु 

कायवजिम्मेवारी र कायववववरण 

यवुा ववकास 
महाशाखा 

• यवुा ववकास राविय नीसत, रणनीसत तिुवमा पररमािवन र कायावन्त्वयनसम्बन्त्धी कायव, 
• राविय यवुा पररषद् सम्बन्त्धी कायवहरूको समन्त्वय, 

• यवुा तथा साना व्यवसायी स्वरोिगार कोष सम्बन्त्धी कायवहरूको समन्त्वय, 

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

• यथु सभिन-२०२५ को कायवयोिना तयारी तथा कायावन्त्वयन सम्बन्त्धी कायवको 
समन्त्वय र अनगुमन, 

• राविय तथा अन्त्तरावविय यवुा अनभुव आदान-प्रदान सम्बन्त्धी कायव, 
• यवुा सम्बन्त्धी राविय स्तरका सिंघसिंस्थाहरूको सम्पकव , सम्बन्त्ध, समन्त्वय र सनयमन 

सम्बन्त्धी कायव, 
• यवुासँग सम्बजन्त्धत अन्त्तरावविय गैर सरकारी सिंघसिंस्थाहरूसँग समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव, 
• यवुा सम्बर्द् कायवको सन्त्दभवमा सिंयिु रािसिंघ र अन्त्य दात ृसनकायहरूसँगको 

समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव, 
• अन्त्तरावविय यवुा महोत्सव, भेला र सम्मेलनमा सहभासगता सम्बन्त्धी कायव, 
• प्रदेश र स्थानीय तहमा यवुा पररचालन एविं ववकास सम्बन्त्धी कायवहरूको सहिीकरण, 

क्षमता ववकास र समन्त्वय, 

• साकव  यथु चाटव सम्बन्त्धी कायव, 
• यवुा ववकासका सन्त्दभवमा समर रािहरूसँग समझदारी (MoU) गने कायव, 
• नेपाल जस्थत ववसभन्न रािदूतावास तथा अन्त्तरावविय गैर सरकारी सिंस्थामाफव त नेपालमा 

आउने यवुा स्वयिंसेवकहरूको सेवासम्बन्त्धी कायव, 
• सिंघीय यवुा ववकासका कायवक्रमहरूको अनगुमन र मूल्याङ्कन सम्बन्त्धी कायव, 
• राविय यवुा पररषद,यवुा तथा साना व्यवसायी स्वरोिगार कोष र अन्त्य सरकारी 

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

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

• यवुा स्वयिंसेवक पररचालन कायवको समन्त्वय तथा सनदेशन, 

• यवुा सूचना केन्त्र सम्बन्त्धी कायवको समन्त्वय, 

• राविय/अन्त्तरावविय यवुा ददवस तथा महोत्सव सम्बन्त्धी कायवको समन्त्वय, 

• राविय यवुा प्रसतभा सम्मान सम्बन्त्धी कायव, 
• राविय ववकासमा यवुा पररचालन कायवको समन्त्वय, 
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• यवुासम्बन्त्धी अन्त्तरावविय सजन्त्ध, असभसजन्त्ध, प्रोटोकल तथा सिंयिु रािसघिंका ववशेष 
उल्लेख हरू सम्बन्त्धी कायवको कायावन्त्वयन कायवयोिना तिुवमा र कायावन्त्वयनको 
अनगुमन सम्बन्त्धी कायव, 

• यवुा पररचालन सम्बन्त्धी दिपक्षीय समझदारी सम्बन्त्धी कायव̧  
• लजक्षत यवुाहरूमा मनोपरामशव एविं सकरात्मक सोचको प्रवाह गने वक्रयाकलापहरूको 

पवहचान गरी लजक्षत कायवक्रमहरू सञ्चालन, 

• यवुासँग 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 
• यवुा पररचालन तथा परामशव शाखा, 
• यवुा उद्यमशीलता ववकास तथा लगानी प्रवधवन शाखा, 
• योिना, अनगुमन तथा ववकास सहायता समन्त्वय शाखा 
• काननु तथा फैसला कायावन्त्वयन शाखा। 

  

१) कमवचारी प्रशासन शाखा 
यस शाखा माफव त सम्पादन हनुे कायवहरु सनम्नानसुार उल्लेख  गररएको छ । 

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

• मन्त्रालय सम्बजन्त्धत सेवा समूह अन्त्तगवतका पदहरु सिृना एविं पररपूसतवका लासग आवश्यक कायवहरु गने । 

• प्रोत्साहन तथा परुस्कारका 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 स्वदेशी तासलम, गोष्ठी सेसमनार, अध्ययन, अध्ययन भ्रमण 
आददको आवश्यकता पवहचान तथा सहभासगताका लासग मनोनयन लगायतका आवश्यक कायवहरु गने । 

• मन्त्रालयको भौसतक सम्पजत्तको असभलेख, सिंरक्षण, पररचालन र सिंभार सम्बन्त्धी कायव गने । 

• मन्त्रालयमा कायवरत कमवचारीहरुका लासग प्राप्त हनुे ववदेशी छारवृजत्तको वववरण तथा सोको असभलेख 
सम्बन्त्धी कायव  

गने । 

• मन्त्रालयमा कायवरत कमवचारीहरुको केजन्त्रय प्रशाससनक सनकायका रुपमा कायव गने तथा कमवचारी 
ववकाससँग सम्बजन्त्धत अन्त्य कायवहरु गने । 
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• अन्त्य शाखाको के्षर सभर नपरेका आकजस्मक प्रकृसतका कामहरु गने । 

• नागररक वडापरमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरु एवम ्अन्त्य सनदेजशत कायवहरु 
तोवकएको अवसधसभरै सम्पादन गने । 

२)  आसथवक प्रशासन शाखा 
यस शाखा माफव त सम्पादन हनुे कायवहरु सनम्नानसुार उल्लेख  गररएको छ । 

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

• मन्त्रालय अन्त्तगवतको बिेट तिुवमा गरी जस्वकृसतका लासग पेश गने । 

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

• कायवक्रम बिेटको सम्बन्त्धमा योिना, अनगुमन तथा मूल्यािंकन शाखासँग समन्त्वय गरी बिेट तिुवमा गने । 

• जस्वकृत बिेटको सनकासा सलने, लेखा रा् ने, प्रसतवेदन गने, एवककृत केजन्त्रय आसथवक वववरण तयार गने । 

• मन्त्रालयको लेखापररक्षण गराउने र बेरुि ुसम्पररक्षण गराउने । 

• मन्त्रालयको आसथवक कारोवार सम्बजन्त्ध शे्रस्ताहरुको जिम्मा सलई सरुजक्षत रा् ने । 

• आसथवक प्रशासन सम्बजन्त्ध ववषयमा राय परामशव प्रदान गने । 

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

• बेरुि ुफर्छ्यौट सम्बन्त्धमा आवश्यक कायववाही गरी प्रगसत वववरण पठाउने । 

• शाखाको माससक, चौमाससक तथा वावषवक प्रगसत प्रसतवदेन तयार गने । 

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

३)  यवुा पररचालन तथा परामशव शाखा 
यस शाखा माफव त सम्पादन हनुे कायवहरु सनम्नानसुार उल्लेख  गररएको छ । 

• यवुा सम्बन्त्धी नीसत, रणनीत र कायवक्रम तिुवमा तथा कायवक्रम कायावन्त्वयनको समन्त्वय, 

• राविय यवुा नीसत र यथु सभिन-२०२५ को कायवयोिना सनमावण तथा कायावन्त्वयन सम्बन्त्धी कायव , 
• राविय यवुा पररषदको सञ्चालनको सहिीकरण तथा समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव , 
• यवुा सबकास तथा यवुा सम्बर्द् अन्त्य कायवक्रमहरूको प्रभावकाररता अध्ययन र मूल्याङ्कन सम्बन्त्धी कायव, 
• यवुा नेततृ्व तथा व्यजित्व ववकास सम्बन्त्धी कायव 
• राविय तथा अन्त्तराववियस्तरमा यवुा आदान-प्रदान सम्बन्त्धी कायव, 
• राविय एकता सदुृढीकरणका लासग यवुा जशववर, सम्मलेन, भेला आयोिना¸ 
• अन्त्तरप्रदेश यवुा आदान-प्रदान कायवको समन्त्वय, 

• यवुा महोत्सव तथा बहसुाँस्कृसतक वक्रयाकलापहरुको आयोिनाको समन्त्वय, 

• ददगो ववकास लक्ष्य (SDGs)का यवुासँग सम्बजन्त्धत लक्ष्यहरू कायावन्त्वयनको समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव , 
• राविय यवुा प्रसतभा सम्मानसम्बन्त्धी कायव , 
• यवुा स्वयिंसेवक पररचालन र समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव, 
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• आन्त्तररक र बाह्य यवुा अनभुव आदान-प्रदान सम्बन्त्धी कायव गने, 

• अन्त्तरसरकारी  सनकायसँग समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव̧  
• यवुा पररचालनसम्बन्त्धी दिपक्षीय समझदारी सम्बन्त्धी कायव̧  
• राविय एकता र रािसनमावण सम्बन्त्धी विृत्वकला सम्बन्त्धी कायव̧  
• यवुा स्वास््य र सचेतना¸ वातावरण सिंरक्षणमा यवुा पररचालन सम्बन्त्धी कायव̧  
• नेपाल स्काउटको सम्पकव  शाखाको कायव, 
• यवुा र यवुा सिंस्थािारा सञ्चालन गररने सीपमूलक तासलम तथा स्वरोिगारमूलक तासलम सम्बन्त्धी कायव गने, 

• राविय यवुा पररषदको सम्पकव  शाखाको कायव गने, 

• शाखाको माससक, चौमाससक तथा वावषवक प्रगसत प्रसतवदेन तयार गने, 

• नागररक बडापरमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरू एविं अन्त्य सनदेजशत कायवहरू 
सम्पादन गने । 

४) यवुा उद्यमशीलता ववकास तथा लगानी प्रवधवन शाखा 
यस शाखा माफव त सम्पादन हनुे कायवहरु सनम्नानसुार उल्लेख  गररएको छ । 

• यथु सभिन-२०२५ का आधारमा यवुा उद्यमशीलता तथा रोिगार ववकासका योिना तिुवमा र कायावन्त्वयन 
सम्बन्त्धी कायव, 

• यवुा लजक्षत मागमा आधाररत सीप ववकास तासलम कायवक्रमको पवहचान र कायावन्त्वयन सम्बन्त्धी कायव , 
• उद्यमी यवुाहरूको सञ्जाल गठन र पररचालन सम्बन्त्धी कायव , 
• यवुा उद्यमशीलता सम्बन्त्धी समन्त्वयको कायव, 
• उद्यमी यवुालाई सम्मान तथा प्रोत्साहन सम्बन्त्धी कायव, 
• उद्यमसम्बन्त्धी महोत्सवको समन्त्वयसम्बन्त्धी कायव, 
• ववषयके्षरका आधारमा अगवुा उद्यमी यवुाको प्रोफार्ल तयार पाने कायव, 
• ददगो ववकास लक्ष्य (SDGs)का यवुासम्बन्त्धी लक्ष्य कायावन्त्वयनको समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव , 
• यवुा उद्यमशीलता ववकासका लासग ववज्ञहरूसँग परामशव कायवक्रमको समन्त्वय , 
• यवुा उद्यमशीलता ववकासका लासग यवुाका के्षरमा कायवरत गैसससँग समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव , 
• यवुा रोिगारको अवस्था सम्बन्त्धी स्थानीय तहबाट सङ्कलन हनुे त्याङ्क एकीकृत गरी प्रकाशन गने , 
• यवुालाई सीप र क्षमताका आधारमा उद्यमका लासग सहि किाव प्रवाह सम्बन्त्धी कायवको समन्त्वय¸ 

• यवुालाई देशमा उपलब्ध आसथवक तथा रोिगारीका अवसरबाट लाभ सलन उत्प्ररेरत गने, 

• यवुा तथा साना व्यावसायी स्वरोिगार कोषबाट यवुामा हनुे लगानी कायवको सहिीकरण र अनगुमन गने, 

• यवुाको सहकारी तथा ववत्तीय सिंस्थामा सहि र सरल पहुँच असभवृवर्द् सम्बन्त्धी कायवको समन्त्वय गने¸ 

• यवुाका लासग ववत्तीय साक्षरता र नयाँ व्यवसाय थालनीसम्बन्त्धी तासलम सञ्चालन सम्बन्त्धी कायव̧  
• यवुा उद्यमी परामशव तथा ववत्तीय सेवा सहिीकरणका लासग यवुा ववकासका के्षरका कायवरत सरकारी 

सनकाय,सहकारी,  गैर सरकारी र सनिी के्षरसँग समन्त्वय गने सम्बन्त्धी कायव, 
• यवुा तथा साना व्यवसायी स्वरोिगार कोषको लगानी सम्बन्त्धी ववसध र कायवप्रवक्रया सम्बन्त्धी कायव, 
• सफल यवुा प्रसतभा तथा उद्यमीको खोिी गरी प्रोत्साहन सम्बन्त्धी कायवको समन्त्वय¸ 

• यवुालाई श्रमको सम्मान गदै र उत्पादनसँग िोड्ने सम्बन्त्धी कायव, 
• एक स्थानीय तह एक उत्पादन कायवक्रमका लासग स्थानीय तह र प्रदेशसँग समन्त्वयको कायव̧  
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• यवुा तथा साना व्यवसायी स्वरोिगार कोषको सम्पकव  शाखाको रुपमा काम गने । 

• शाखाको माससक, चौमाससक र वावषवक प्रगसत प्रसतवेदन तयार गने, गराउने, 
• नागररक बडापरमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरू एविं अन्त्य सनदेजशत कायवहरू 

तोवकएको अवसधसभरै सम्पादन गने । 

५) योिना, अनगुमन तथा ववकास सहायता समन्त्वय शाखा 
यस शाखा माफव त सम्पादन हनुे कायवहरु सनम्नानसुार उल्लेख  गररएको छ । 

• मन्त्रालयको वावषवक योिना तथा कायवक्रमहरु तिुवमा गने । 

• यवुा तथा खेलकुद ववकास सम्बन्त्धी वावषवक कायवक्रमहरु तयार गने । 

• यवुा तथा खेलकुद ववकास सम्बन्त्धी आवसधक (अल्पकासलन, मध्य र दीघवकासलन) योिनाहरु तयार गने । 

• जिल्ला तथ के्षरस्तरीय कायवक्रमहरु तिुवमा गने । 

• मन्त्रालय अन्त्तगवतका सनकाय तथ सम्बजन्त्धत सिंस्थाबाट प्राप्त योिना तथ कायवक्रमलाई अजन्त्तम रुप ददई 
राजष् िय यझनामा समावहत गनव राजष् िय योिना आयोगमा ससफाररस सवहत पठाउने । 

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

• यवुा ववकास सम्बन्त्धी अध्ययन, अनसुन्त्धान, सवेक्षण र राजष् िय  तथा अन्त्तरावविय गोष् ठी, सेसमनार तथा सम्मलेन 
सम्बजन्त्ध कायव गने गराउने । 

• योिना शाखासँग समन्त्वय गरी वैदेजशक सहयोग सम्बन्त्धी कायव गने । 

• यवुा ववकास र पररचालनका लासग अन्त्तरावजष् िय सम्झौता सम्बन्त्धी कायव गने । 

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

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

• यवुा, खेलकुद र स्काउटका सम्बन्त्धमा सहयोग गने ववसभन्त् न वैदेजशक दात ृसनकायहरु बीच सम्बन्त्ध सम्बन्त्धी 
कायव  

गने । यवुा, खेलकुद तथा स्काउटसँग सम्बन्त्धी ववषयमा अध्ययन, अनसुन्त्धान गरी नीसत सनधावरणमा सहयोग 
गने । 

• यवुा, खेलकुद तथा स्काउटसगँ सम्बन्त्धी अनसुन्त्धान तथा ववकाससँग सम्बजन्त्धत कायवमा सहयोग र समन्त्वय 
गने । 

• अनसुन्त्धानबाट प्राप्त सनष्कषवहरुको प्रचार प्रसार गराउने । 

• मन्त्रालयको स्वीकृत वावषवक कायवक्रमअनसुार अनगुमन कायवयोिना तथा मूल्यािंकन सूचकहरु तयार गरी 
स्वीकृसतका लासग पेश गने । 

• स्वीकृत कायवयोिना अनसुार कायवक्रम कायावन्त्वयनको आवश्यकतानसुार अनगुमन एविं सनरीक्षण गरी यस 
सम्बन्त्धी पषृ्ठपोषण प्राप्त गने । 

• कायवक्रम कायावन्त्वयनमा देखा परेका बाधा अड्काउ हटाउने र समस्या समाधान गनव सहयोग गने । 

• आयोिना र पररयोिनाहरुको चौमाससक प्रगसत ससमक्षाका लासग वववरण तयार गने, प्रगसत समीक्षा गने, प्रगसत 
प्रसतवदेन 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 सनदेजशत कायवहरु तोवकएको 
अवसधसभरै सम्पादन गने । 

६) काननु तथा फैसला कायावन्त्वयन शाखा 
यस शाखा माफव त सम्पादन हनुे कायवहरु सनम्नानसुार उल्लेख  गररएको छ । 

• मन्त्रालयको कायवके्षरसभर पने ववषयहरुका ऐन सनयम तिुवमा गने । 

• मन्त्रालयसम्बन्त्धी पनव आएका मदु्दा मासमला सम्बन्त्धमा आवश्यक कायव गने । 

• मन्त्रालयको कायवके्षर सभर पने ववषयहरुका ऐन सनयम तिुवमाका लासग कानून तथा फैसला कायावन्त्वयन  
गने । 

• िग्गा असधकरण र भोगासधकार सम्बन्त्धी कायव गने । 

• मन्त्रालयका महाशाखा, शाखा तथा अन्त्तगवतका कायावलयहरुलाई आवश्यक परेको बेलामा काननुी सल्लाह 
उपलब्ध गराउने । 

• मन्त्रालयबाट प्रकाजशत गराउनपुने सनयम ववसनयम सूचना आदद नेपाल रािपरमा प्रकाशन गराउन ेव्यवस्था 
गने । 

• अदालतबाट भएका फैसला कायावन्त्वयन गने, गराउने । 

• शाखाको माससक, चौमाससक तथा वावषवक प्रगसत प्रसतवदेन तयार गने । 

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

खेलकुद ववकास महाशाखा 

महाशाखा र 
अन्त्तरगतका 
शाखाहरु 

कायवजिम्मेवारी र कायववववरण 

खेलकुद 
ववकास 
महाशाखा 

• रावियस्तरका खेलकुदसम्बन्त्धी सिंघसिंस्थाहरूसँग सम्पकव , सम्बन्त्ध, समन्त्वय र सहिीकरण 
कायव गने र त्यस्ता सिंघसिंस्थाहरूको कायवहरूको सनयमन गने गराउने, 

• राविय खेलकुद पररषद्को सम्पवक महाशाखाको कायव, 
• राविय स्तरका खेल सिंघसिंस्थाहरूको सनयमन र अनगुमनसम्बन्त्धी कायव, 
• स्थानीय, प्रदेश, राविय र अन्त्तराववियस्तरमा खेलकुद ववकास र प्रवर्द्वनसम्बन्त्धी कायव र सो 

कायवहरूको समन्त्वय, 

• स्थानीय, प्रदेशस्तरीय, 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 सिंरक्षण, 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, 

• देशमा खेल पयवटनको ववकासका लासग सम्वजन्त्धत स्वदेशी तथा ववदेशी सरोकारवालासँग 
समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव, 

• खेलकुद सिंघसिंस्थाहरूलार्व उपलब्ध गराउन ेअनदुानसम्बन्त्धी कायव ववसधहरूको तिुवमा, 
• खेलकुद क्लब तथा सिंघ सिंस्थाहरूमा ववदेशी खेलाडी/प्रजशक्षक राख्न ुपदाव सो 

खेलाडी/प्रजशक्षकको प्राज त सम्बन्त्धी कायवववसध तिुवमा र ससफाररस सम्बन्त्धी कायव, 
• खेलकुद सम्बन्त्धी सिंघहरूको दताव प्रवकया सम्बन्त्धमा स्थानीय तह, प्रदेश र रावियस्तरमा 

केन्त्रले अवलम्बन गनुवपने ववसध तथा कायव प्रकृया सम्बन्त्धी कायवहरू, 

• ववदेशी खेलाडी तथा प्रजशक्षकहरूको गैर पयवटकीय सभसा ससफाररस सम्बन्त्धी कायवहरू, 

• स्थानीयतह, प्रदेश र केन्त्रबाट सनमावणहनुे खेलकुद पूवावधारहरूको कायवहरूको समन्त्वय 
सम्बन्त्धी कायवहरू, 

• खेल सिंग्राहलयको नीसत तथा मापदण्ड तयार गरी कायावन्त्वयन गने गराउन ेसम्बन्त्धी 
कायवहरू, 

• अन्त्तरावविय मापदण्ड अनरुूपका खेल पूवावधारहरूको पवहचान र सवेक्षण गने, ववस्ततृ 
पररयोिना प्रसतवदेन(DPR) तयार गने र सनमावण कायवको व्यवस्थापन सम्बन्त्धी कायवहरू, 

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

• नेपालको खेलकुद के्षरको ववकासको लासग रणनीसतक योिना तिुवमा गने सम्बन्त्धी 
कायवहरू, 

• खेलकुद प्रसतभा सम्मानसम्बन्त्धी कायवहरु, 

• खेल पूवावधारको असभलेख व्यवस्थापनसम्बन्त्धी कायवहरु, 

• स्पोर्टसव मेसडससन तथाखेलमाप्रसतवजन्त्धतऔषसधसेवनववरुि िनचेतनामूलक पैरवी, अनसुन्त्धान 
र अनगुमनसम्बन्त्धी कायवहरु, 

• खेलाडी कल्याण तथा प्रोत्साहनसम्बन्त्धी कायव, कायवववसध र मापदण्डको तिुवमा सम्बन्त्धी 
कायवहरु, 

• खेलाडी परामशवसम्वन्त्धी कायवहरु, 

• खेल सिंघसिंस्थालाई उपलब्ध गरार्ने अनदुानसम्बन्त्धी कायवववसधको तिुवमा र मापदण्ड 
सम्बन्त्धी कायवहरु, 

• हाई अजल्टच्यडु स्पोतवसकोपवहचान गने, ववस्ततृ पररयोिना प्रसतवदेन तयार गने रहाई 
अजल्टच्यडु स्पोतवस तासलम केन्त्रको सनमावण एवम ्कायावन्त्वयनसम्बन्त्धी कायवहरु, 
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• नेपाल ओलजम्पक कसमटी, एन्त्फा, क्यानलगायतका सिंस्थाको अनगुमन र सनयमनसम्बन्त्धी 
कायवहरु¸ 

• तोवकएबमोजिम अन्त्य काम गने गराउने । 

 महाशाखा अन्त्तरगतका शाखाहरु 

• खेल पूवावधार ववकास शाखा, 
• खेलकुद प्रवधवन शाखा, 
• खेलकुद प्रसतयोसगता शाखा, 
• खेल सिंघसिंस्था समन्त्वय शाखा 

 

१) खेल पूवावधार ववकास शाखा 
यस शाखा माफव त सम्पादन हनुे कायवहरु सनम्नानसुार उल्लेख  गररएको छ । 

• खेल पूवावधारहरूको मापदण्ड सनधावरणसम्बन्त्धी कायव, 
• खेल पूवावधारहरूको सिंरक्षण, सम्बर्द्वन, ममवत सम्भार र उपयोगसम्बन्त्धी कायवववसध र मापदण्ड तिुवमा र 

कायावन्त्वयन, 

• खेल पूवावधारको असभलेख तयारी सम्बन्त्धी कायव, 
• ववसभन्न खेल पूवावधारहरूको पवहचान, ववकास र ववस्तारका लासग आवश्यक प्राववसधक कागिात तयारीको 

कायव , 
• अन्त्तरावविय मापदण्ड अनरुूपका खेल पूवावधारहरूको पवहचान र सवेक्षण गने, ववस्ततृ पररयोिना 

प्रसतवदेन(DPR) तयार गने, 

• खेल पूवावधार सनमावणको सड.वप.आर., ड्रर्ङ, सडिार्नसम्बन्त्धी कायव, 
• हार् अजल्टच्यडु स्पोटवस ्र साहससक खेलको पूवावधार पवहचान, सड.वप.आर. तयारी सम्बन्त्धी कायव, 
• खेलकुदको के्षरमा ववश् वमा भएका नववन प्रववसधहरुको िानकारी र उपयोग सम्बन्त्धी कायव । 

• खेल पूवावधार सनमावणको अनगुमन तथा गणुस्तर कायम सम्बन्त्धी कायव, 
• Sports City सम्बन्त्धी कायवहरु, 

• शाखाको माससक, चौमाससक तथा बावषवक प्रगसत प्रसतवदेन तयारसम्बन्त्धी कायव, 
• नागररक बडापरमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरू एविं अन्त्य सनदेजशत कायवहरू। 

२) खेलकुद प्रवधवन शाखा 
यस शाखा माफव त सम्पादन हनुे कायवहरु सनम्नानसुार उल्लेख  गररएको छ । 

• राविय खेलकुद नीसतको तिुवमा, पनुरावलोकन, सिंसोधन 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 गनुवपने प्राजज्ञक कायवक्रमको तिुवमा, 

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 सिंरक्षण र ववकास सम्वन्त्धी कायव गने, 
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• देशमा खेल पयवटनको ववकासको कायव गने, 

• स्पोर्टसव मेसडससन तथा खेलमा प्रसतबजन्त्धत औषसध सेवन ववरुि िनचेतनामूलक पैरवी, अनसुन्त्धान र 
अनगुमनसम्बन्त्धी कायव, 

• खेलाडीतथा प्रजशक्षकको ववमा तथा कल्याणसम्बन्त्धी कायव, 
• खेल सिंघसिंस्थाहरूलाई उपलब्ध गरार्ने अनदुानसम्बन्त्धी ववसध, प्रवक्रया र मापदण्डको तिुवमा, 
• राविय तथा अन्त्तरावविय स्तरमा पदक प्राप्त गने तथा कीसतवमानी खेलाडीको प्रोत्साहनका लासग आवश्यक कायव 

गने, 

• ववद्यालय तथा ववश्वववद्यालयका सिंचालन गररने सह वक्रयाकलाप सम्वन्त्धी जशक्षकहरुलाई तासलम पाठ्यक्रमको 
ववकास र तासलम सिंचालन तथा अनगुमन गने, 

• खेलकुद के्षरमा नवप्रवतवनका लासग अध्ययन,अनसुन्त्धान तथा प्रोत्साहन सम्बन्त्धी कायव गने, 

• खेलाडी, प्रजशक्षक, खेल सिंघ तथा खेलका लासग तासलमको सक्षमताको मापदण्ड तयार गरी लागू गने, गराउन,े 

• 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 प्रसतवदेनसम्बन्त्धी कायव, 
• नागररक बडापरमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरू एविं अन्त्य सनदेजशत कायवहरू । 

३) खेलकुद प्रसतयोसगता शाखा 
यस शाखा माफव त सम्पादन हनुे कायवहरु सनम्नानसुार उल्लेख  गररएको छ । 

• राविय तथा अन्त्तराववियस्तरमा सिंचालन हनुे खेलकुद प्रसतयोसगताहरूको समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव, 
• राविय र अन्त्तराववियस्तरको खेलकुद प्रसतयोसगतामा प्रसतस्पधाव गनवसक्ने खेलाडी उत्पादन हनुेगरी खेलको स्तर 

वृवर्द् सम्बन्त्धी कायव, 
• स्थानीय, प्रदेश 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 परुस्कार मापदण्ड सनधावरणसम्बन्त्धी कायव, 
• हार् अजल्टच्यडु स्पोटवस र साहससक खेलको प्रसतयोसगता सञ्चालनमा समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव , 
• एन्त्टी डोवपङसम्बन्त्धी कायव , 
• ववश्वववद्यालय खेलकुद प्रसतयोसगताको समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव, 
• खेलकुद ववकास सम्बन्त्धी बावषवक कायवक्रम तिुवमा सम्बन्त्धी कायव, 
• ववदेशी प्रजशक्षक व्यवस्थापनसम्बन्त्धी कायव̧  
• शाखाको माससक, चौमाससक तथा वावषवक प्रगसत प्रसतवदेन सम्बन्त्धी कायव, 
• नागररक बडापरमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरू एविं अन्त्य सनदेजशत कायवहरू । 

४) खेल सिंघसिंस्था समन्त्वय शाखा 
यस शाखा माफव त सम्पादन हनुे कायवहरु सनम्नानसुार उल्लेख  गररएको छ । 
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• सबै तहका सरकार र ववसभन्न सनकायहरूबाट सञ्चासलत खेलकुद सम्बन्त्धी कायवक्रमहरूको समन्त्वय गने, 

गराउने कायव, 
• ववद्यालय तथा ववश्वववद्यालयमा सिंचालन गररने खेलकुद सम्बन्त्धी प्राजज्ञक पाठ्यक्रम ववकास र कायावन्त्वयन, 

पषृ्ठपोषण सम्वन्त्धी कायव, 
• राविय खेलकुद पररषद्को सम्पकव  शाखाको कायव, 
• खेलकुदसम्बन्त्धी सिंस्थाको आबर्द्ता सम्बन्त्धी कायवको समन्त्वय, 

• खेल सिंघसिंस्था र खेलकुद क्लबहरूको सनयमनको कायवववसध तिुवमा र मापदण्ड र कायावन्त्वयनसम्बन्त्धी कायव, 
• खेल सिंघसिंस्था र क्लबहरूको दताव कायवववसध तिुवमा, 
• नेपाल ओलजम्पक कसमटी, एन्त्फा, क्यान लगायतका सिंस्थाहरूको कायवको सहिीकरणसम्बन्त्धी कायव,ववसभन्न 

खेल सिंघहरूको कामको समन्त्वयसम्बन्त्धी कायव, 
• खेल सिंघसिंस्थाहरूको वावषवक वक्रयाकलापहरूको प्रसतवदेन तयारी र प्रकाशनसम्बन्त्धी कायव, 
• शाखाको माससक, चौमाससक वावषवक प्रगसत प्रसतवेदन तयार गने, गराउने, 
• नागररक बडापरमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरू एविं अन्त्य सनदेजशत कायवहरू 

तोवकएको अवसधसभरै सम्पादन गने । 

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

• सबै सरोकारवाला यवुाहरूलार्व माग बमोजिम सूचना उपलब्ध गराउने, 
• खेलकुद सामग्रीहरू मगाउँदा लाग्ने भ्याट तथा अन्त्य कर छुट सवुवधाकालासग ससफाररस गने, 

• ववदेशी खेलाडी, प्रजशक्षकको सभसा ससफाररस गने, 

• राविय यवुा नीसत,२०७२,राविय खेलकुद ववकास ऐन -2077 यस मन्त्रालयबाट प्रकाजशत ववववध सनदेजशका, 
कायवववसध लगायतका अन्त्य प्रकाशनहरू उपलब्ध गराउन,े 

5. सेवा प्रदान गने सनकायको शाखा र जिम्मेवार असधकारी  

यस मन्त्रालय अन्त्तगवतका दईु महाशाखाका शाखा तथा शाखा प्रमखुको वववरण यसप्रकार छः 
यवुा ववकाश महाशाखा प्रमखुः सह सजचव डा. कमल प्रसाद पोख्रले 
यवुा तथा प्रशासन महाशाखाअन्त्तगवतका शाखाहरू 

क्र.सिं. शाखाको नाम जिम्मेवार असधकारी पद 

१ प्रशासन शाखा श्री भपेुन्त्र सापकोटा शाखा प्रमखु 

२ यवुा पररचालन तथा परामशव शाखा श्री यमेन्त्र उपाध्याय शाखा प्रमखु 

३ आसथवक प्रशासन शाखा श्री लक्ष्मण प्रसाद खनाल शाखा प्रमखु 

४ यवुा उद्यमशील ववकास तथा लगानी प्रवर्द्वन शाखा   श्री बन्त्दना झा शाखा प्रमखु 

५ काननु तथा फैसला कायावन्त्वयन शाखा श्री ररन्त्िा डगोल शाखा प्रमखु 

६ योिना, अनगुमण तथा ववकाश सहायता शाख श्री रवव प्रसाद दवाडी शाखा प्रमखु 

  

खेलकुद ववकाश महाशाखा प्रमखुः सहसजचव डा. कमल प्रसाद पोख्रले 
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खेलकुद तथा सिंघसिंस्था महाशाखा अन्त्तगवतका शाखाहरु 

क्र सिं शाखाको नाम जिम्मेवार असधकारी पद 

१ खेलकुद प्रवर्द्वन शाखा शाजन्त्त बहादरु बस्नेत शाखा प्रमखु 

२ खेलकुद प्रसतयोगीता शाखा महेन्त्र सवेुदी शाखा प्रमखु 

३ खेलकुद पूवावधार ववकास शाखा भपेून्त्र सापकोटा शाखा प्रमखु 

४ खेल सिंघसिंस्था समन्त्वय शाखा बसन्त्त असधकारी/ शाजन्त्त बहादरु बस्नेत शाखा प्रमखु 

 

6. सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तरु र अवसध   

कर .्स . सेवाको वकससम लाग्ने दस्तरु समय कैवफयत 

१ सूचना माग 

१० पषृ्ठसम्म 
सनशलु्क र सोभन्त्दा 
मासथ प्रसत पषृ्ठ रु 
५। 

१५ 
ददनसभर 

माग गररएको सूचनाको 
प्रकृसतअनसुार कम समयमा 
पसन उपलब्ध हनु सक्ने 

२ 

खेलकुद सामग्रीहरू मगाउँदा लाग्ने 

भ्याट तथा अन्त्य कर छुट सवुवधाका लासग 
ससफाररस गने 

  
यथाशक्य 
सछटो 

  

३ ववदेशी खेलाडी, प्रजशक्षकको सभसा ससफाररस गने   
यथाशक्य 
सछटो 

  

४ 

राविय यवुा नीसत, २०७२, राविय खेलकुद नीसत, 

२०६७ तथा यस मन्त्रालयबाट प्रकाजशत ववसभन्न 
सनदेजशका, कायवववसधलगायतका अन्त्य प्रकाशनहरू 
उपलब्ध गराउने 

  
माग गरेकै 
समयमा 

  

 

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

 

8. सनणवय उपर उिरुी सनु्न ेअसधकारी  
सनणवय प्रवक्रयामा सिंलग्न असधकारीले गरेको सनणवय उपर जचत्त नबझेुमा सनणवयकताव भन्त्दा १ तहमासथको 
पदासधकारी समक्ष उिरुी गनव सवकन ेर त्यस्तो उिरुी उपर सनयमानसुार कारवाही गररने । 

 

9. सम्पादन गरेको कामको वववरण 

आ.ब. २०७८/0७९ असोि मसान्त्त सम्म 
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1. यवुा पररचालन तथा परामशव शाखाबाट सम्पाददत कायवहरु 
• यवुासँग सम्बजन्त्धत वैदेजशक कायवक्रमहरुमा सहभासगताको सन्त्दभवमा मन्त्रालयका सजचव श्री केदार 

न्त्यौपाने िापानमा सिंचासलत ओलजम्पक खेलमा सहभागी हनुभुएको । 

• यवुा सम्बन्त्धी कायवक्रमहरुको प्रदेश र स्थानीय तहको समन्त्वय र सहिीकरणका सम्बन्त्धमा 
प्रारजम्भक प्रस्ततुीकरणको नमूना तयार गररएको । 

• मानवता प्रवर्द्वनका लासग यवुा ववद्याथी सचेतना कायवक्रमको प्रकृया अगाडी बवढरहेको । 

2. काननु तथा फैसला कायावन्त्वयन शाखाबाट सम्पाददत कायवहरु 
• सनम्न ररटहरुको सलजखत िवाफ तयार गरी पठार्एको  

o ररट निं. 078-WO-0135  समसत 2078।05।15 
o ररट निं. 078-WO-0095  समसत २०७८।05।10 
o ररन निं. 078-WC-0010  कसमसत 2078।05।15 

• समसत 2078।5।13 गते राविय खेलकुद ववकास सनयमावलीको खेलकुद सिंघ सिंस्थाहरुसँग अन्त्तरवक्रया 
• समसत 2078।5।31 गते राविय खेलकुद ववकास सनयमावलीको खेलाडीहरुसँग अन्त्तरवक्रया कायवक्रम 

3. आसथवक प्रशासन शाखाबाट सम्पाददत कायवहरु 
• दैसनक आसथवक प्रशासनको कायव सिंचालन गरर आएको। 

• आसथवक प्रशासन शाखासँग सम्बजन्त्धत राय सझुाव प्रदान गररएको। 

• अन्त्य आवश्यक आ.प्र. शाखाको कायव सिंचालन गरी आएको। 
4. योिना अनगुमन तथा ववकास सहायता शाखाबाट सम्पाददत कायवहरु 

• आसथवक वषव २०७७/७८ को वावषवक कायवक्रम कायावन्त्वयनको प्रारजम्भक प्रगसत समीक्षा सम्पन्न। 

• आ.ब. २०७८/७९ को नीसत तथा कायवक्रम र बिेट कायावन्त्वयनका लासग कायवयोिना तयार गररएको। 
उि कायवयोिनालाई प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपररषदले तोकेको ढाँचामा एवककृत अनगुमन प्रणालीमा प्रववष्ट 
गररएको। 

• आ.ब. २०७८/७९ को नीसत तथा कायवक्रम र बिेट कायावन्त्वयको माससक प्रगसत प्रधानमन्त्री तथा 
मजन्त्रपररषदले तोकेको ढाँचामा एवककृत अनगुमन प्रणालीमा प्रववष्ट गररएको। 

• रावियस्तरका खेलाडीहरुको शारीररक तन्त्दरुुस्ती पररक्षणको लासग कायवशतवको मस्यौदा तयार गररएको 
उि मस्यौदामा ववज्ञहरुको राय सझुाव सलने प्रवक्रया चसलरहेको। 

5. यवुा उद्यमशील ववकास तथा लगानी प्रवर्द्वनशाखाबाट सम्पाददत कायवहरु 
• राविय यवुा प्रसतभा सम्मान कायवववसध सिंशोधनको मस्यौदा तयार गरी छलफल भर्रहेको । 

• यवुा ववकास सम्बन्त्धी अनसुन्त्धानका लासग अनसुन्त्धानकतावका सेवाका शतवहरु (TOR) तयार भर् 
छलफलमा रहेको । 

10. सूचना असधकारी र प्रमखुको नाम र पद 

कायावलय प्रमखुः 

नामः केदार न्त्यौपान े
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पदः सजचव 

सूचना असधकारीः 

नामः यमेन्त्र उपाध्याय 

पदः उपसजचव 

सहायक सूचना असधकारीः                  

नामः  

पदः शाखा असधकृत 

 मातहतका सूचना असधकारी र कायावलय प्रमखुको नाम र पदः 

राविय यवुा पररषद् 

नामः धवु प्रसाद कोर्राला 

पदः शाखा असधकृत 

सम्पकव ः 9854031002 

राविय खेलकुद पररषद् 

नामः दगुाव प्रसाद दलुाल 

सम्पकव ः 9851054229 

पदः शाखा असधकृत 

नेपाल स्काउट 

नामः  प्रददप वाग्ले 

पदः प्रशासकीय असधकृत 

सम्पकव ः 9841511935 

यवुा तथा साना व्यवसायी स्वरोिगार कोष सजचवालय 

नामः सम्झना वाग्ले 

पदः कायवक्रम तथा सूचना शाखा प्रमखु 

सम्पकव ः ९८४१४६८३४२ 

11. ऐन, सनयम, ववसनयम वा सनदेजशकाको सूची 
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यस मन्त्रालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र कामकारबाही व्यवजस्थत गनवका लासग सनम्नसलजखत ऐन, सनयम 
तथा नीसत, सनदेजशका र कायवववसधहरु प्रचलनमा रहेका छनः 
• राविय खेलकुद ववकास ऐन, 2077 

• राविय यवुा पररषद ऐन, २०७२ 

• नेपाल स्काउट ऐन, २०५० 

• राविय यवुा नीसत, २०७2 

• राविय खेलकुद नीसत, २०६७ 

• यथु सभिन २०२५ 

• रािपसत रसनङजशल्ड तथा ववद्यालय खेलकुद प्रसतयोसगता सञ्चालन सनदेजशका, २०७० 

• राविय यवुा प्रसतभा सम्मानकायवववसध, २०७२ 

• राविय खेलकुद प्रसतभा सम्मान (दोश्रो सिंशोधन) 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 परुस्कार तथा सम्मान कायवववसध, २०७२ 

• खेलकुद प्रजशक्षणका लासग यवुा स्वयिंसेवक पररचालन कायवववसध, २०७२ 

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

• यवुा अनभुव आदान प्रदान ब्यवस्थापन कायवववसध, २०७२ 
• यवुा परकाररता परुस्कार कायवववसध, २०७५ 

12. आम्दानी, खचव तथा आसथवक कारोबार सम्बन्त्धी अद्यावसधक वववरण 

सस.निं. व.उ.शी.निं. कूल अज्तयारी रैमाससक खचव 
१ 343000114 1800000 0 

२ 343000113 484000000 14030226 

3 343001013 36499962 38525 

4 343001023 28400000 737244 

िम्मा 550699962 14805995 
 

13. तोवकए बमोजिमका अन्त्य वववरण 

• राविय सूचना आयोगको सनदेशनबमोजिम सूचनाको हकसम्बन्त्धी सनवदेनको कारबाही र वकनारा गने 
आन्त्तररक कायवववसध, २०७२ कायावन्त्वयनमा ल्यार्एको । 

• नागररकबडापर तयार पारी मन्त्रालयको वेबसार्टमा राजखएको । 
• मन्त्रालयका सम्बन्त्धमा कुन ैउिरुी वा गनुासो भए गोय रूपमा उिरुी गनव उिरुी पेवटकाको व्यवस्था 

गररएको, 
• मन्त्रालयका सावविसनक सरोकारका सूचना र अन्त्य यवुा उपयोगी सूचना नोवटसबोडव सेवामाफव त ्प्रवाह 

गने गररएको (Noticeboard Number: 1618014200542), 
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• सूचनाको हकसम्बन्त्धी ऐनको दफा ५(३) अनसुार ३/३ मवहनामाProactive Disclosureसनयसमत रूपमा 
प्रकाशन गररएको । प्रकाशन गररएको सूचना मन्त्रालयकोwebsiteमा राख्नकुा 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 
गरेको भए सोको वववरण 

छैन । 

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 गरेको वैदेजशक सहायता र ऋण, अनदुान एवम ्प्रावसधक 
सहयोग वा सम्झौता सम्बन्त्धी वववरण 

छैन । 

17. सावविसनक सनकायले सञ्चालन गरेको कायवक्रम र सो को प्रगसत प्रसतवेदन 

छैन । 

18. सावविसनक सनकायले वगीकरण तथा सिंरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो 
सूचना सिंरक्षण गनव तोवकएको समयावसध 

छैन । 

19. सावविसनक सनकायमा परेको सूचना माग सम्बन्त्धी सनवेदन र सो उपर सूचना ददर्एको 
ववषय 

क्र.सिं 

सूचना माग गनेको 
नाम, ठेगाना र सूचनामा 
हक माग गरेको समसत 

  

माग गरेको  
सूचनाको 
सिंजक्ष्प्त सबबरण 

सूचना ददए 
नददएको र 
सो सनणवय 
को समसत 

सूचना 
कायावलय प्रमखु वा 
सूचना असधकारी 
मध्ये कुन तहबाट 
सूचना ददर्एको 

नददर्एको 
भए सोको
कारण 

  

कैवफ
यत 

  

टेसलफोन माफव त सूचनाहरू प्रदान गररएको 

 

20. सावविसनक सनकायका सूचनाहरु अन्त्यर प्रकाशन भएका वा हनुे भएको भए सोको 
वववरण 
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मन्त्रालयका गसतववसध तथा यवुा तथा खेलकुद ववकाससम्बन्त्धी लेखरचनाहरु समेटी यवुा पसु्तक सनयसमत रुपमा 
प्रकाशन हुँदै आएको छ र सो बलेुवटन मासथ उल्लेख गररएको वेबसार्टमा राजखएको छ । यस मन्त्रालयका 
सावविसनक सरोकारका सूचनाहरु मन्त्रालयको www.moys.gov.np वेबसार्टमा राख्न े गररएको  
छ । 

 


