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नेपाल सरकार 
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय 

ससिंहदरबार, काठमाडौ । 
 

 

 

 

सचूनाको हकसम्बन्त्धी ऐनको दफा ५(३) बमोजिम 

सावविननक गररएको सचूना 

(२०७४ बशैाख, िेठ र असार ) 

 

प्रकाशकः 

यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 

तथ्याङ्क तथा सचूना शाखा 

२०७४ असार१३ गते
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नेपाल सरकार 

यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 

ससिंहदरबार 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऎनको दफा ५(३) अनुसार सार्वजननक गररएको  

२०७४ बैशाख–असारको सूचनाको स्र्तस्फूतव प्रकाशन 

यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्वरुप र प्रकृनतः 

यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय देशको प्रमखु श्रमशजतत र उिावका रुपमा रहेका 
यवुाहरुको समग्र ववकास र खेलकुद के्षरको ववकासका लागग जिम्मेवार प्रमखु 
केन्त्रीय ननकायका रुपमा २०६५ सालमा स्थापना भएको मन्त्रालय हो । यवुा ववकास 
तथा पररचालन खेलकुदको ववकासका लागग नीनत ननमावण, नीनत कायावन्त्वयनका 
लागग योिना तिुवमा गरी कायावन्त्वयनको व्यवस्था समलाउने र सोको अनगुमन तथा 
मलू्याङ्कन गनुव गराउन ुयस मन्त्रालयको प्रमखु कायव रहेको छ । 

यरु्ा तथा खेलकुद मन्रालयको काम, कतवव्य र अधधकारः 

नेपाल सरकार (कायवववभािन) ननयमावली, २०७२  अनसुार यवुा तथा खेलकुद 
मन्त्रालयलार्व प्राप्त कायवदेश र जिम्मेवारीको के्षर देहाय बमोजिम रहेको छः 

१. यवुा तथा खेलकुद सम्वन्त्धी नीनत, योिना, कायवक्रम तिुवमा, कायावन्त्वयन, 
अनगुमन र मलू्यािंकन 

२. यवुा पररचालन तथा राजरिय यवुा ववकास 

३. यवुा तथा खेलकुदसम्वन्त्धी ववषयको अध्धयन, अनसुन्त्धान र सवेक्षण 



 
 
 

3 
 

४. यवुालयको सिंचालन र यवुालयसम्वन्त्धी राजरिय सम्पकव  र अन्त्तराजरिय समन्त्वय 

५. यवुा िनशजततको प्रसशक्षण र तासलम 

६. यवुा तथा खेलकुदसम्वन्त्धी राजरिय तथा अन्त्तराजरिय सम्वन्त्ध तथा प्रनतननगधत्व 

७. खेलकुदसम्वन्त्धी राजरिय तथा अन्त्तराजरिय कायवक्रम 

८. यवुा िागरण तथा ववकाससम्वन्त्धी कायवक्रम 

९. यवुा तथा खेलकुदसम्वन्त्धी ववषयमा सरकारी तथा गैरसरकारी सिंघसिंस्थाहरूको 
पररचालन र क्षमता ववकास 

१०. राजरिय खेलकुद पररषद तथा खेलकुदसम्वन्त्धी अन्त्य राजरिय, के्षरीय तथा 
अन्त्तराजरिय सिंस्था 

११. नेपाल स्काउट 

उल्लेखखत काम, कतवब्य र अगधकारका साथ ैयस मन्त्रालयलार्व यी जिम्मेवारीका के्षरमा 
नीनतगत ब्यवस्थापन, समन्त्वय, ननयमनका लागग देहायका अगधकारक्षेर प्रदान गरेको 
छ।  

 नीनतगत ववकास  ब्यवस्थापनको अगधकारके्षर 

 ननयमनात्मक र ननयन्त्रणात्मक अगधकारक्षरे 

 सहकायावत्मक र साझदेारीको अगधकारक्षेर 

 ववकासात्मक अगधकारके्षर 

 अनसुन्त्धानात्मक र सधुारात्मक अगधकारके्षर 

 समन्त्वयात्मक अगधकारक्षेर 

 सिंस्थागत ब्यवस्थापकीय अगधकारक्षेर 
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 ववत्तीय ब्यवस्थापकीय तथा स्रोत पररचालन अगधकारक्षेर 

 अन्त्तराजरिय सम्पकव  र सम्वन्त्धको वपरचालन र ब्यवस्थापन गने अगधकारके्षर 

 

यरु्ा तथा खेलकुद मन्रालयको संरचना, कमवचारी सङ्ख्या र कायव वर्र्रणः 

 .                 

 

 

           

    

युर्ा तथा       महाशाखा खेलकुद तथा योजना  
महाशाखा

      शाखा

युवा       तथा पररचालन शाखा

योिना तथा         समन्त्वय 
शाखा

      तथा सूचना शाखा

        वकास शाखा

          अनुगमन तथा 
मूल्या कन शाखा

सिंघ       समन्त्वय शाखा

खेलकुद           शाखा

 नथवक       शाखा

कानून तथा फैसला कायावन्त्वयन 
शाखा

रा  य खेलकुद 
पररष 

रा  य युवा पररष 

नेपाल स्काउट



 
 
 

5 

 

 

यस मन्रालयको शाखागत कायववर्र्रण यसप्रकार रहेको छः 
आधथवक प्रशासन शाखा 
उप-सगचव (लेखा) 

 मन्त्रालय अन्त्तगवतको साधारण विेट तयार गनव सहयोग गने,   

 

 मन्त्रालय अन्त्तगवतका ननकायहरूलार्व प्रदान गररने बिेट अजततयारी पर तयार गने 
र खचवसम्बन्त्धी नम्सवलार्व व्यवजस्थत गने,  

 साधारण तथा ववकास बिेट अन्त्तगवतको ननकासासम्बन्त्धी कायववाही गने,  

क्र.सं. पदको नाम सेर्ा शे्रणी समहू। उपसमहू स्र्ीकृत 
पदसं्या 

१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
८. 
९. 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 

सगचव 

सह सगचव 

सह सगचव 

उप सगचव 

उप सगचव 

उप सगचव 

शाखा अगधकृत 

शाखा अगधकृत 

लेखा अगधकृत 

काननू अगधकृत 

कम्प्यटुरअगधकृत 

नायव सबु्बा 
नायव सबु्बा 
लेखापाल 

प्राववगधक सहायक 

कम्प्यटुर अपरेटर 
हलकुा सवारी चालक 

कायावलय सहयोगी 

प्रशासन 

प्रशासन 

सशक्षा 
प्रशासन 

प्रशासन 

सशक्षा 
प्रशासन 

सशक्षा 
प्रशासन 

न्त्याय 

ववववध 

प्रशासन 

न्त्याय 

प्रशासन 

सशक्षा 
ववववध 

रा.प.ववसशरठ 

रा.प.प्रथम 

रा.प्र.प्रथम 

रा.प.ददतीय 

रा.प.ददतीय 

रा.प.ददतीय 

रा.प.ततृीय 

रा.प.ततृीय 

रा.प.ततृीय 

रा.प.ततृीय 

रा.प.ततृीय 

रा.प.अनिं. प्रथम 

रा.प.अनिं. प्रथम 

रा.प.अनिं. प्रथम 

रा.प.अनिं. प्रथम 

रा.प.अनिं. प्रथम 

शे्रणी ववदहन 

शे्रणी ववदहन 

 

सामान्त्य प्रशासन 

सशक्षा प्रशासन 

सामान्त्य प्रशासन  
लेखा 

सशक्षा प्रशासन 

सामान्त्य प्रशासन 

सशक्षा 
प्रशासन/शारीररक 

लेखा 
काननू 

- 
सामान्त्य प्रशासन 

काननू 

लेखा 
सशक्षा प्रशासन 

- 
- 
- 
 

१ 
१ 
१ 
४ 
१ 
५ 
५ 
६ 
१ 
१ 
१ 
१० 
१ 
२ 
१ 
८ 
४ 
१३ 

    िम्मा ६६ 
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 केजन्त्रय र कायव सञ्चालनस्तरको लेखा रातने, सोको प्रनतवेदन तयार गने तथा 
एकीकृत केन्त्रीय वावषवक  गथवक वववरण तयार गने,  

 लेखापरीक्षण गराउने र वेरूिु सम्परीक्षण गनव मदत गने,  
  गथवक प्रशासनका ववषयमा मन्त्रालय र अन्त्तगवतका कायावलयहरूलार्व राय सल्लाह 

प्रदान गने,  
 कमवचारी प्रशासन शाखाको सहयोग सलर्व मन्त्रालयको कमवचारीको तलबी प्रनतवेदन 

तयार गने तथा तलब भत्ता ववतरण गने,  
 नागररक बडापरमा उल्लेख भएका  फ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरू एविं अन्त्य 

ननदेसशत कायवहरू तोककएको अवगधसभर ैसम्पादन गने ।  
तथयाकं तथा सचूना शाखा 
उप सगचवः 

 ववसभन्त्न ननकायहरूबाट सञ्चासलत यवुा सम्बन्त्धी कायवक्रमहरूको तथ्यािंकहरू प्राप्त 
गरी अ यावगधक गने, गराउने,  

 मन्त्रालयको वेवसार्टको ववकास तथा अ यावगधक गने, गराउने, 
 यवुा सचूना केन्त्र तथा अन्त्य ननकायबाट सञ्चासलत कायवक्रमलार्व एकककृत सचूना 

प्रणालीमा  ब घ गने, गराउने, 
 यथु फोकल प्वार्वन्त्ट सम्बन्त्धी कायव गने, गराउने,  
 प्राप्त सचूनाहरू पररमािवन गरी सो सचूनाहरूमा यवुाहरूको सहि पहँुच पगु्ने 

व्यवस्था समलाउने,  
 यवुा सचूना केन्त्र तथा ववसभन्त्न ननकायका सचूना केन्त्रहरूबीच सामञ्िस्यता 

कायम गनव पहल गने,  
 मन्त्रालय अन्त्तगवतका यवुा सचूना केन्त्रहरूका लागग तासलम र असभमखूखकरण 

कायवक्रम सञ्चालन गने,  
 सचूना तथा तथ्यािंकहरू एकककृत तथा ववकास गनवका लागग  वश्यक ढाँचाहरूको 

ववकास गनव अध्ययन, अनसुन्त्धान गने, गराउने,  
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 शाखाको माससक, चौमाससक वावषवक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गने, गराउने,  
 नागररक बडापरमा उल्लेख भएका  फ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरू एविं अन्त्य 

ननदेसशत कायवहरू तोककएको अवगधसभर ैसम्पादन गने,  
शाखा अगधकृत/सा.प्र. को कायव वववरणः 

 ववसभन्त्न ननकायहरूबाट सञ्चासलत यवुा सम्बन्त्धी कायवक्रमहरूको तथ्यािंकहरू प्राप्त 
गरी अ यावगधक गने,  

 यवुा सचूना केन्त्र तथा अन्त्य ननकायबाट सञ्चासलत कायवक्रमलार्व एकककृत सचूना 
प्रणालीमा  बद्ध गने,  

 यथु फोकल प्वार्वन्त्ट सम्बन्त्धी कायव गने,  
 प्राप्त सचूनाहरू पररमािवन गरी सो सचूनाहरूमा यवुाहरूको सहि पहँुच पगु्ने 

व्यवस्था समलाउने, 
 यवुा सचूना केन्त्रको सदुृदढकरण सम्बन्त्धी कायव गने,  
 यवुा सचूना केन्त्र तथा ववसभन्त्न ननकायका सचूना केन्त्रहरूबीच सामञ्िस्यता 

कायम गने,  
 सचूना एकककृत तथा ववकास गनवका लागग  वश्यक ढाँचाहरूको ववकास गनव 

अध्ययन अनसुन्त्धान गने,  
 शाखाको माससक, चौमाससक वावषवक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गने, 
 मन्त्रालय अन्त्तगवतका यवुा सचूना केन्त्रहरूका लागग तासलम र असभमखूखकरण 

कायवक्रम सञ्चालन गने,  
 नागररक बडापरमा उल्लेख भएका  फ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरू एविं अन्त्य 

ननदेसशत कायवहरू तोककएको अवगधसभर ैसम्पादन गने, 
 शाखामा ननमावण भएका ववसभन्त्न फार्वलहरू सरुक्षक्षत रूपमा रातने ।  

कम्प्यटुर र्वजञ्िननयरको कायववववरणः  
 ववसभन्त्न ननकायहरूबाट सञ्चासलत यवुा सम्बन्त्धी कायवक्रमहरूको तथ्यािंकहरू प्राप्त 

गरी अ यावगधक गने,  
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 मन्त्रालयको वेबसार्ट ववकास तथा अ यावगधक गने र सोमा यवुा तथा खेलकुद 
सम्बन्त्धी सचूनाहरू, िानकारीहरू रातने व्यवस्था समलाउने,  

 मन्त्रालयको र्वलेतिोननतस उपकरण सम्बन्त्धी कायव गने,  
 यवुा सचूना केन्त्र तथा अन्त्य ननकायबाट सञ्चासलत कायवक्रमलार्व एकककृत सचूना 

प्रणालीमा  बद्ध गने र जिल्लाजस्थत यवुा सचूना केन्त्रहरूको सबलीकरण सम्बन्त्धी 
कायवहरू गने,  

 मन्त्रालयको क्षमता ववकासका लागग  वश्यक सफ्टवेयरहरू ननमावण गने,  
 मन्त्रालय, यवुा सचूना केन्त्र, अन्त्य सचूना प्रदायक ननकायहरूबीच सञ्िाल ननमावण 

गने,  
 प्राप्त सचूनाहरू पररमािवन गरी सो सचूनाहरूमा यवुाहरूको सहि पहँुच पगु्ने 

व्यवस्था समलाउने,  
 यवुा सचूना केन्त्र तथा ववसभन्त्न ननकायका सचूना केन्त्रहरूबीच सामञ्िस्यता 

कायम गने,  
 एकककृत सचूना प्रणालीमा  बद्ध गनवका लागग अध्ययन, अनसुन्त्धान गने,  
 शाखाको माससक, चौमाससक वावषवक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गने, 
 नागररक बडापरमा उल्लेख भएका  फ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरू एविं अन्त्य 

ननदेसशत कायवहरू तोककएको अवगधसभर ैसम्पादन गने, 
 शाखामा ननमावण भएका ववसभन्त्न फार्वलहरू सरुक्षक्षत रूपमा रातने । 

यरु्ा वर्कास तथा पररचालन शाखा 
 राजरिय यवुा नीनत सम्बन्त्धी कायव गने,  
 यवुा सम्बजन्त्ध नीनत, कायवक्रम, कायवक्रमको कायावन्त्वयन, अनगुमन तथा समन्त्वय 

सम्बन्त्धी कायव गने राजरिय यवुा पररचालनसम्बन्त्धी बावषवक कायवक्रम तिुवमा गने,  
 यवुा पररचालनका लागग स्वीकृत वावषवक कायवक्रमको कायवयोिना तयार गरी/गरार्व 

सो अनरुूप कायव सम्पादन गने/गराउने,  
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 यवुा  बकास तथा अन्त्य सञ्चासलत कायवक्रमहरूको अनगुमन तथा मलू्याङ्कन गरी 
प्रनतवेदन पेश गने,  

 यवुा सम्बन्त्धी राजरिय तथा अन्त्तरावजरिय गैर सरकारी सिंस्थाहरूसँग सम्पकव , 
सम्बन्त्ध र समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव गने,  

 राजरिय तथा अन्त्तरावजरियस्तरमा यवुा  दान प्रदानसम्बन्त्धी कायव गने,  
 यवुा सम्बन्त्धी लेख, रचना प्रकाशन गने तथा सन्त्देशमलूक प्रचार प्रसार सामग्री 

उत्पादन गरी ववसभन्त्न सञ्चार माध्यम वारा प्रचार प्रसार गने/गराउने,  
 यवुा पररचालनका लागग गैरसरकारी के्षरमा कायवरत सिंघ/सिंस्थाहरूलार्व पररचालन 

एविं समन्त्वय सम्बन्त्धी कायव गने,  
 यवुासम्बन्त्धी सिंस्थाको दताव प्रयोिनका लागग ससफाररस माग भर्व  एमा राय 

परामशव ददने,  
 नेपालजस्थत ववसभन्त्न रािदतूावास तथा अन्त्तरावजरिय गरै सरकारी सिंस्था माफव त 

नेपालमा  उने यवुा स्वयिंसेवकहरूको ससफाररससम्बन्त्धी कायव गने,  
 यवुा अनभुव  दानप्रदान सम्बन्त्धी कायव गने,  
 शाखाको माससक, चौमाससक तथा वावषवक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गने,  
 यवुा र यवुा सिंस्था वारा सञ्चालन गररने सीपमलूक तासलम तथा स्वरोिगारमलूक 

तासलम सम्बन्त्धी कायव गने,  
 नागररक बडापरमा उल्लेख भएका  फ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरू एविं अन्त्य 

ननदेसशत कायवहरू सम्पादन गने ।  
योजना तथा र्देैशशक समन्र्य शाखा 
 मन्त्रालयको बावषवक योिना तथा कायवक्रमहरू तिुवमा गने,  
 यवुा तथा खेलकुद ववकाससम्बन्त्धी वावषवक कायवक्रमहरू तयार गने,  
 यवुा तथा खेलकुद ववकास सम्बन्त्धी  वगधक  (अल्पकासलन, मध्य र 

दीघवकालीन) योिनाहरू तयार गने,  
 जिल्ला तथा के्षरस्तरीय कायवक्रमहरूको तिुवमा गने,  
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 मन्त्रालय अन्त्तगवतका ननकाय तथा सम्बजन्त्धत सिंस्थाबाट प्राप्त योिना तथा 
कायवक्रमलार्व अजन्त्तम रूप ददर्व राजरिय योिनामा समादहत गनव राजरिय योिना 
 योगमा ससफाररस सदहत पठाउने,  

 वदेैसशक सहयोगका सम्बन्त्धमा सरकारका अन्त्य मन्त्रालय,  योग, सगचवालय र 
दात ृननकायसँग सहयोग र सम्बन्त्ध ववस्तार गनव  वश्यक कायव गने,  

 यवुा ववकास सम्बन्त्धी अध्ययन, अनसुन्त्धान, सवेक्षण र राजरिय तथा अन्त्तरवजरिय 
गोजरठ, सेसमनार तथा सम्मेलन सम्बजन्त्ध कायव गने गराउने,  

 योिना शाखासँग समन्त्वय गरी वदेैसशक सहयोग सम्बन्त्धी कायव गने,  
 यवुा ववकास र पररचालनका लागग अन्त्तरावजरिय सम्झौता सम्बन्त्धी कायव गने,  
  न्त्तररक व्यवस्थापन शाखाबाट अनरुोध भर्व  एका िनशजतत ववकास सम्बन्त्धी 

कायवक्रमका लागग वदेैसशक सहयोगको पररचालन गनव पहल गने,  
 यवुा, खेलकुद र स्काउटको ववकास र ववस्तारका लागग वदेैसशक सहयोग 

सम्भाव्यता र  वश्यकताको के्षर पदहचान गने,  
 यवुा, खेलकुद र स्काउटको ववकास र ववस्तारका लागग वदेैसशक सहयोग गने 

ववसभन्त्न वदेैसशक दात ृननकायहरूबीच सम्बन्त्ध सम्बन्त्धी कायव गने,  
 शाखाको माससक, चौमाससक तथा बावषवक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गने,  
 नागररक बडापरमा उल्लेख भएका  फ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरू एविं अन्त्य 

ननदेसशत कायवहरू सम्पादन गने ।  

खेलकुद वर्कास शाखा 

 खेलकुद सम्बजन्त्ध नीनत, योिना तथा कायवक्रमको तिुवमा सो को कायावन्त्वयन, 
अनगुमन, समन्त्वय र मलू्यािंकन सम्बन्त्धी कायव गने,  

 राजरिय खेलकुद नीनतको कायावन्त्वयन गने/गराउने,  
 राजरिय खेलकुद पररषद सम्बन्त्धी कायव गने,  
 खेलकुदको  बकासको लागग वव यालयस्तरमा सिंचालन गनुवपने कायवक्रमहरूको 

तिुवमा, कायावन्त्वयन र समन्त्वय गने,  
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 सह कक्रयाकलाप सम्बन्त्धी सशक्षकहरूलार्व तासलमको व्यवस्था गने,  
 खेलकुद ववकाससम्बन्त्धी बावषवक कायवक्रम तिुवमा गने,  
 खेलकुद ववकाससम्बन्त्धी स्वीकृत बावषवक कायवक्रमको कायवयोिना तयार गरी गरार्व 

सो अनरुूप कायव सम्पादन गने गराउने,  
 शाखाको माससक, चौमाससक तथा बावषवक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गने, 
 नागररक बडापरमा उल्लेख भएका  फ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरू एविं अन्त्य 

ननदेसशत कायवहरू सम्पादन गने । 
अनसुन्धान, अनगुमन तथा मलू्याङ्खकन शाखा 

 यवुा, खेलकुद तथा स्काउटसँग सम्बन्त्धी ववषयमा अध्ययन, अनसुन्त्धान गरी नीनत 
ननधावरणमा सहयोग गने,  

 यवुा, खेलकुद तथा स्काउटसँग सम्बन्त्धी अनसुन्त्धान तथा ववकाससँग सम्बजन्त्धत 
कायवमा सहयोग र समन्त्वय गने,  

 अनसुन्त्धानबाट प्राप्त ननरकषवहरूको प्रचार प्रसार गराउने,  
 मन्त्रालयको स्वीकृत वावषवक कायवक्रमअनसुार अनगुमन कायवयोिना तथा 

मलू्याङ्कन सचूकहरू तयार गरी स्वीकृनतका लागग पेश गने,  
 स्वीकृत कायवयोिना अनसुार कायवक्रम कायावन्त्वयनको  वश्यकतानसुार अनगुमन 

एविं ननरीक्षण गरी यससम्बन्त्धी परृठपोषण प्राप्त गने,  
 कायवक्रम कायावन्त्वयनमा देखा परेका बाधा अड्काउ हटाउने र समस्या समाधान गनव 

सहयोग गने,  
  योिना र पररयोिनाहरूको चौमाससक प्रगनत वववरण तयार गरी प्रधानमन्त्री 

तथा मजन्त्रपररषदको कायावलय, राजरिय योिना  योग लगायत सम्बजन्त्धत 
ननकायहरूमा पठाउने,  

 शाखाको माससक, चौमाससक तथा बावषवक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गने,  
 नागररक बडापरमा उल्लेख भएका  फ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरू एविं अन्त्य 

ननदेसशत कायवहरू तोककएको अवगधसभर ैसम्पादन गने । 
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संघसंस्था समन्र्य शाखा 
 यवुा तथा खेलकुदसम्बजन्त्ध राजरियस्तरका सिंघ/सिंस्था/पररषदहरूसँग सम्पकव , 

सम्बन्त्ध, समन्त्वय सहिीकरण सम्बन्त्धी कायव गने,  
 यवुा र खेलकुदका के्षरमा कायवरत सिंघ/सिंस्थाहरूलार्व  बद्ध गरार्व राजरियस्तरमा 

सञ्िाल तयार गने,  
 राजरिय सञ्िाल माफव त यवुा तथा खेलकुद ववकास सम्बन्त्धी कायवक्रमहरू सञ्चालन 

गनव प्रोत्साहन गने र नेपाल स्काउट सम्बन्त्धी कायव गने,  
 ववसभन्त्न ननकायबाट अनरुोध भर्व  एमा रािश्व छुट, सभषा र राहदानी सम्बन्त्धी 

 वश्यक कायववाही गने,  
 नेपाल स्काउटसँग समन्त्वय गरी उतत ननकाय माफव त सञ्चालन गने कायवक्रमको 

समन्त्वय गने,  
 शाखाको माससक, चौमाससक तथा बावषवक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गने, 
 नागररक बडापरमा उल्लेख भएका  फ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरू एविं अन्त्य 

ननदेसशत कायवहरू सम्पादन गने । 
काननु तथा फैसला कायावन्र्यन शाखा 

 मन्त्रालयको कायवके्षरसभर पने ववषयहरूका एन ननयम तिुवमा गने,  
 मन्त्रालयसम्बन्त्धी पनव  एका मदु्दा मासमलासम्बन्त्धमा  वश्यक कायव गने,  
 िग्गा अगधकरण र भोगागधकार सम्बन्त्धी कायव गने,  
 मन्त्रालयका महाशाखा, शाखा तथा अन्त्तगवतका कायावलयहरूलार्व  वश्यक परेको 
बेलामा काननुी सल्लाह उपलब्ध गराउने,  

 मन्त्रालयबाट प्रकासशत गराउनपुने ननयम ववननयम सचूना  दद नेपाल रािपरमा 
प्रकाशन गराउने व्यवस्था गने, 

 अदालतबाट भएका फैसला कायावन्त्वयन गने, गराउने,  
 शाखाको माससक, चौमाससक तथा वावषवक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गने,  
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 नागररक बडापर उल्लेख भएका  फ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरू एविं अन्त्य 
ननदेसशत कायवहरू तोककएको अवगधसभर ैसम्पादन गने ।  
खेलकुद प्रनतयोधगता शाखा 
उप सगचवः 
 राजरिय तथा अन्त्तरावजरियस्तरमा सिंचालन हुने खेलकुद प्रनतयोगगताहरू सम्बजन्त्ध 

कायवहरूको समन्त्वय गने,  
 राजरिय र अन्त्तरावजरियस्तरको खेलकुद प्रनतयोगगतामा प्रनतस्पधाव गनवसतने 

खेलाडी उत्पादन हुनेगरी खेलको स्तर ववृद्ध सम्बन्त्धमा कायव गने गराउने,  
 रारिपनत रननङसशल्ड, खेलकुद प्रनतभा सम्मान सम्बन्त्धी कायव गने,  
 वव यालय खेलकुद प्रनतयोगगता (िुनीयर च्याजम्पयनससप) सम्बन्त्धी कायव गने,  
 ववश्ववव यालय खेलकुद प्रनतयोगगता सम्बन्त्धी कायव गने,  
 राजरिय खेलकुद प्रनतयोगगता सम्बन्त्धी कायव गने,  
 शाखाको माससक, चौमाससक तथा वावषवक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गने, 
 नागररक बडापरमा उल्लेख भएका  फ्नो शाखासँग सम्बजन्त्धत कामहरू एविं 

अन्त्य ननदेसशत कायवहरू तोककएको अवगधसभर ैसम्पादन गने,  
प्राववगधक सहायकः 
 शाखामा  वश्यक गचठीपरहरू मस्यौदा गने,  
 शाखामा तयार भएका फार्वलहरूको असभलेख रातने,  
 शाखा सम्बन्त्धी गचठी दताव चलानी गने,  
 शाखाका सामग्रीहरूको सरुक्षा गने,  
 शाखाका उच्च अगधकारीबाट ननदेशन गररएका कायव गने ।  

यरु्ा तथा खेलकुद मन्रालयबाट प्रदान गररने सेर्ाः 

नेपाल सरकार (कायवववभािन) ननयमावली, २०७२ ले यवुा तथा खेलकुद 
मन्त्रालयलार्व प्राप्त ११ वटा कायावदेश र जिम्मेवारी परूा गने ससलससलामा 
ननम्नसलखखत सेवाहरू प्रदान गररिंदैअएको छ । 
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 सब ैसरोकारवाला यवुाहरूलार्व माग बमोजिम सचूना उपलब्ध गराउने,  
 खेलकुद सामग्रीलहरू मगाउँदा लाग्ने भ्याट तथा अन्त्य कर छुट सवुवधाकालागग 
ससफाररस गने, 

 ववदेशी खेलाडी, प्रसशक्षकको सभसा ससफाररस गने,  
 राजरिय यवुा नीनत,२०७२, राजरिय खेलकुद नीनत २०६७, यस मन्त्रालयबाट 
प्रकासशत ववववध ननदेसशका, कायवववगध लगायतका अन्त्य प्रकाशनहरू उपलब्ध 
गराउने,  

 यस मन्त्रालयको नागररक बडापर बमोजिमका अन्त्य कायवहरू गने, 
सेर्ा प्रदान गने ननकायको शाखा र जजम्मेर्ार अधधकारीः 
यस मन्त्रालयअन्त्तगवतका दईु महाशाखाका शाखा तथा शाखा प्रमखुको वववरण 
यसप्रकार छः 
यरु्ा तथा प्रशासन महाशाखा प्रमखुः सहसधचर् रामप्रसाद थपशलया 
 

यरु्ा तथा प्रशासन महाशाखा अन्तगवतका शाखाहरू  
क्र 
सं 

शाखा जजम्मेर्ार अधधकारी पद 

१ प्रशासन शाखा शशुीला अयावल उपसगचव 

२ यवुा ववकास तथा पररचालन शाखा ज्ञानराि सवेुदी उपसगचव 

३ तथ्याङ्क तथा सचूना शाखा महेन्त्रप्रसाद पौड्याल उपसगचव 

४  गथवक प्रशासन शाखा मेघराि पोखरेल उपसगचव 

५ काननु तथा फैसला कायावन्त्वयन 
शाखा 

अिुवन भषुाल शाखा 
अगधकृत 

 

खेलकुद तथा संघसंस्था महाशाखा प्रमखुः सहसधचर् अणप्रसाद न्यौपान े
खेलकुद तथा सिंघसिंस्था महाशाखा अन्त्तगवतका शाखा  

क्र 
सं 

शाखा जजम्मेर्ार अधधकारी पद 

१ योिना तथा वदेैसशक समन्त्वय रववप्रसाद दवाडी उपसगचव 
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शाखा 
२ खेलकुद ववकास शाखा लक्ष्मी प|साद भट्टरार्व उपसगचव 

३ खेलकुद प्रनतयोगगता शाखा रत्नबहादरु कटुवाल उपसगचव 

४ अनसुन्त्धान, अनगुमन तथा 
मलू्याङ्कन शाखा 

महेश्वर शमाव उपसगचव 

५ सिंघसिंस्था समन्त्वय शाखा िनावदन ररिाल उपसगचव 

सेर्ा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तुर र अर्धधः 
क्रसं सेर्ाको ककशसम लाग्ने दस्तुर अर्धध कैकफयत 

१ सचूना माग १० परृठसम्म 
ननशलु्क र 
सोभन्त्दा मागथ 
प्रनत परृठ रु ५। 

१५ 
ददनसभर 

माग गररएको 
सचूनाको 
प्रकृनतअनसुार कम 
समयमा पनन 
उपलब्ध हुन सतने 

२ खेलकुद सामग्रीहरू मगाउँदा 
लाग्ने  
भ्याट तथा अन्त्य कर छुट 
सवुवधाका लागग ससफाररस 
गने 

ननःशलु्क यथाशतय 
नछटो 

 

३ ववदेशी खेलाडी, प्रसशक्षकको 
सभसा ससफाररस गने 

ननःशलु्क यथाशतय 
नछटो 

 

४ राजरिय यवुा नीनत, २०७२, 
राजरिय खेलकुद नीनत, २०६७ 
तथा यस मन्त्रालयबाट 
प्रकासशत ववसभन्त्न ननदेसशका, 
कायवववगधलगायतका अन्त्य 
प्रकाशनहरू उपलब्ध गराउने  

ननःशलु्क माग 
गरेकै 
समयमा 
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ननणवय गने प्रकक्रया र अधधकारीः 
ननणवय गने प्रकक्रयाका सम्बन्त्धमा कागिात फार्वल अददको सरुूउत्थान गने कायवको 
थालनी शाखा अगधकृत तथा उप सगचवबाट र ननणवय गने कायव सहसगचव वा 
सगचव वा मन्त्रीबाट हुने ।   

ननणवय उपर उजुरी सनु्ने अधधकारीः 

ननणवय प्रकक्रयामा सिंलग्न अगधकारीले गरेको ननणवय उपर गचत्त नबझुमेा 
ननणवयकताव भन्त्दा १ तहमागथको पदागधकारी समक्ष उिुरी गनव सककने र त्यस्तो 
उिुरी उपर ननयमानसुार कारवाही गररन े।  
 

सम्पादन गरेको कामको वर्र्रणः ववसभन्त्न शाखाबाट २०७४ बशैाख, िेठ र  

असार मदहनामा सम्पाददत कायहवरू 

 

तथ्याङक तथा सचूना शाखार्ाट सम्पाददत कायवहरु  

 समनत २०७४÷०२÷१४मा परकारहरु सगँ ससमक्षा कायवकम सम्पन्त्न, 
 समनत २०७४÷०३÷०३मा मन्त्रालय, राजरटय यवुा पररषद, राजरटय खेलकुद पररषद 

रस्काउटका सचूना अधीकारी एवम कमवचारीहरुका लागग सचूनाको हकको, 
असभसमखकरण कायवकम सम्पन्त्न 

 यवुा अङ्क १७ को प्रकाशन 

 यवुा प्रनतभा सम्मान २०७४ कोलागग यवुा प्रनतभा छनौट कायव सम्पन्त्न, 
 यवुा सचार रेडडयोकायवकमका ५२ वटा कायवकमप्रसारण, 

सचूनाको हकअन्तगवत सचूना माग भएको र प्रर्ाह भएको बबर्रण 

ननकायको नामः श्री यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय, तथ्याङक तथा सचूना शाखा 
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प्रनतबेदनको अबगधः २०७४ बशैाख, िेठ र असार  

क्र
.
सं 

सूचनामागगने
को नाम, 

ठेगाना र 
सूचनामाग 
गरेको शमनत 

 

माग गरेको सूचनाको संज्प्त 
बबबरण 

सूचनाददएनदद
एको र सो 
ननणवयको 
शमनत 

सूचना 
कायावलय 
प्रमुखर्ा 

सूचनाअधधकारी 
मध्ये कुन 
तहबाट 

सूचनाददइएको कायावलय प्रमुखर्ा सूचनाअधधकारी मध्ये कुन तहबाट सूचनाददइएको 

नददइएको 
भए सोको 
कारण 

 

कैकफ
यत 

 

१ 
कवीन्त्र 
बलुावकोटी 

यवुाका के्षरमा 
उल्लेखखनय कायव गरेका 
ब्यजततत्वहरुको प्रमाखणत 
प्रनतसलपी 

बशैाख २६ 

सचूनाअगधका
री/ 

सहायकसचूना
अगधकारी 

  

 

यरु्ा वर्कास तथा पररचालन शाखाबाट सम्पाददत कायवहरूः 

 यथ शभजन–२०२५ को कायावन्र्यन कायवयोजनामा मन्रालय, राजरिय यरु्ा पररषद् 
तथा वर्शभन्न १८ मन्रालयका यरु्ा सम्पकव  अधधकृतको सहभाधगतामा एक ददने 
छलफल कायवक्रम सम्पन्न । 

खेलकुद प्रनतयोधगता शाखार्ाट सम्पाददत कायवहरु 

 अल्िा धावक समरा राई तथा प्रसशक्षक ध्रबु ववक्रम मल्ललाई नेपाल सरकार 
(मन्त्रीस्तरीय) बाट  गथवक सहायता गने ननणवय भएअनसुार समरा राईलाई 
नगद रु.३० लाख र प्रसशक्षक ध्रबु ववक्रम मल्ललाई रु. ३ लाख गरी ३३ 
लाख हस्तान्त्तरण भएको । 

 जिल्लास्तरीय रारिपनत रननङ सशल्ड तथा वव यालय खेलकुद प्रनतयोगगतामा 
सहभागी वव यालयहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप ३३२४ ववद्दालयका लागग प्रनत 
वव यालय रु. १० हिारका दरले रु. ३ करोड ३२ लाख ४० हिार र ७५ 
जिल्लाका प्रनतयोगगतामा प्रथम तथा दद्दनतय हुने वव यालयहरुको लागग 
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क्रमशः ५० हिार र २५ हिारका दरले एकमरुट रु.५६ लाख २५ हिार गरी 
िम्मा रु. ३ करोड ८८ लाख ६५ हिार राजरिय खेलकुद पररष को नाममा 
ननकासा पठाईएको । 

  .व. ०७२/७३ मा रारिपनत रननङ सशल्ड प्रनतयोगगतामा स्वणव पदक सदहत 
परुानो रेकडव ब्रके गरी नयाँ रेकडव समेत कायम गरेकोले तपसशल बमोजिमका 
खेलाडीहरुलाई खेलकुद परुस्कार तथा सम्मान कायवववधी, २०७२ बमोजिम 
ननम्न अनसुार परुस्कार प्रदान गने ननणवय गरी परुस्कार हस्तान्त्तरणको 
प्रकृयामा रहेको । 
    तवपशल 

शस.नं. सहभागी 
भएको खेल 

खेलाडीको नाम 
थर 

वर्धा पदक परुस्कार 
रकम 

कैकफयत 

१ एथलेदटतस अजित कुमार 
यादव 

१५०० समटर 
दौड (छार) 

स्वणव १ लाख नयाँ रेकडव 
कायम 

२ एथलेदटतस मञ्िु रावत १५०० समटर 
दौड (छारा) 

स्वणव १ लाख नयाँ रेकडव 
कायम 

३ सटपटु नतलक वव.क. सटपटु (छार) स्वणव १ लाख नयाँ रेकडव 
कायम 

४ दिपलिम्प ववपना पररयार दिपलिम्प 
(छारतफव ) 

स्वणव १ लाख नयाँ रेकडव 
कायम 

५ लङिम्प ववपना पररयार लङिम्प 
(छारातफव ) 

स्वणव १ लाख नयाँ रेकडव 
कायम 

 

 भटुानमा सम्पन्त्न भएको 8th WBPF bodybuilding and physique  sports 

championship 2016मा महेश्वर महविनले स्वणव पदक प्राप्त गरेकोले खेलकुद 
परुस्कार तथा सम्मान कायवववधी, २०७२ बमोजिम रु. १ लाख परुस्कार प्रदान 
गने ननणवय गरी हस्तान्त्तरणको प्रकृयामा रहेको । 
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 थाईल्याण्डमा सम्पन्त्न भएको 50th Asian body building & physique sports 

championship मा नननता महिवनले कास्य पदक प्राप्त गरेकोले खेलकुद 
परुस्कार तथा सम्मान कायवववधी, २०७२ बमोजिम रु. ३५ हिार परुस्कार प्रदान 
गने ननणवय गरी हस्तान्त्तरणको प्रकृयामा रहेको । 
 

सङ्खघ संस्था समन्र्यशाखार्ाट सम्पाददत कायवहरु 

 ववसभन्त्न खेलकुद सामाग्रीमा कर छुटका लागग ससफारीस गरीएको 
 ववदेशी प्रसशक्षक र खेलाडीहरुकोलागग सभसाका लागग ससफारीस गरीएको 
 जिल्ला स्काउट बारालार् भवन ननमावण अनदुान ननकासा गरीएको- थप) 

खेलकुद वर्कासशाखार्ाट सम्पाददत कायवहरु 

१ नेपाल सरकार (मजन्त्रपररष ) को समनत 2074/02/08 को ननणवयानसुार —
भसलबल‘ खेललाई नपेालको राजरिय खेल तोककएको । 

२  खेलकुदमा प्रनतबजन्त्धत औषधी सेवन ववरुद्धको सचतेना कायवक्रम पोखरा 
सखेुत र काभे्रपलाञ्चोकमा सम्पन्त्न ।  

 

सचूना अधधकारी र कायावलय प्रमखुको नाम र पदः 

कायावलय प्रमखुः 
नामः महेश प्रसाद दहाल 

पदः सगचव 

सचूना अगधकारीः 
नामः महेन्त्रप्रसाद पौड्याल 

पदः उपसगचव 

सहायक सचूना अगधकारीः  

नामः समुन अगधकारी ससलवाल 

पदः शाखा अगधकृत  
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मातहतका सचूना अगधकारी र कायावलय प्रमखुको नाम र पदः 
राजरिय यवुा पररष   
नामः कणवबहादरु भवुािी 
पदः उपसगचव 

सम्पकव ः ९८६०१४३६६४ 
राजरिय खेलकुद पररष  

नामः सधुीर अगधकारी 
सम्पकव ः ९८४१२९३९३८ 
पदः शाखा अगधकृत 

नेपाल स्काउट 

नामः रववराि पौडले 

पदः प्रशासकीय अगधकृत 

सम्पकव ः ९८०१८०६७१९ 

ऐन ननयम वर्ननयम र्ा ननदेशशकाको सचूीः 

यस मन्त्रालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र कामकारबाही व्यवजस्थत गनवका लागग 
ननम्नसलखखत ऐन, ननयम तथा नीनत, ननदेसशका र कायवववगधहरु प्रचलनमा रहेका छनः 

 खेलकुद ववकास ऐन, २०४८ 
 राजरिय यवुा पररषद ऐन, २०७२ 
 नेपाल स्काउट ऐन, २०५० 
 राजरिय यवुा नीनत, २०७२ 
 राजरिय खेलकुद नीनत, २०६७ 
 यथु सभिन २०२५ 
 रारिपनत रननङसशल्ड तथा वव यालय खेलकुद प्रनतयोगगता सञ्चालन ननदेसशका, 

२०७० 
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 राजरिय यवुा प्रनतभा सम्मानकायवववगध, २०७२ 
 राजरिय खेलकुद प्रनतभा सम्मान (दोश्रो सिंशोधन) कायवववगध, २०६८ 
 खेलकुद मदैान ननमावण तथा ममवत र खेलकुद सामग्री सहयोग कायवक्रम 

सञ्चालन कायवववगध, २०६७ 
 पारा र स्पेसल खेलकुद सहयोग कायवक्रम सञ्चालन कायवववगध, २०६७ 
 राजरिय खेलकुद परुस्कार तथा सम्मान कायवववगध, २०७२ 
 खेलकुद प्रसशक्षणका लागग यवुा स्वयिंसेवक पररचालन कायवववगध, २०७२ 
 सचूनाको हकसम्बन्त्धी ननवेदनको कारबाही र ककनारा गने  न्त्तररक 

कायवववगध, २०७२ 
 यवुा अनभुव  दान प्रदान ब्यवस्थापन कायवववगध, २०७२ 
 

आम्दानी खचव तथा आधथवक कारोबारसम्बन्धी अद्यार्धधक वर्र्रणः 

२०७४ असारमसान्त्त सम्मको भौनतक र ववत्तीय प्रगनत वववरणः 

क्र.सिं 
बिेट 

उपसशषवक 
निं. 

कायवक्रम भौनतक   
 

 

ववनतय 

१. ३४३१०१ राजरिय यवुा पररचालन ८८.५६% ७१.८०% 
२. ३४३१०२ खेलकुद  बकास कायवक्रम ८७.०८% ७३.७७% 
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यरु्ा तथा खेलकुद मन्रालयको र्ेबसाइट (www.moys.gov.np) को वर्र्रणः 

 यस मन्त्रालयका सब ैगनतववगधहरु र कामकारबाही सब ैसरोकारवालाहरुका लागग 
खुला र पहँुच योग्य बनाउने उदे्दश्यले मन्त्रालयको वेबसार्ट सञ्चालनमा 
ल्यार्एको छ। 
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 यवुा ववकास तथा पररचालनका लागग यवुावगवलाई उपयोगी सब ैप्रकारका सचूना 
व्यवजस्थत तथा अ यावगधक गरी ७५ वटै जिल्ला स्थापना भएका जिल्ला यवुा 
ससमनतका कायावलयहरुमाफव त सचूनामा यवुाको पहँुच बढाउने प्रयास हँुदै  एको 
छ । 

सार्वजननक ननकायका सचूनाहरु अन्यर प्रकाशन भएका भए सोको वर्र्रणः 

 यस मन्त्रालयका गनतववगध तथा यवुा तथा खेलकुद ववकाससम्बन्त्धी 
लेखरचनाहरु समेटी यरु्ा बलेुदटनननयसमत रुपमा प्रकाशन हँुदै  एको छ र सो 
बलेुदटन मागथ उल्लेख गररएको वेबसार्टमा राखखएको छ । 

 यस मन्त्रालयका सावविननक सरोकारका सचूनाहरु मन्त्रालयका] 
www.moys.gov.np वबेसार्टमा रातने गररएको छ . 

तोककएबमोजजमका अन्य वर्र्रणः 

 सचूना अगधकारीको फोटो र वववरणसदहतकोFlex Boardकायावलय प्रवेश वारमा 
राखखएको । 

 तथ्याङ्क तथा सचूना शाखाका शाखा अगधकृतलाई सहायक सचूना अगधकारी 
तोककएको । 

 राजरिय सचूना  योगको ननदेशनबमोजिम सचूनाको हकसम्बन्त्धी ननवेदनको 
कारबाही र ककनारा गने  न्त्तररक कायवववगध, २०७२ कायावन्त्वयनमा ल्यार्एको । 

 क्षनतपनूतवसदहतको नागररकबडापर तयार पारी मन्त्रालयको वेबसार्टमा राखखएको 
। 

 सचूनाको हकसम्बन्त्धी ऐनको दफा ५(३) अनसुार ३/३ मदहनामाProactive 

Disclosureननयसमत रूपमागररएको । प्रकाशन गररएको सचूना 
मन्त्रालयकोwebsiteमा रातनकुा साथ ैप्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपररष को कायावलय, 
राजरिय सचूना  योग, र सचूना तथा सञ्चार प्रववगध मन्त्रालयमा पठाउने 
गररएको । 


