
1.निकायको स्वरुप र प्रकृनि 

१. राष्ट्रिय यवुा पररषद्को स्वरुप र प्रकृनि 

पषृ्ठभूमि : 

युवा शक्ति कुन ैपनन देशको राजनैनिक¸ आर्थिक र सािाक्जक पररवििनको संवाहक हो । 
यो सिहू जनसङ्ख्याको सवािर्िक सक्रिय¸ उजािवान र गनिमशल सिूह पनन हो । यो 
िानव ससंािन ववकासको प्रिखु सािन हो । यवुा राक्ष्िय ववकासका प्रिखु िानव स्रोि 
र  सािन भएकोले नयनको ववकास नभ ैदेशको ववकास असभंव छ । हरेक राजनैनिक 
पररवििनलाई ससं्थागि गनि र राष्ि ननिािणिा यवुाहरुको िहत्वपूणि भूमिका रहेको हुन्छ 
। युवा जनशक्तिको सङ्ख्यात्िक िथा गणुात्िक ववकासका िाध्यिबाट अहहलेका 
ववकमसि िथा ववकासशील राष्िले ववकास ननिािणिा प्रगनि हामसल गरेको देखखन्छ । 
हरेक देशको ववकास र प्रगनििा यवुाको योगदान नै प्रिुख हुन ेगरेको छ । यसबाट 
नेपाल युवा जनसाङ्खक््यक लाभांशबाट फाइदा मलई सिदृ्र्ि र ववकासको सुनौलो युगिा 
प्रवेश गनिसतने अवसरको अवस्थािा रहे पनन राजनीनिक सङ्खििणका कारण देशको 
आर्थिक र सािाक्जक क्षेत्रिा अपेक्षाकृि पररवििन हुन सकेको छैन । 

युवा अवस्थालाई ववमभन्न िुलुकले फरक फरक िररकाले पररभाविि गरेको पाइन्छ । 
शारीररक र िानमसक ववकासका दृक्ष्टले युवा भन्नाले क्रकशोर अवस्था र वयस्क 
अवस्थाबीचको उिेर सिूहलाई जनाउँछ । यो कूल जनसङ्ख्याको सवािर्िक सक्रिय, 

उजािवान ्र गनिशील सिूह हो । ससंारका ववमभन्न देशहरूको अनभुव हेदाि पनन यवुाको 
उिेर सिहू फरक फरक पाइन्छ । सयंतुि राष्िसघं र ववश्व बैँक जस्िा अन्िरािक्ष्िय 
संस्थाले १५ देखख २४ वििको उिेर सिहूलाई युवा िानेको पाइन्छ । नेपालको सन्दभििा 
राक्ष्िय यवुा पररिद् ऐन, २०७२ िथा राक्ष्िय यवुा नीनि, २०७२ ले १६ देखख ४० वििलाई 
युवा उिेर सिूह ननिािरण गरेको छ । नपेालको जनसङ्ख्याको १६ देखख ४० विि उिेर 
सिूहलाई हेदाि यो कुल जनसङ्ख्याको ४०.३५ प्रनिशि हुन आउँछ । नेपाल सरकारका 
ववमभन्न ननकायिा युवा उिेर सिहूबारे अझ एकरूपिा कायि हुन नसक्रकरहेको सन्दभििा 
यथु मभजन २०२५ िा १६ देखख २४ विि र २५ देखख ४० वििको उिेर सिहूिा ववभाजन 
गरी सिूहगि प्राथमिकिा ननिािरण गररएको छ । 



नेपालिा यवुा ववकास िथा पररचालनका लार्ग २०६५ सालिा नेपाल सरकारले यवुा िथा 
खेलकुद िन्त्रालय स्थापना गरेको र्थयो । िन्त्रालय गठनसँगै राक्ष्िय यवुा नीनि िजुििा 
गरी यवुा ववकास र पररचालनका ववमभन्न कायिििहरू सञ्चालन हँुदै आएका छन ्। 
युवासँग सम्बक्न्िि मशक्षा, स्वास््य, कृवि, पयिटन, श्रि िथा रोजगार, खेलकुद लगायिका 
के्षत्रिा नपेाल सरकारका ववमभन्न िन्त्रालयहरूले के्षत्रगि नीनि िजुििा गरी कायिििहरु 
कायािन्वयन गदै आएका छन।् यवुा ववकास र पररचालनका लार्ग युवा िथा खेलकुद 
िन्त्रालयसंग सिन्वय गरी यथु मभजन २०२५ को ििि र भावना अनसुार यवुा लक्षक्षि 
ववमभन्न कायिििहरु सञ्चालन गन ेउद्देश्यले राक्ष्िय यवुा पररिद् ऐन २०७२ जारी भई 
सो अनसुार राक्ष्िय यवुा पररिद् स्थापना (गठन) भैसकेको छ । पररिद्को औपचाररक 
गठन पश्चाि यसले सांगठाननक संरचना अनसुार कायािलय र कििचारी व्यवस्थापन गरी 
आफ्नो कायािरम्भ गररसकेको छ । राक्ष्िय यवुा नीनि २०७२ िा युवा ववकासका व्यापक 
ववियवस्िुलाई नीनिगि रूपिा सिावेश गररएको छ । निन ैववियहरुलाई प्राथमिकिा 
ननिािरण गरी कायािन्वयनका लार्ग यवुा ववकासको स्पष्ट दृक्ष्टकोण, रणनीनिक 
कायियोजना र कायििि िय गनुि अनि आवश्यक छ । नेपाल सरकारका ववमभन्न िन्त्रालय 
िथा ननकायहरू, युवा ववकाससँग सम्बक्न्िि सघंससं्थाहरू र अन्िरािक्ष्िय ववकास 
साझदेारहरुलाई युवा ववकासको लक्ष्यिा सिन्वयात्िक रूपिा पररचालन गरी राक्ष्िय 
युवा पररिदिाफि ि राक्ष्िय यवुा नीनि, २०७२ लाई प्रभावकारी रूपिा कायािन्वयन गनि यथु 
मभजन २०२५ सहहिको दश वि ेरणनीनिक योजना ननिािण भई सोको कायािन्वयनको 
प्रक्रिया पनन शरुु भएको छ । अन्िरािक्ष्िय स्िरि ैयवुा के्षत्रिा भएका प्रगनि र नपेालको 
अवस्थालाई िध्यनजर गरी यथु मभजन २०२५ ले अहहलेको युवा ववकासका िलू 
सिस्यालाई लक्षक्षि गरी युवा ववकासका पाँच रणनीनिक आिारस्िम्भ िय गरेको छ । 
नेपाललाई सन ् २०२५ सम्ि द्रिु ववकासशील राष्ििा पयुािउन मशक्षालाई गुणस्िरीय, 

व्यावसानयक र रोजगारीिलूक बनाउँदै सम्पणूि यवुाको पहँुच सुननक्श्चि गनुिपदिछ । यो 
युवा ववकासको लार्ग गररन ुपन ेआिारभूि कायि हो । यवुा उद्यिशीलिा, मसप ववकास 
र रोजगारी मसजिना अको प्रिखु कायि हो । कृवि, पयिटन, उजाि, पूवाििार र जडिबुटी नपेालका 
लगानी र रोजगारीका िहत्वपूणि के्षत्र हुन।् त्यसैगरी सबल र स्वस्थ यवुा ननिािणका 
लार्ग सन ्२०२५ सम्ि गनुिपन ेअको िहत्वपणूि काि युवाका लार्ग स्वास््य र सािाक्जक 



सुरक्षाको सुननक्श्चििा हो । यवुालाई कस्िो प्रणालीबाट हािी स्वास््य र सािाक्जक 
सुरक्षा प्रदान गनि सतछौं भन्न ेकुरा िहत्वपणूि हुन आउँछ । 

युवा पररचालन, सहभार्गिा र निेतृ्व ववकासववना कुन ैपनन देशले ववकासको अपेक्षक्षि 
लक्ष्य हामसल गनि सतदैन । यवुा राक्ष्िय अमभयानहरू र देश ननिािण प्रक्रियािा उनीहरूको 
सक्रिय सहभार्गिा र स्वयि ् सेवकीय भूमिका िाफि ि सिाज र देशलाई आर्थिक, 

सािाक्जक र सांस्कृनिक रूपान्िरण गनि सक्रकन्छ । यवुा स्वावलम्बन, सशतिीकरण, 

सहकायि, पहलकदिीिाफि ि राष्ि ननिािणका ननमित्त यवुा नेितृ्वलाई ववकास र स्थावपि 
गदै जानपुदिछ । खेलकुद र िनोरञ्जनलाई युवाको िानमसक र शारररीक स्वास््यका 
साथ ै व्यक्तित्व ववकाससँग सिेि जोड्नुपदिछ । खेलकुदको ववकासले यवुािा राक्ष्िय 
भावना र एतयवद्ििा कायि गनि िद्दि गदिछ । यसका लार्ग िनोरञ्जन केन्द्र, 

व्यायाि केन्द्र, पाकि हरू, रंगशाला, कभििहल, खेल िदैानहरू, सांस्कृनिक कलाकेन्द्र स्थापना 
गनि राज्यको लगानी आवश्यक हुन्छ । खेलकुदलाई व्यापकिा हदन ववद्यालय स्िरदेखख 
नै योजनाबद्ि ववकास गरी सबै यवुाको पहँुच सुननक्श्चि गररनु आवश्यक छ । यी 
आिारस्िम्भहरुलाई प्रभावकारी ढङ्खगले लाग ू गनि राक्ष्िय यवुा पररिद् प्रनिवद्ि र 
प्रयासरि छ । 

िेपालमा युवाको वितमाि अवस्था : 
 हाल  नपेालिा कूल जनसङ्ख्याको ४०.३५ प्रनिशि युवाको जनसं्या (१ करोि ७ लाख) 
रहेको छ । युवा ववकास सचूकाङ्खकिा नपेाल ववश्विा ७७ औ ंनम्बरिा रहेको¸ १९.२ 
प्रनिशि युवा पूणि वेरोजगार रहेको¸ कृवििा युवाहरुको सलंग्निा ५०.२ प्रनिशि रहेको र 
२६.१ प्रनिशि यवुाहरु स्नािक भएर पनन बेरोजगार बस्नु परेको अवस्था ववद्यिान छ 
। आज बेरोजगारीको कारण यवुाहरु प्रनिविि ५¸३८¸००० रोजगारीका लार्ग ववदेमशन ेगरेका 
छन ्जसिध्ये ७४ प्रनिशि अदक्ष¸ २४ प्रनिशि अदि दक्ष र केवल २ प्रनिशि िात्र दक्ष 
जनशक्तिको रुपिा रहेका छन ्। नयनै यवुाहरुले ववदेशिा काि गरी किाएको रकि 
रेमिटेन्सको रुपिा नपेाल मभत्रत्रन ेगदिछ जसको राक्ष्िय  अथििन्त्रिा २९ प्रनिशि योगदान 
रहेको छ । त्यस्ि ैसीप र प्रववर्िको अभाविा अफगाननस्िान¸ इजरायल¸ िलेमशया िथा 



खािीका िलुुकहरुबाट प्रनि हदन जसो ३¬४ जना बन्द बाकसिा नेपाल क्रफिाि आउन े
गरेको िीिो यथाथि हाम्रा सािु छ । 

 नेपालका यवुाको चाहना र आवश्यकिा अनसुार वव.सं. २०६५ सालिा यवुा िथा खेलकुद 
िन्त्रालयको स्थापना भएको हो । युवा ववकाससँग सम्बक्न्िि गनिववर्ि सोही िन्त्रालय 
अन्िगिि हँुदै आएकोिा यवुा नीनि, २०६६ र राक्ष्िय युवा पररिद् ऐन, २०७२ ले युवाको 
हक हहिको संरक्षण र सम्वद्ििन गरी सिनु्नि िलुुक ननिािण गनिका लार्ग राक्ष्िय 
युवा पररिद्को स्थापनाको बाटो खोलेको र्थयो । यवुा पररिद्को गठनसँग ै युवाको 
सवािङ्खगीण ववकासका कायिििहरू हाल यस ैसंस्थाबाट सञ्चालन हुन थालेका छन ्। 

 राक्ष्िय यवुा पररिद्लाई िागिननदेशन गन ेदस्िावेजका रुपिा राक्ष्िय युवा पररिद् ऐन, 

२०७२¸ राक्ष्िय युवा नीनि, २०७२ र यथु मभजन २०२५ रहेका छन ्। पररिद्ले ववशिे गरी 
राक्ष्िय यवुा नीनि र यथु मभजन २०२५ एव ंयुवा ववकासका लार्ग दीघिकालीन रणनीनिक 
योजनाको भावना र ििि बिोक्जि आफ्ना भमूिकाहरुलाई अगािी बढाइरहेको छ । यसका 
लार्ग यवुा ववकासका आिारमशलाको रुपिा रहेका के्षत्रहरुलाई पहहचान गरी पाँच वटा 
आिार स्िम्भहरु (Five pillars) ननिािण गररएका छन ्जनु के्षत्रहरु यवुाको चौिक्रफि  ववकास 
र देशको सिदृ्र्िसँग पनन जोडिएका छन ्। यसिा गुणस्िरीय र व्यवसानयक मशक्षा¸ 
रोजगारी उद्यिशीलिा र सीप ववकास¸ स्वास््य र सािाक्जक सरुक्षा¸ युवा पररचालन 
सहभार्गिा र निेतृ्व ववकास र खेलकुद र िनोरञ्जन रहेका छन ्। 

युवाको हक हहिको सरंक्षण र सम्वद्ििन गरी सिनु्नि िलुुक ननिािणका लार्ग सक्षि 
नागररक ियार गनि िथा यवुासम्बन्िी नीनि ननिािण र कायािन्वयन िहसम्ि यवुालाई 
सहभागी गराई राक्ष्िय ववकासको िलूप्रवाहिा सिाहहि गराउन े उद्देश्यले नेपाल 
सरकारले राक्ष्िय यवुा पररिद् ऐन, २०७२ को दफा ३ बिोक्जि राक्ष्िय यवुा पररिद्को 
गठन गरेको छ । नपेाल सरकार िक्न्त्रपररिद्ले २०७२ फागनु १९ को ननणियअनसुार श्री 
िािवप्रसाद ढुङ्खगेललाई सोही ऐनको दफा ५ (ख) बिोक्जि पररिद्को कायिकारी 
उपाध्यक्षकारूपिा ननयतुि गरेपनछ यसले ववर्िविरुपिा आफ्नो कायि अगाडि बढाएको 
हो । हाल राक्ष्िय यवुा पररिद्लाई ननयिानसुार पूणििा हदइसक्रकएको छ । युवा िथा 
खेलकुद िन्त्रीको अध्यक्षिािा ववमभन्न िन्त्रालय िथा राक्ष्िय योजना आयोगका गरी 



आठ जना सर्चव पदेन सदस्यसहहि ३५ सदस्यीय राक्ष्िय यवुा पररिद्ले पूणििा पाएको 
छ । यसगैरी ६० वटा क्जल्लािा युवा समिनिका अध्यक्षको िनोनयन भ ै७५ क्जल्लािा 
समिनिको कायािलय सिेि स्थापना भइरहेका छन ्। बाँकी क्जल्ला यवुा समिनिले पनन 
पूणििा पाउन े िििा रहेका छन ् । त्यस ै गरी, नेपाल सरकार िन्त्रीपररिद्को ननणिय 
अनसुार ७५ ओटै क्जल्लािा क्जल्ला यवुा कायािलयको प्रिुखको रुपिा मशक्षा सेवाका 
उपसर्चवहरुलाई खटाइसक्रकएको छ । 

 दरूदृष्ट्रि (Vision) 

नेपाली युवालाई सबल¸ प्रनिस्पिी र आत्िननभिर बनाउदै राज्यका हरेक अगंिा साथिक 
सहभार्गिा सुननक्श्चि गरी नपेाललाई आिुननक¸ न्यायपूणि र सिदृ्ि राष्ि बनाउन े। 

 दीर्तकालीि लक्ष्य (Mission) 

 युवाको नेितृ्व िथा क्षििा ववकास 

 उद्यिमशलिाको ववकास र स्वरोजगार 

 युवाको पहँुच र सहभार्गिाको सुननक्श्चििा 
 सिदृ्ि राष्ि ननिािण 

  

   ( Value) 

i. स्वस्थ¸कििठ र उद्यिी यवुा 
ii. अर्िकार र कििव्य प्रनि सचेि यवुा 

iii. सिावेशी र सशति यवुा 
iv. नेितृ्वदायी र स्वाबलम्बी युवा 

उद्देश्य (Objectives) 



(क) राष्ि ननिािण एवि ्राक्ष्िय ववकासिा युवाको भूमिका र सम्भाव्यिाको ववकास र 
ववस्िार गन,े 

(ख) यवुावगििा मसजिनशीलिा, उद्यिशीलिा िथा अन्विेणात्िक क्षििाको ववकास 
गरी राष्िको आिारभूि शक्तिका रुपिा स्थावपि गदै उनीहरुिा रहेका क्षििा उजागर 
गन,े 

(ग) श्रिको सम्िान गन ेसंस्कृनि ववकास गदै यवुाको शारररीक, िानमसक, बौद्र्िक, 

नैनिक िथा संवगेात्िक पक्षको सिुर्चि ववकास गरी उच्च िनोबलयुति, नैनिक, 

सुसंस्कृि, मसजिनशील िथा व्यवसानयकरुपिा दक्ष युवा ियार गन,े 

(घ) युवाका आिारभूि अर्िकारहरु सुननक्श्चि गदै उत्पादनशील स्रोिहरुिा उनीहरुको 
पहँुच बढाएर राष्िका राजनीनिक, आर्थिक, सािाक्जक एवि ्सांस्कृनिक के्षत्रका सब ै
िहका नीनि ननिािण, ननणिय एवि ्कायािन्वयनिा सहभागी गराउनकुा साथ ैलैङ्खर्गक 
संवदेनशीलिािा आिाररि अथिपूणि सहभार्गिाका िाध्यिबाट नेितृ्व क्षििा ववकास 
गरी यवुालाई राक्ष्िय ववकासको सवंाहक शक्तिका रुपिा स्थावपि गन,े 

(ङ) प्राथमिकिा िथा ववशिे प्राथमिकिाको सिुहका यवुालाई सकारात्िक ववभेदका 
िाध्यिबाट सशति गरी ववकासको िलू प्रवाहिा ल्याउने । 

पररिदको स्वरुप र प्रकृनि : 

राक्ष्िय यवुा पररिद ऐन २०७२ को प्रस्िावनािा भननएको छ क्रक¸  युवाको हक हहिको 
संरक्षण र सम्बद्ििन गरी सिनु्नि िलुुक ननिािणका लार्ग सक्षि नागररक ियार गनि 
िथा युवालाई सशतिीकरण गरी युवा सम्बन्िी ववियको नीनि ननिािण देखख कायािन्वयन 
िहसम्ि आवश्यकिा अनसुार उनीहरुलाई सलंग्न गराई राक्ष्िय ववकासको िलूप्रवाहिा 
सिावेश गन ेसम्बन्ििा आवश्यक व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोले,  नेपालको अन्िररि 
संवविान, २०६३ को िारा ८३ बिोक्जि व्यवस्थावपका–ससंदको हैमसयििा संवविान सभाले 
यो ऐन बनाएको छ ।  राक्ष्िय युवा पररिद ऐन, २०७२ अनसुार यो एउटा स्वायत्त ससं्था 
हो । 



उति ऐनको दफा ४ िा भननएको छ : 

 पररिद् अववक्च्छन्न उत्तरार्िकारवाला एक स्वशामसि र सगंहठि संस्था हुन,े  पररिद्को 
सब ैकाि कारबाहीको ननमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुन,े  पररिद्ले व्यक्ति सरह चल 
अचल सम्पवत्त प्राप्ि गनि, उपभोग गनि, बेच ववखन गनि वा अन्य क्रकमसिले व्यवस्था गनि 
सतन,े िर पररिद्ले अचल सम्पवत्त बेच ववखन गनुि अनघ नपेाल सरकारको स्वीकृनि 
अननवायि रुपिा मलन ुपन,े  पररिद्ले व्यक्ति सरह आफ्नो नािबाट नामलस उजरू गनि 
सतने र पररिद् उपर पनन सोही नािबाट नामलस उजरू लाग्न सतन,े पररिद्ले व्यक्ति 
सरह करार गनि, करार बिोक्जिको अर्िकार प्रयोग गनि िथा दानयत्व ननवािह गनि सतन े
।   

पररिदको सवोच्च अङ्खगको रुपिा ३५ सदस्यीय राक्ष्िय युवा पररिद् रहेको छ । यसले 
युवाका हक हहिको सरंक्षण र सम्बद्ििन गन ेसिेिका काि गदिछ । पररिद् अन्िगिि 
पररिद्का उपाध्यक्षको अध्यक्षिािा साि जना रहेको एक कायिकारी समिनि रहेको छ । 
यसले पररिद्को कायिकारी ननकायको रुपिा काि गदिछ । प्रशासननक कायिका लार्ग 
केन्द्रिा एक जना सहसर्चवको नेितृ्विा ननजािनि सेवाको कििचारीहरु रहेका छन ्। 
त्यसगैरी हरेक क्जल्लािा नौ सदस्यीय क्जल्ला यवुा समिनि रहन ेव्यवस्था छ । क्जल्ला 
युवा समिनिका कायािलयहरुले क्जल्लामभत्रका यवुा सम्बन्िी योजना िथा कायििि 
सञ्चालन गन ेकाि गदिछन ्। नयनीहरुको सगंठन स्वरुप ननम्नानसुार रहेको छः 

 राष्ट्रिय यवुा पररषद् 

अध्यक्ष - िन्त्री वा राज्यिन्त्री, यवुा िथा खेलकुद 

उपाध्यक्ष - नपेाल सरकारले िनोननि गरेका व्यक्ति 

सदस्य - सर्चव अथि िन्त्रालय, सर्चव उद्योग िन्त्रालय, सर्चव कृवि 
ववकास िन्त्रालय, सर्चव यवुा िथा खेलकुद िन्त्रालय, सर्चव श्रि िथा 
रोजगार िन्त्रालय, सर्चव मशक्षा िन्त्रालय, सर्चव स्वास््य िथा जनसं्या 
िन्त्रालय, सर्चव राक्ष्िय योजना आयोगको सर्चवालय 



सदस्य - युवा सम्बन्िी ववमभन्न सघं ससं्थाबाट िनोननि हुन ेचार जना 

सदस्य - यवुाका हक हहि संरक्षण र सम्बद्र्िनिा योगदान पयुािएका 
युवाहरुबाट आहदवासी जनजािी, ििेसी, दमलि, अपाङ्खगिा भएका व्यक्ति, 

अल्पसङ्ख्यक सिुदाय र वपछडिएको के्षत्रबाट प्रनिननर्ित्व हुन े१५ जना 

सदस्य - उद्योग, श्रि, कृवि, खेलकुद, ववज्ञान प्रववर्ि िथा वािावरण, साहहत्य 
िथा कलाको के्षत्रबाट प्रनिननर्ित्व हुने छ जना 

सदस्यसर्चव पररिद्का वररष्ठिि ्कििचारी 

 कायतकारी सममनि : 

अध्यक्ष - पररिद्का उपाध्यक्ष 

सदस्य - िन्त्रालयले िोकेका सो िन्त्रालयको यवुा कायििि हेन ेसहसर्चव 

सदस्य - पररिद्का सदस्यहरुबाट कक्म्ििा दईु जना िहहला रहन ेगरी 
पररिद्ले िनोननि गरेका चारजना 

सदस्य-सर्चव - पररिद्का वररष्ठिि ्कििचारी 

  

  

  

राष्ट्रिय युवा पररषदको संगठिात्मक ढााँचा : 

  

राष्ट्रिय युवा पररषद - ३५ सदस्सीय 

िाननीय युवा िथा खेलकुद िन्त्रीको अध्यक्षिािा 



कायतकारी सममनि - ७ सदस्सीय 

कायिकारी उपाध्यक्षको अध्यक्षिािा 

  

ष्ट्िल्ला युवा सममनि - ९ सदस्सीय 

पररिदबाट िनोननि युवाको अध्यक्षिािा 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.निकायको काम, कितव्य र अधिकार 

२.  राष्ट्रिय युवा पररषदका काम¸कितव्य र 
अधिकारहरु (Rights and duties of NYC) 



राक्ष्िय यवुा पररिद् ऐन २०७२ को दफा ६ िथा ननयिावली, २०७३ को ननयि ३ िा 
उल्लेख भए बिोक्जि राक्ष्िय यवुा पररिद्को काि, कििव्य र अर्िकारहरु देहाय बिोक्जि 
उल्लेख गररएका छन:् 

(क) युवासम्बन्िी दीघिकालीन नीनि िजुििा गरी नेपाल सरकारसिक्ष मसफाररस गन,े 

(ख) नपेाल सरकारबाट स्वीकृि नीनिको अिीनिा रही यवुासम्बन्िी योजना िथा 
कायििि बनाई लाग ूगन,े 

(ग) पररिद्सँग आबद्ििा प्राप्ि गन े संघ, संस्थाहरुले पालना गनुि पन े शििहरु 
ननिािरण गन,े 

(घ) ववकास ननिािण िथा सिाज सेवाको के्षत्रिा युवालाई स्वयसेंवकको रुपिा 
पररचालन गने सम्बन्ििा आवश्यक नीनि ननिािरण गन,े 

(ङ) यवुालाई राष्ि ननिािणिा सहभागी हुन िथा िुलुक ननिािणिा केक्न्द्रि भई अनघ 
बढ्न उत्पे्रररि गन,े 

(च) पररिद्को वावििक योजना कायििि िथा बजेट स्वीकृि गन,े 

(छ) यवुा ववकास, सशतिीकरण एवं िलूप्रवाहीकरणसम्बन्िी ववियिा नपेाल 
सरकारलाई सझुाव हदन,े 

(ज) पररिद्को लार्ग आवश्यक कििचारीको दरबन्दी सं् या ननिािरण गन,े 

(झ) पररिद्सँग आबद्ि हुन चाहन े सघं वा संस्थालाई आबद्ििा प्रदान गने 
सम्बन्िी शिि र प्रक्रिया स्वीकृि गन,े 

(ञ) यवुा सचूना केन्द्र सञ्चालनसम्बन्िी आवश्यक नीनि िथा कायििि स्वीकृि 
गन,े 



(ट) दवु्यिसनिा लागेका युवालाई पनुःस्थापना गनि ित्सम्बन्िी सघं वा संस्थासँग 
सहकायि गरी आवश्यक कायििि सञ्चालन गन,े 

(ठ) िोक्रकए बिोक्जिका काि गन,े गराउन े। 
3.निकायमा रहि ेकमतचारी सखं्या र कायत वववरण 

३. पररषदमा रहिे कमतचारी सखं्या र कायत वववरण 

ि.सं. पद शे्रणी 
स्वीकृि दरबन्दी 

ररति 
दरबन्दी पदपूनि ि 

१ सहसर्चव रा.प . प्रथि १ १ ० 

२ उपसर्चव रा.प . हदिीय ७ ५ २ 

३ शाखा अर्िकृि रा.प . ििृीय ७ २ ५ 

४ लेखा अर्िकृि रा.प . ििृीय १ ० १ 

५ कम्प्युटर अर्िकृि रा.प . ििृीय १ ० १ 

६ नायब सुब्बा रा.प.अनं प्रथि ३ २ १ 

७ लेखापाल रा.प.अनं प्रथि १ १ ० 

८ प्राववर्िक सहायक रा.प.अनं प्रथि २ २ ० 

९ कम्प्युटर अपरेटर रा.प.अनं प्रथि ३ ३ ० 

१० हलुका सबारी  चालक शे्रणी ववहहन २ २ ० 

११ कायािलय सहयोगी शे्रणी ववहहन ४ ४ ० 

      ३२ २२ १० 

  पररषदमा हाल कायतरि कमतचारी वववरण: 
ि.सं. पद नािथर शाखा सम्पकि  िो. 
१ कायिकारी उपाध्यक्ष िािवप्रसाद ढुङ्खगेल – ९८५१११०१६० 

२ प्रशासकीय प्रिुख िुक्तिमसहं ठकुरी – ९८४१५४८७४२ 

३ उपसर्चव कणिबहादरु भुवाजी सूचना प्रववर्ि ९८६०१४३६६४ 

४ उपसर्चव देवीप्रसाद अर्िकारी सिाक्जक संघसंस्था िथा सिन्वय ९८६०४२८०२८ 



५ उपसर्चव रिा अयािल युवा ववकास िथा उद्यि प्रबद्ििन ९८४१६४७१२५ 

६ उपसर्चव दािोदर फुयल योजना िथा वैदेमशक सिन्वय ९८४२०४४७६७ 

७ उपसर्चव ध्रवुराज पौिले युवा िामलि िथा अनुसन्िान ९८५५०५२४२१ 

८ उपसर्चव   
प्रशासन, अनुगिन, िूल्याङ्खकन 
िथा आन्िररक व्यवस्थापन 

ररति 

९ उपसर्चव   िनोपरािशि ररति 

१० लेखा अर्िकृि युवराज भट्टराई आर्थिक प्रशासन ९८४१८६५८८७ 

११ शाखा अर्िकृि कृष्णचन्द्र पोखरेल युवा िामलि िथा अनुसन्िान ९८५५०५१८५५ 

१२ शाखा अर्िकृि लक्ष्िण र्गरी 
सािाक्जक संघसंस्था िथा 
सिन्वय 

९८५८४४०४५७ 

१३ शाखा अर्िकृि   
प्रशासन, अनुगिन, िूल्याङ्खकन 
िथा आन्िररक व्यवस्थापन 

ररति 

१४ शाखा अर्िकृि   
प्रशासन, अनुगिन, िूल्याङ्खकन 
िथा आन्िररक व्यवस्थापन 

ररति 

१५ शाखा अर्िकृि   योजना िथा वैदेमशक सिन्वय ररति 

१६ कम्प्युटर अर्िकृि   सूचना प्रववर्ि ररति 

१७ शाखा अर्िकृि   युवा ववकास िथा उद्यि प्रवद्र्िन ररति 

१८ शाखा अर्िकृि   िनोपरािशि ररति 

१९ नायव सुब्बा पदि भट्टराई 
प्रशासन, अनुगिन, िूल्याङ्खकन 
िथा आन्िररक व्यवस्थापन 

९८४७२२२१०५ 

२० नायव सुब्बा प्रववन राई 
प्रशासन, अनुगिन, िूल्याङ्खकन 
िथा आन्िररक व्यवस्थापन 

९८४१०६८५८९ 

२१ नायव सुब्बा   
प्रशासन, अनुगिन, िूल्याङ्खकन 
िथा आन्िररक व्यवस्थापन 

ररति 

२२ लेखापाल प्रभा भट्टराई आर्थिक प्रशासन ९८५११७१६५६ 

२३ प्राववर्िक सहायक हररचन्द्र किायि युवा िामलि िथा अनुसन्िान ९८५११८४१७० 

२४ प्राववर्िक सहायक िन्दोदरी ररजाल योजना िथा वैदेमशक सिन्वय ९८४९३५३२६२ 

२५ कम्प्युटर अपरेटर श्यािकाजी खत्री 
प्रशासन, अनुगिन, िूल्याङ्खकन 
िथा आन्िररक व्यवस्थापन 

९८५१२१२१३९ 



२६ कम्प्युटर अपरेटर मिरा काफ्ले 
प्रशासन, अनुगिन, िूल्याङ्खकन 
िथा आन्िररक व्यवस्थापन 

९८४३६३९४०७ 

२७ कम्प्युटर अपरेटर प्रकेश शे्रष्ठ 
प्रशासन, अनुगिन, िूल्याङ्खकन 
िथा आन्िररक व्यवस्थापन 

९८६०६०१०११ 

२८ 
हलुका सवारी 
चालक 

राजकुिार िाली 
प्रशासन, अनुगिन, िूल्याङ्खकन 
िथा आन्िररक व्यवस्थापन 

९८४१६७६१५३ 

२९ 
हलुका सवारी 
चालक 

नरेश िहजिन 
प्रशासन, अनुगिन, िूल्याङ्खकन 
िथा आन्िररक व्यवस्थापन 

९८६०४६८०८८ 

३० कायािलय सहयोगी सररिा काकी 
प्रशासन, अनुगिन, िूल्याङ्खकन 
िथा आन्िररक व्यवस्थापन 

९८४९८१६९२१ 

३१ कायािलय सहयोगी लक्ष्िी राई 
प्रशासन, अनुगिन, िूल्याङ्खकन 
िथा आन्िररक व्यवस्थापन 

९८४१७०३३२४ 

३२ कायािलय सहयोगी प्रेिकुिारी खत्री 
प्रशासन, अनुगिन, िूल्याङ्खकन 
िथा आन्िररक व्यवस्थापन 

९८४७९१०००५ 

३३ कायािलय सहयोगी ध्रवुबहादरु बुढाथोकी 
प्रशासन, अनुगिन, िूल्याङ्खकन 
िथा आन्िररक व्यवस्थापन 

९८६४०१५२३ 

  

 पररषदको शाखागि कायतवववरण : 

  

क . योजना िथा वदेैमशक सिन्वय शाखा 

१ .  वावििक योजना िथा कायिििहरू िजुििा गन,े 

२ .  युवा ववकाससम्बन्िी वावििक कायिििहरू ियार गन,े 

३ .  युवा ववकास सम्बन्िी आवर्िक (अल्पकालीन, िध्य र 
दीघिकालीन ) योजनाहरू ियार गन,े 



४ .  क्जल्ला र के्षत्रस्िरीय कायिििहरूको िजुििा गन,े 

५ .  अन्िगििका ननकाय िथा सम्बक्न्िि संस्थाबाट प्राप्ि योजना िथा 
कायिििलाई अक्न्िि रूप हदई राक्ष्िय र प्रादेमशक योजनािा सिाहहि गनि 
िन्त्रालय िापिmि राक्ष्िय योजना आयोगिा मसफाररस सहहि पठाउन,े 

६ .  वैदेमशक सहयोगका सम्बन्ििा युवा िथा खेलकुद िन्त्रालय साथ ैअन्य 
िन्त्रालय, आयोग, सर्चवालय र ववकास साझदेारहरूसँग सिन्वय र सम्बन्ि 
ववस्िार गनि आवश्यक कायि गन,े 

७ .  युवा ववकाससम्बन्िी अन्िरािक्ष्िय अध्ययन र गोक्ष्ठ, सेमिनार िथा 
सम्िेलनसम्बन्िी कायि गन ेगराउन,े 

८ .  पररिद्को यवुा ववकासका लार्ग वदेैमशक सहयोगसम्बन्िी अन्िर शाखा 
सिन्वयकारी कायि गन,े 

९ .  युवा ववकास र पररचालनका लार्ग अन्िरािक्ष्िय सम्झौिासम्बन्िी कायि गन,े 

१० . पररिद्को जनशक्ति ववकाससम्बन्िी कायिििका लार्ग वैदेमशक सहयोगको 
पररचालन गनि पहल गन,े 

११ . यवुाको ववकास र ववस्िारका लार्ग वदेैमशक सहयोग सम्भाव्यिा र 
आवश्यकिाको के्षत्र पहहचान गन,े 

१२ . यवुाको ववकास र ववस्िारका लार्ग वदेैमशक सहयोग गन ेववमभन्न वैदेमशक 
दाि ृननकायहरूबीच सम्बन्िसम्बन्िी कायि गन,े 

१३ . पररिद्को िामसक, चौिामसक िथा वावििक प्रगनि प्रनिवेदन ियार गन,े 

१४ . नागररक बिापत्रिा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बक्न्िि कािहरू 
एव ंअन्य ननदेमशि कायिहरू सम्पादन गन,े 



१५ . अन्य िोक्रकएका कायिहरू सम्पादा गनेे े। 

ख.  प्रशासि¸ अिुगमि¸ मूल्याङ्कि िथा आन्िररक व्यवस्थापि शाखा 

१ .  कििचारीको ननयुक्ति, कायिसम्पादन िुल्याङ्खकन, हाक्जरी, त्रबदा, बढुवा, 
पुरस्कार, दण्ि ननबवृत्तभरण, अवकाश, उपदान, काज र सरुवा जस्िा कायि गन,े 

२ .  कििचारीको अमभलेख सम्बन्िी कायिहरू, 

३ .  संगठन संरचना, दरबन्दी हेरफेर र कििचारी प्रशासन सम्बन्िी अन्य 
कायिहरू, 

४ .  अन्य िन्त्रालय÷ननकायका कििचारी प्रशासन सँग सिन्वय र पत्रचार गन े
कायिहरू, 

५ .  ननजाििी सेवा परुस्कार िथा पदहरूको मसफाररस, उत्कृष्ट कििचारीलाई 
पुरस्कृि गन ेसम्बक्न्िि कायिहरू, 

६ .  कायािलयका ववमभन्न पदार्िकारी एव ंकििचारीहरूको क्जम्िेवारी िोतन ेएव ं
हेरफेर गन ेकायिहरू, 

७ .  कायािलायको त्रबद्यिुीय हाक्जरी सम्बक्न्िि कायिहरू, 

८ .  स्वदेशी िथा त्रबदेशी िामलि, छात्रबनृि, अध्ययन आहदको िनोनयन र सो 
सँग सम्बक्न्िि कायिहरू, 

९ .  पररिद्को क्जन्सी सम्पवत्त र सरसािानहरूको सुरक्षा व्यबस्था मिलाउन,े 

१० . खररद योजनाको ननिािण गन ेर खररद सम्वन्िी कायि गने । 

  

ग .  सामाष्ट्िक संर्संस्था समन्वय शाखा 



१. राक्ष्िय यवुा पररिद्सँग आबद्द हुन चाहन ेसघं संस्थाहरूलाई आबद्दिा 
प्रदान गन ेसम्बन्िी आवेदनहरू संकलन गरी शाखा अर्िकृि सिक्ष पेश गन े
। सङ्खकेि 

२ . राक्ष्िय यवुा पररिद्बाट आबद्दिा मलएका सघं संस्थाहरूको आबद्दिा 
नवीकरण सम्बन्िी वववरण अध्यावर्िक गरर राख्न े । 

३ . राक्ष्िय युवा पररिद्बाट आबद्दिा मलएका संघ ससं्थाहरूले पेश गरेका 
प्रनिवेदनहरू शाखा अर्िकृि सिक्ष पेश गन े । 

४ . युवा के्षत्रसँग सम्बक्न्िि काि गन ेसरकारी िथा गैर सरकारी संस्थाहरूको 
सिक्ष्टगि िथा ववियगि प्रोफाइल ियार गने । 

५ .   शाखासँग सम्बक्न्िि कायिििहरूको कायािन्वयन गनि आवश्यक कायि गन े
। 

६ .    स्वीकृि कायिििको कायािन्वयन योजना िथा अनगुिन योजना ियार 
गनि शाखा अर्िकृिलाई  सहयोग गन े। 

७ .    युवा के्षत्रसँग सम्बक्न्िि काि गन ेसरकारी िथा गरै सरकारी ससं्थाहरूबाट 
वावििक प्रनिवदेन संकलन गराउन ेर  कम्पाइलको कायि गने । 

८ .    शाखासँग सम्बक्न्िि कािहरूको िामसक, चौिामसक र वावििक प्रनिवदेन 
ियारी सम्बन्िी कायि गन े। 

९ . युवा के्षत्रसँग सम्बक्न्िि काि गन ेसरकारी िथा गैर सरकारी संस्थाहरूले 
आयोजना गन े िालीि, कायिशाला, भ्रिण िथा अन्य 
कायिििहरूिा  आदेशानसुार सहभागी हुन े। 

१०  .  क्जल्ला यवुा समिनि र स्थानीय सघं संस्थाबीच सिन्वय र सहकायि 
सम्बन्िी भएका कायिहरूको अमभलेख व्यवक्स्थि गरर राख्न े। 



११  .  सालवसाली रूपिा स्वीकृि कायिििहरूिध्ये सािाक्जक सघं संस्था िथा 
सिन्वय शाखासँग सम्बक्न्िि कायिििहरू कायािन्वयन गनि आवश्यक सहयोग 
गन े। 

१२  .  शाखासंग सम्बक्न्िि पररपत्रहरू व्यवक्स्थि रूपिा राख्न ेर कायािन्वयनका 
लार्ग शाखा अर्िकृि सिक्ष पेश गन े। 

१३  .  नागररक बिापत्रिा उल्लेख भएका सािाक्जक सघं ससं्था िथा सिन्वय 
शाखासँग सम्बक्न्िि कािहरू एवं प्रशासकीय प्रिखु,शाखा प्रिुखबाट ननदेमशि 
अन्य कायिहरू गन,ेगराउन े। शाखािा प्राप्ि हुन ेकागजािहरूको व्यवस्थापन 
गन े। 

  

र्. सचूिा प्रववधि शाखा 

१. राक्ष्िय यवुा पररिद्को वेभसाइट, नोहटसवोिि सेवा िथा अक्रफमसयल सिाक्जक 
सञ्जाल ववकास िथा अद्यावर्िक गन ेगराउने । 

२  .  नागररक विापत्रको व्यवस्था गरी कायािलयबाट सम्पादन गररन ेकायिहरूका 
वारेिा सेवाग्राहीहरूलाई सहज ढंगले सचूना उपलब्ि गराउन े र आफ्नो शाखाबाट 
सम्पादन गररने कािहरू सियिा नै सम्पादन गन ेगराउन े। 

३  .  युवा सूचना केन्द्र िथा अन्य ननकायहरूबाट सञ्चामलि कायिििलाई 
एकीकृि सचूना प्रणालीिा आवद्ि गने गराउने । 

४  .  ववमभन्न ननकायहरूबाट सञ्चामलि युवा सम्बन्िी कायिििहरूको 
ि्याङ्खकहरू प्राप्ि गरी अद्याबर्िक गन ेगराउन े। 

५  .  प्राप्ि सूचनाहरू पररिाजिन िथा प्रशोिन गरी िी सूचनाहरूिा यवुाहरूको 
सहज पहँुच पुग्न ेव्यवस्था मिलाउन े। 



६  .  युवा सम्बन्िी लेख रचना संकलन, प्रकाशन िथा सन्देशिलूक प्रचार प्रसार 
सािग्री उत्पादन गरी ववमभन्न सञ्चार िाध्यिहरूद्वारा प्रचार प्रसार 
गन÷ेगराउन े। 

७ .  युवा सचूना केन्द्र िथा ववमभन्न ननकायका सूचना केन्द्रहरू बीच 
सिाञ्जस्यिा कायि गनि पहल गन े। 

८ .  राक्ष्िय यवुा पररिद् अन्िगििका यवुा सचूना केन्द्रहरूका लार्ग िामलि र 
अमभिखुीकरण कायििि सञ्चालन गन े। 

९ .  क्जल्ला यवुा कायािलयहरूबाट यवुा उपयोगी सचूनाको संकलन, प्रवाह र 
संपे्रिण सम्बन्िी कायिहरू गन े। 

१० . सचूना िथा ि्याङ्खकहरू एकीकृि िथा ववकास गनिका लार्ग आवश्यक 
ढाँचाहरूको ववकास गनि अध्ययन अनुसन्िान गन ेगराउन े। 

११ . शाखाको िामसक, चौिामसक िथा वावििक प्रगनि प्रनिवेदन ियार गरी 
सम्बक्न्िि ननकायिा पठाउन े। 

१२ . पररिद्को क्षििा ववकासका लार्ग आवश्यक सफ्टवयेरहरू ननिािण गन े
गराउने । 

१३ . पररिद्, युवा सचूना केन्द्र  र अन्य सचूना प्रदायक ननकायहरू बीच सञ्जाल 
ननिािण गन े। 

१४ .  पररिद्लाई सचूनािैत्री, आिुननक डिक्जटाइज्ि कायािलयको रूपिा ववकास 
गनि प्रयास गन ेिथा कायािलय पररसर सचूनािूलक र सेवाग्राहीितै्री बनाउने ।  

१५ . सञ्चार क्षेत्रसंग आवश्यक सिन्वय गन े र पररिद्ले सम्पादन गरेका 
िहत्वपूणि, युवािैत्री र जनसरोकारका ववियहरूलाई सञ्चार िाध्यिबाट 
संपे्रिण÷सचूना प्रवाह गन े।  



१६ . पररिद्को सचूना अर्िकारीको रूपिा कायि गन े। 

१७ . नागररक विापत्रिा उल्लेखखि शाखासगं सम्बक्न्िि कायिहरू िथा अन्य 
ननदेमशि कायिहरू िोक्रकएको सिय मभत्र सम्पादन गन े। 

१८ .  शाखािा ननिािण भएका सब ैसूचना िथा अमभलेखहरूलाई सरुक्षक्षि रूपिा 
राख्न े। 

ङ .  युवा िामलम िथा अिसुन्िाि शाखा 

१ . युवाहरूको क्षििा ववकास िथा सीप ववकास सम्बन्िी अल्पकालीन र 
दीघिकालीन  िामलिको योजना ननिािण िथा कायािन्वयन गन े।  

२ . ववमभन्न संस्थाहरूबाट सञ्चामलि यवुा लक्षीि िामलिको सिन्वय गन े। 

३ . ववमभन्न ववियगि िामलिका ववियवस्िु (Contents ) निनूा सािग्री, 
प्याकेज÷िोड्यलुहरू ववकास गने । 

४ . क्जल्ला यवुा कायािलय िथा यवुा सचूना केन्द्रिा कायिरि कििचारीहरू िथा 
अन्य यवुाहरूको क्षििा ववकास गनि िागिा आिाररि िामलि सञ्चालन गन े
गराउने ।  

५ . राक्ष्िय यवुा पररिद् लगायि केन्द्रीय ननकायहरूिा यवुाहरूको सकारात्िक 
र्चन्िन, क्षििा ववकास िथा यवुा उद्दिशीलिा िफि  आकििण गन ेउत्पे्ररक 
िामलि ननरन्िर रूपिा सञ्चालन गन े।  

५ . प्राप्ि सचूनाहरू पररिाजिन िथा प्रशोिन गरी िी सचूनाहरूिा युवाहरूको 
सहज पहँुच पुग्न ेव्यवस्था मिलाउन े। 



६ . िामलि प्रदायक ननकायहरू बीच सिन्वय गरी सञ्जाल ननिािण गन े र 
सिान प्रकृनिका िामलिहरू एकीकृि रूपिा सञ्चालन गने वािावरण ियार 
गन े । 

७ .    युवा सचूना केन्द्र िथा ववमभन्न ननकायका सूचना केन्द्रहरू बीच 
सिाञ्जस्यिा कायि गनि पहल गन े। 

८ .  राक्ष्िय यवुा पररिद् अन्िगििका यवुा सचूना केन्द्रहरूका लार्ग िामलि र 
अमभिखुीकरण कायििि सञ्चालन गन े। 

९ .  युवा उद्यिमशलिा, क्षििा अमभवदृ्र्ि िथा स्वरोजगार सम्बन्िी दीगो 
ववकास सम्बन्िी ववियिा अध्ययन अनसुन्िान गरी नीनि ननिािरणिा सहयोग 
गन े। 

१०  .  यवुा सम्बन्िी अनसुन्िान िथा ववकाससंग सम्बक्न्िि कायििा सहयोग 
र सिन्वय गन े। 

११  .  अनसुन्िानबाट प्राप्ि ननष्कििहरूको प्रचार प्रसार गराउन े। 

१२  .  पररिद्को स्वीकृि वावििक कायििि अनसुार अनुसन्िान कायियोजना िथा 
िूल्याङ्खकन सचूकहरू ियार गरी स्वीकृनिका लार्ग पेश गन े। 

१३  .  स्वीकृि कायियोजना अनसुार कायििि कायािन्वयनको आवश्यकिानुसार 
अनुगिन एवं ननरीक्षण गरी यस सम्बन्िी पषृ्ठपोिण प्राप्ि गने । 

१४  .  कायििि कायािन्वयनिा देखा परेका बािा अड्काउ हटाउन े र सिस्या 
सिािान गनि सहयोग गन े। 

१५  .  शाखाको िामसक, चौिामसक िथा वावििक प्रगनि प्रनिवेदन ियार गन े।  



१६  .  नागररक विापत्रिा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासगं सम्बक्न्िि कािहरू 
एव ंअन्य ननदेमशि कायिहरू िोक्रकएको अवर्ि मभत्र ैसम्पादन गन े।   

१७ .  शाखािा ननिािण भएका सब ैसूचना िथा अमभलेखहरूलाई सरुक्षक्षि रूपिा 
राख्न े।  

  

च. युवा ववकास िथा उद्यम प्रवद्तिि शाखा 

१. राक्ष्िय यवा नीनि सम्वन्िी कायि गने गराउन े

२. युवा सम्वन्िी नीनि कायििि, कायिििको कायािन्वयन िथा सिन्वय 
सम्वन्िी कायि गने गराउन े

३.  यवुा ववकास िथा उदयि प्रवद्ििन सम्वन्िी वावििक कायििि िजुििा गरी 
स्वीकृनिको लार्ग पेश गन े

४. स्वीकृि वावििक कायिििको कायियोजना ियार गरी गराइ सो अनुरूप कायि 
सम्पादन गने गराउन े

५. युवा ववकास िथा अन्य सचंामलि कायिििहरूको अनगुिन िथा िूल्यांकन 
गरी प्रनिवदेन पेश गन े

६. शाखाको िामसक, चौिामसक िथा वावििक प्रगनि प्रनिवदेन ियार गन ेर गनि 
लगाउन े

७. उद्यि संचालन गरेकासरकारी िथा गैर सरकारी सघं सस्थासँग सिन्वय 
गरी उद्यि उद्यि के्षत्र पहहचान गन े

८. सरकारी ननकायवाट संचालन भएका य’वा ववकास िथा उद्यिहरूको 
अमभलेख राख्न लगाउन े। 



  

छ .  मिोपरामशत शाखा 

१. पेशा व्यवसाय गनिको ननक्म्ि युवालाई परािशि  हदन कायििि ियार गन े
गराउने । 

२. दवु्यिसनीिा लागेका यवुालाई पुःनस्थापनको ननक्म्ि पहल गन े। 

३. युवाका सिस्याहरू अध्ययन गने गराउन े। 

४. युवाहरूका रुर्च चाहनाहरू वुझी सोही अनसुार कायििि सचंालन गनि 
कायियोजना बनाउन े। 

५. युवालाई सािाक्जक काििा सहभागी गराउन पे्रररि गने खालका कायिििहरू 
िजुििा गरी सचंालन गन ेगराउन े। 

६. िनोपरािशि आवश्यक पन ेयवुाहरूको ि्याङ्खक संकलन एव ंअद्यावर्िक 
गनि लगाउन े। 

७. प्राकृनिक प्रकोप, द्वन्द्व आहदबाट प्रभाववि युवाको  क्षििा ववकास सम्बन्िी 
कायििि िजुििा एव ंसचंालन गन े। 

८. सािाक्जक अपराि आहदिा सलंग्न युवालाई सही बाटोिा ल्याउन िथा 
मसपयतुि कािप्रनि अमभपे्रररि गनि परािशि प्रदान गन,े गनि लगाउन े। 

९. युवालाई आपm्नो दैननक विmयाकलापहरू सञ्चालन गनि आइपरेका वािा 
अड्चनहरू हटाउन परािशि सेवा प्रदान गनि सहयोग गन े। 

१०. िनोपरािशि िथा अन्य सचंामलि कायिििहरूको अनुगिन िथा िूल्यांकन 
गरी प्रनिवदेन पेश गन े । 



११. शाखाको िामसक, चौिामसक िथा वावििक प्रगनि प्रनिवेदन ियार गने र 
गनि लगाउन े। 

ज. आर्थिक प्रशासन शाखाको कायि 

o पररिद् अन्िगििको सािारण बजेट ियार गनि सहयोग गन,े 

o पररिद् अन्िगििका ननकायहरूलाई प्रदान गररने बजेट अक््ियारी पत्र ियार गन े
र खचिसम्बन्िी नम्सलाई व्यवक्स्थि गन,े 

o सािारण िथा ववकास बजेट अन्िगििको ननकासा सम्बन्िी कायिवाही गन,े 

o केन्द्रीय र कायिसञ्चालन स्िरको लेखा राख्न,े सोको प्रनिवदेन ियार गन े िथा 
एकीकृि केन्द्रीय वावििक आर्थिक वववरण ियार गन,े 

o लेखापरीक्षण गराउने र बेरूज ुसम्परीक्षण गनि िदि गन,े 

o आर्थिक प्रशासनका ववियिा पररिद् अन्िगििका कायािलयहरूलाई राय सल्लाह 
प्रदान गन,े 

o कििचारी प्रशासन शाखाको सहयोग मलई पररिद्को कििचारीको िलबी प्रनिवेदन 
ियार गन ेिथा िलबभत्ता वविरण गन े। 

4.निकायबाि प्रदाि गररि ेसेवा 

४. राष्ट्रिय युवा पररषदबाि प्रदाि गररिे सेवा 
राक्ष्िय यवुा पररिदबाट चालु आ.व. २०७४/०७५ िा सञ्चालन गररने सेवा िथा यवुालक्षीि 
कायिििहरु देहायबिोक्जि रहेका छन ्: 

१ . किािचारी क्षििा अमभवदृ्र्ि िामलि  (प्रिाण पत्र हदने ) ५० जना 

२ . युवा बुलेहटन प्रकाशन(प्रचार प्रसार िथा सािाग्री उत्पादन िथा प्रकाशन र 
वविरण  )- १० पटक 



३ . युवा सम्बन्िी बलेुहटन प्रकाशन, ननदेमशका िथा दस्िावेज छपाइ (प्रचार प्रसार 
िथा सािाग्री उत्पादन िथा प्रकाशन र वविरण )  

४ . युवा उद्यिशीलिा अनसुन्िान  ( अध्ययन/सवेक्षण/अनसुन्िान  )- ३ केन्द्र   

५ . ववज्ञान िथा प्रवद्ििनिा युवा  ( अध्ययन, सवेक्षण, अनसुन्िान) 

६ . गुणस्िरीय, िौमलक र ववपन्न वगिको पहँुचिा आिाररि नपेालको मशक्षा नीनि 
ननिािणका लार्ग राक्ष्िय शकै्षक्षक सम्िेलन (शकै्षक्षक कायििि  )- १ पटक 

७ . युवा अनुभव आदानप्रदान कायििि (आन्िररक  )- ३५० जना 

८ . युवा हदवस िथा िहोत्सव  - १ केन्द्र 

९ . अपाङ्खग युवाका लार्ग सहयोग सािग्री वविरण  - २५० जना   

१० . यवुा ववपे्रिण लगानी िथा सािाक्जक सरुक्षा कोिको स्थापना - १ केन्द्र   

११ . यवुा सचूना केन्द्र िथा अमभलेख व्यवस्थापन - १ केन्द्र   

१२ . यवुा सीप िथा उद्यिशीलिा ववकास कायििि  - ५०० जना 

१३ . लोपोन्िुख परम्परागि सीप यवुा पसु्िािा हस्िान्िरण, प्रवद्ििन िथा 
प्रिाणीकरण  - ३५ जना 

१४ . उद्यिशीलिा िथा ववत्तीय साक्षरिा अमभवदृ्र्ि - ५०० जना 

१५ . Youth Parliament स्थापना िथा पररचालनको निूना ननिािण  - १ केन्द्र 

१६ . पुरस्कृि यवुा िथा युवा उद्यिीको सञ्जाल ननिािण, पररचालन, अनुभव 
आदानप्रदान िथा प्रोफाइल ियारी - १ वटा   

१७ . सघंसंस्थाहरूसँगको सहकायििा यवुा लक्षक्षि कायििि सञ्चालन - २० वटा   



१८ . राष्िपनि युवा िहहला उद्यि कायििि - १० क्जल्ला 

१९. Youth Portal ननिािण - Youth.com - १ केन्द्र 

२० . यवुा प्रनिभा िथा उद्यिीको खोजी र उनीहरूको कायिलाई प्रोत्साहन  - ७ केन्द्र 

२१ . यवुा सम्िेलन - नपेाल र्चनाउँ अमभयान  - १ केन्द्र 

२२ . वावििक कायििि सिीक्षा, वावििक कायििि िजुििा र कायियोजना िजुििा गोष्ठी )
- ७ प्रदेश - ३५ लाख 

२३ . गाउँ गाउँिा यवुा उद्यिका लार्ग प्रिाणपत्रका आिारिा ऋण कायििि - ३५ 
जना 

२४ . यवुा उद्यि कायििि - १६५ वटा 

२५ . यवुा लक्षक्षि राक्ष्िय स्वरोजगार कायििि (PPP)  - ७ प्रदेश 

२६ . यवुाको सहभार्गिा, क्षििा ववकास, पररचालन सम्बन्िी अन्िक्रिि या, बैठक, 

कायिशाला आहद (ववश्वववद्यालय िथा शकै्षक्षक ननकायसँग  )- १० पटक 

२७ . यवुावीच प्रनिस्पिाित्िक उद्यि प्रस्िाव िाग, छनोट िथा उद्यि सञ्चालनाथि 
सहयोग  )- ७ प्रदेश 

२८ . यवुा परािशि सेवा  - २००० जना   

२९ . यवुाका िुद्दा िथा कायिििको बारेिा पत्रकारसँग अन्िरक्रिया िथा यवुा नीनि 
र यथु मभजनको प्रचार प्रसार          - ८ केन्द्र/प्रदेश 

३० . सङ्खघससं्था सिन्वय बठैक  - ८ केन्द्र/प्रदेश 



३१ . यवुासम्बन्िी रणनीनिक योजना िजुििाका लार्ग ववज्ञहरूसँग छलफल िथा 
अन्िक्रिि या   - १ केन्द्र 

३२ . उपराष्िपनि युवा पुनस्थािपना कायििि  ( निूना  )- १ केन्द्र 

३३ . यवुा उद्यिी केन्द्र स्थापना ववस्ििृ अध्ययन  - १ केन्द्र 

३४ . राक्ष्िय युवा इन्टरपे्रनरशीप फोरि स्थापना   - १ केन्द्र 

३५ . कायििि अनगुिन, िूल्याङ्खकन िथा ननरीक्षण (केन्द्र( )२२६११  )- १०० केन्द्र 

5.सेवा प्रदाि गि ेनिकायको शाखा र ष्ट्िम्मेवार अधिकारी 
५. पररषदको शाखा¸ ष्ट्िम्मेवार अधिकारी र सम्बष्ट्न्िि शाखा प्रमखु - २०७४/०७५ 

ि.सं. पद नािथर क्जम्िेवारी 

१ 
कायिकारी 
उपाध्यक्ष 

िािवप्रसाद ढुङ्खगेल 
सिग्र पररिदको नेितृ्व¸ ननदेशन¸ ननयन्त्रण र 
सिन्वय 

२ प्रशासकीय प्रिुख िुक्तिमसहं ठकुरी प्रशासन सञ्चालन¸ शाखागि सिन्वय र ननदेशन 

३ उपसर्चव कणिबहादरु भुवाजी प्रशासन¸ युवा िामलि िथा अनुसन्िान शाखा 
४ उपसर्चव देवीप्रसाद अर्िकारी संघसंस्था सिन्वय र िनोपरािशि शाखा 
५ उपसर्चव रिा अयािल युवा ववकास िथा उद्यि प्रवद्ििन शाखा 
६ उपसर्चव दािोदर फँुयल योजना िथा वैदेमशक सिन्वय शाखा 
७ उपसर्चव ध्रवुराज पौिले सूचना प्रववर्ि शाखा 

  

6.सेवा प्राप्ि गित लाग्िे दस्िुर र अवधि 

६. सेवा प्राप्ि गित लाग्ि ेदस्िुर र अवधि 

राक्ष्िय यवुा पररिदबाट प्रदान गररन ेसेवा र सोको लार्ग लाग्न ेदस्िुरका बारेिा नागररक 
विापत्रिा उल्लेख गररएको छ : 

िागररक बडापत्र (Citizen Charter) 



ि.सं. सेवाको प्रकार कायिप्रक्रिया र प्रिाण 
लाग्ने 
शुल्क 

सिय शाखाको नाि 
कोठा 
नं. 

गुनासो 
सुन्ने 
व्यक्ति 

१ 
गुनासो 
व्यवस्थापन 

- कायािलयको कायिसम्पादनसंग 
सम्बक्न्िि ववियिा 
सरोकारवालाहरुबाट मलखखि वा 
िौखखक गुनासो राख्न सक्रकने 

नन:शुल्क 

गुनासोको 
प्रकृनि हेरी 
गुनासो प्राप्ि 
भएको सोही 
हदन 

प्रशासन¸ 

अनुगिन¸ 

िूल्याङ्खकन 
िथा आन्िररक 
व्यवस्थापन 
शाखा 

४ 
प्रशासकीय 
प्रिुख 

२ 

सेवा 
आपूनि िका 
लार्ग सूची 
दिाि 

- पररिदले िोकेको सियावर्ि 
मभत्र देहायका कागजािहरु सहहि 
ननवेदन दिाि गनुिपन े

(क) संस्था वा फिि दिाि प्रिाणपत्र 
(ख) नवीकरण (ग) कर चतुिा 
प्रिाण (घ) कारोवारको प्रकृनि (ङ) 
हदन सक्रकने सेवाहरु  आहद 
खलुाइएको हुनुपने । 

नन:शुल्क 

सूचना 
प्रकाशन 
भएको १५ 
हदन मभत्र 

¸¸ ४ 

प्रशासन 

शाखा 
प्रिुख 

३ 

संघसंस्था 
आवद्ििा 
सम्बन्िी 
कायि 

- सूचना प्रकाशन¸ क्जल्लाबाट 
मसफाररस सहहि आवेदन संकलन¸ 

आवश्यकिा अनुसार अनुगिन¸ 

प्रक्रिया पुगेका संघसंस्थाको 
आवद्ििाको मसफाररस िथा 
आवद्ििा प्रदान 

रु. ३००० 
(पाँच 
वििका 
लार्ग) 

प्रत्येक 
आवको पौि 
िसान्ि सम्ि 

सािाक्जक 
संघसंस्था 
सिन्वय शाखा 

९ 
कायिकारी 
उपाध्यक्ष 

४ 

संघसंस्थाको 
आवद्ििा 
नवीकरण 

-  युवा पररिदिा आवद्ि 
संघसंस्थाको आवद्ििाको म्याद 
सिाप्ि भएपनछ नवीकरणका लार्ग 
सूचनािा िोक्रकएको कागजाि संलग्न 
राखी ननवेदन हदनुपने । 

रु. ३००० ननयमिि ¸¸ ९ 
प्रशासकीय 
प्रिुख 



५ 

पररिदसंग 
सम्बक्न्िि 
सूचना  प्रदान 

- ननवेदन र नागररकिाको 
प्रनिमलवप संलग्न राखी प्रयोजन 
खलुाएर पेश गनुिपने । 

- सूचनाको हक सम्बन्िी 
ननवेदनको कारवाही र क्रकनारा गन े
आन्िररक कायिववर्ि बिोक्जि 
सूचना उपलब्ि गराइनेछ । 

नन:शुल्क िुरुन्ि 
सूचना प्रववर्ि 
शाखा 

९ 
प्रशासकीय 
प्रिुख 

६ 

अध्ययनका 
लार्ग पुस्िक 
उपलब्ि हुने 

- पुस्िकालय सहायकसंग पररचय 
पत्र देखाई बढीिा िीन घण्टा सम्ि 
वाचनालयिा वसेर अध्ययन गनि 
सक्रकनेछ । 

नन:शुल्क िुरुन्ि ¸¸ ३ 
प्रशासकीय 
प्रिुख 

७ 

इ-लाइिेरीको 
सुवविा 
उपलब्ि 

- सूचना प्रववर्ि शाखािा पररचय 
पत्र वा नागररकिाको 
प्रनिमलपी  साथ ननवेदन  हदनुपने 

- बढीिा िीन घण्टासम्ि इ-
लाइिेरीको प्रयोग गनि सक्रकने । 

  

नन:शुल्क िुरुन्ि ¸¸ २ 
प्रशासकीय 
प्रिुख 

८ 

क्रि 
वाइफाइको 
सुवविा 

- पररिदको प्राङ्खगण मभत्र प्रवेश 
गने हरेक युवा िथा 
सरोकारवालाहरुलाई िागको 
आिारिा ननरन्िर क्रि वाइफाइको 
सुवविा उपलब्ि हुनेछ । 

नन:शुल्क िुरुन्ि ¸¸ - 
प्रशासकीय 
प्रिुख 

 यस पररिदबाट प्रवाह गररने सेवा सम्बन्िी कुनै गनुासो भएिा  पररिदका कायिकारी उपाध्यक्षज्यू सिक्ष मसिै 
राख्न सतनुहुनेछ । 

नोट: 

(१) यस पररिदसंग सम्बन्िी कुनैपनन िकुिेन्टहरु (राक्ष्िय युवा नीनि २०७२¸ युथमभजन २०२५¸ राक्ष्िय युवा 
पररिद ऐन २०७२¸ युवा पररिद ननयिावली २०७३¸ कायििि कायािन्वयन ननदेमशका¸ ववमभन्न ननदेमशका एवं 



कायिववर्िहरु¸ आवर्िक रुपिा प्रकाशन हुने बुलेहटन¸ िोमशयर िथा सूचनाको स्वि:स्फुिि प्रकाशन- Proactive 

discloser of information) यस पररिदको वेभसाइट www.nyc.gov.np बाट िाउनलोि गरी हेनि सतनुहुनछे । 

(२) यस पररिदसंग सम्बक्न्िि ववववि जानकारी िथा गनिववर्िहरुका वारेिा जानकारी मलनका लार्ग यस 
पररिदको अक्रफमसयल फेसबुक पेज National Youth Council Nepal  िा हेनि सतनुहुनेछ । 

(३) यस पररिदसंग कुनै गुनासो भएिा वा पररिदलाई कुनै सुझाव हदन चाहनु हुन्छ भने यस पररिद्को इिेल 
info@nyc.gov.np िा िेल पठाउन सतनुहुनेछ 

(४) पररिदसंग सम्बक्न्िि नयाँ सूचनाहरु प्राप्ि गनिका लार्ग यस पररिदको नोहटसबोिि सेवा १६१८०१४२५३८२९ 
िा िायल गरी सुन्न सतनुहुनेछ । 

(५) पररिदसंग सम्बक्न्िि कुनै मलखखि िथा िौखखक सूचनाहरु प्राप्ि गनिका लार्ग सूचना अर्िकारीसंग  संपकि  
राख्नहुुन सिेि अनुरोि छ । 

 

7.निणतय गि ेप्रक्रिया र अधिकारी 
७. निवेदि¸ उिरुी उपर निणतय गि ेप्रक्रिया र अधिकारी : 

यस सम्बन्ििा यस पररिदबाट ननिािण गरी लाग ुगररएको सचूनाको हक सम्बन्िी 
ननवदेनको कारवाही र क्रकनारा गन ेआन्िररक कायिववर्ििा उल्लेख भए बिोक्जि देहायको 
प्रक्रिया अपनाइने व्यवस्था रहेको छ : 

सचुनाको हक सम्वन्िी ननवेदन र कारवाहीको क्रकनारा गन े सम्वन्िी आन्िररक 
कायिववर्ििा उल्लेख भएको व्यवस्था 

(३) ननवेदन दिाि गन ेप्रकृया : 

३.१ ननवदेन अनसुूची १ को ढाँचािा सािान्य ढाँचिा हदन ुपनेछ । 

३.२ ननवेदन सम्बक्न्िि व्यक्तिले चाहेिा आफै उपक्स्थि भई वा सम्बक्न्िि साविजननक 
ननकाय वा सम्बक्न्िि क्जल्ला प्रशासन कायािलय वा कुनै हुलाक िाफि ि हदन सतनेछ । 



३.३  कुनै व्यक्तिले साविजननक ननकाय वा क्जल्ला प्रशासन कायािलय िाफि ि ननवदेन 
हदएकोिा त्यस्िो कायािलयले ननवेदन हदन ेव्यक्तिलाई बझुकेो भपािइ हदई सो ननवेदन ३ 
(िीन) हदनमभत्र पररिदिा पठाइहदन ुपनेछ । 

३.४ (३.३) बिोक्जि प्राप्ि भएको ननवेदन जाँचबुझ गदाि काननू बिोक्जि देखखएिा 
त्यस्िो ननवदेन पररिदले दिाि गनुि पनेछ । 

३.५ (३.४) बिोक्जि जाँचबझु गदाि प्राप्ि ननवदेन ररि पूविक नभएको देखखएिा प्रशासकीय 
प्रिखुले सोही व्यहोरा जनाई ननवेदन दरपीठ गनुिपनेछ । 

३.६ ननवेदक आफैं  उपक्स्थि हुन नसकेिा पररिदको इिेल ठेगानािा इिेलद्वारा वा 
पररिदको fax (फ्यातस) नम्वरिा फ्यातसद्वारा ननवेदन गनि सक्रकनछे । 

३.७ ननवदेनसगं सलंग्न गनुिपन ेकागजाि प्रिाणहरू 

(क) नपेालको नागररक देखखन सतन ेकुन ैयथेष्ट प्रिाण । 

(ख) हुलाक िाफ्ि  ननवदेन गरेिा हुलाकको छाप लागेको रमसद वा िकुिेन्ट । 

(ग) वाररस राखेकोिा सम्बक्न्िि व्यक्तिले सहीछाप गरेको वाररसनािा वा िंजरुीनािाको 
कागज । 

४. ननवेदनिा खुलाउन ुपन ेकुराहरू 

क) ननवेदकको नाि थर विन र सम्पकि  फोन नम्वर 

ख)  वाररस भए ननजको नाि थर विन र सम्पकि  फोन नम्वर 

ग)  ववपक्षीको नाि थर विन सम्भव भए सम्पकि  फोन नम्वर 

घ)  आफूले िाग गरेको सूचनाको स्पष्ट वववरण 



ङ)  सचूना रहेको साविजननक ननकायिा ननवदेकले सचूना िाग गनि गए नगएको स्पष्ट 
वववरण 

च.  सचूना रहेको साविजननक ननकायको कुन पदार्िकारी वा शाखा उपशाखािा सूचना छ 
सम्भव भए खुलाउन े

५.  ननवेदन प्राप्ि भएपनछको प्रकृया 

२) उपदफा (१) बिोक्जि ननवदेन प्राप्ि भएिा सचूना अर्िकारीले ित्काल उपलब्ि 
गराउन सक्रकन ेप्रकृनिको सचूना भए ननयिावलीको ननयि ४ विोक्जिको दस्िुर पररिद्को 
आर्थिक प्रशासन शाखािा नगदै जम्िा गनि वा कुन ैखास बैंकिा जम्िा गरी सोको भौंचर 
पेश गनि लगाउन वा सो रकि बरावरको हटकट ननवदेनिा टांस गनि लगाउनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोक्जिको दस्िुर जम्िा गरेको कागजाि पेश गरेपनछ सचूना 
अर्िकारीले ित्काल सचूना उपलव्ि गराउनछे । 

(४) उपदफा (१) विोक्जि ननवेदकले िाग गररएको सूचना ित्काल उपलब्ि गराउन 
नसक्रकन ेप्रकृनिको भएिा सचूना अर्िकारीले कारण सहहि सूचना उपलव्ि गराउन ेसिय 
िोकी सोको जानकारी ननवदेकलाई गराउनेछ । 

िर ऐनले  सचूना प्रवाह गनि नमिल्न ेभनी प्रनिवन्ि लगाइएको सूचना प्रवाह गररन ेछैन 
। 

५.१ ननयिानसुार प्रकृया परूा गरी यस पररिदिा दिाि भएका ननवदेनको सम्बन्ििा 
ननम्नानसुार ििशः कारवाही गररनेछ । 

(क) दिाि भएपनछ यथा सम्भव नछटो ननणिय हुनेछ । 

(ख) पररिदले ननवेदनको कारवाही र क्रकनारा गदाि ननवदेकको िाग दावी, सम्बक्न्िि 
प्रिखुको जवाफ िथा प्राप्ि सबुद प्रिाणको िूल्याङ्खकनको आिारिा गनेछ । 



(ग) ननवेदनको कारवाही र क्रकनारा गदाि पररिदले सम्बक्न्िि प्रिुख वा सचूना 
अर्िकारीलाई आफू सिक्ष उपक्स्थि गराई बयान गराउन, कुन ैमलखि पेश गनि लगाउन, 

सो सम्बन्ििा साक्षी प्रिाण बझु्न वा साविजननक ननकायबाट कुन ै मलखिको नतकल 
िाग गनि सतनेछ । 

५.२ पररिदले ननवदेन हेनि िथा भएगरेका ननणियको कायािन्वयन पक्ष सिीक्षा गनि 
आवश्यकिानसुार कायिकारी समिनिको बैठक वस्नेछ । 

६. पररिदको ननवेदन सम्बन्िी ननणिय र आदेशसम्बन्िी कारवाही 

६.१ ननवदेन सम्बन्िी पररिदले गरेका सब ैननणियहरू वा आदेशिा प्रशासकीय  प्रिखुको 
हस्िाक्षर हुनेछ । त्यस्िो ननणिय वा आदेशको पररिदको सुचना अर्िकारीले  प्रिाखणि 
गनेछ । 

६.२ पररिदबाट  मलखखि रूपिा ननणिय वा आदेश प्रिाखणि भएको मिनिलाई न ैपररिदको 
ननणिय वा आदेश जारी भएको मिनि िाननन ेछ । त्यस्िो ननणिय सचूना अर्िकारीलाई 
िुरुन्ि उपलब्ि हुनेछ र प्राप्ि ननणिय वा आदेश प्राप्ि भएको मिनिले ७ (साि) हदनमभत्र 
आदेश वा ननणियको छाँयाप्रनि सलंग्न गरी कायािन्वयनका लार्ग सम्बक्न्िि पक्षलाई 
पत्राचारको कारवाही हुने छ । 

७. कारबाही उपर र्चत्त नबुझिेा उजरुी हदन सक्रकन े: (१) सचूना िाग किािलाई सचूना 
अर्िकारीले सचूना उपलब्ि नगराएिा, सूचना हदन अस्वीकार गरेिा, आंमशक रुपिा वा 
गलि सचूना हदएिा वा सरोकारवाला होइन भनी  सचूना नहदएिा सम्वक्न्िि व्यक्तिले 
त्यसरी सचूना नपाएको वा आंमशक रुपिा सूचना पाएको मिनिले साि हदन मभत्र पररिदको 
प्रशासकीय प्रिखु सिक्ष अनुसचुी –२ बिोक्जिको ढाँचािा ननवेदन हदन सतनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोक्जिको ननवदेन प्राप्ि भएिा पररिदका प्रशासकीय प्रिुखले आवश्यक 
जानकारी मलई ऐन िथा ननयिावलीले प्रनिवन्ि लगाएका वविय बाहेकका सूचना ऐन 
िथा ननयिावली विाक्जि उपलब्ि गराउन ननदेशन हदनुपनेछ । 



(३) पररिदबाट ननवेदन सम्बन्िी भएका सब ै आदेश एवं ननणियरू सचूना 
शाखािा  अमभलेख गरी राखखन ेछ । 

(४) पररिदका ननणिय कायािन्वयनका लार्ग पत्राचार गदाि वा पररिदको आदेश पठाउँदा 
सािान्यिया त्यस्िो आदेश वा ननणिय कायािन्वयन गनुिपन ेसियसीिा सिेि पररिदले 
िोक्रकहदन ु पनेछ र त्यस्िो आदेश कायािन्वयन गरेको जानकारी यस पररिदिा र 
सम्बक्न्िि ननकायको िालुक ननकायिा सिेि िुरुन्ि हदनु पन ेछ । 

(५) पररिदले हदएका आदेश वा ननदेशन िथा ननणियरू पररिदले िोक्रकहदएको सिय 
सीिामभत्र कायािन्वयनिा भए नभएको कुराको अनगुिन पररिदले गनेछ । अनुगिनका 
लार्ग पररिदले टेमलफोन, फ्यातस, इिेल वा प्रत्यक्ष अवलोकन जस्िा िाध्यि अपनाउन े
छ । 
8.निणतय उपर उिरुी सुन्ि ेअधिकारी 

८. निणतय उपर उिरुी सुन्ि ेअधिकारी : 

नािथर :श्री िािबप्रसाद ढुङ्खगेल 

पद:  कायिकारी उपाध्यक्ष 

कायािलय :राक्ष्िय युवा पररिद¸ त्रत्रपुरेश्वर¸ काठिािौं । 
9.सम्पादि गरेको कामको वववरण 

९. पररषदले सम्पादि गरेका कामको वववरण : 

पररिदले चाल ुआ.व. २०७४/०७५ को प्रथि िीन िहहनािा सम्पादन गरेको कायिहरुको 
वववरण यसप्रकार छन ्

क. अन्िरािक्ष्िय युवा हदवस िथा यवुा प्रनिभा सम्िान कायििि सम्पन्न (सम्िाननीय 
राष्िपनिज्यूकोसिुपक्स्थनििा) 

ख. आ.व. २०७४/०७५ को वावििक कायिििको अमभिुखीकरण (केन्द्रीय स्िरिा) 



ग. पररिदको वावििक कायििि कायािन्वय ननदेमशका (Program Implementation Manual- 

PIM) ननिािण 

घ. प्रत्येक कायििि कायिन्वयन गनिका लार्ग कायियोजना (Action plan) ननिािण 

ङ. नपेाल र्चनाउँ अमभयानको प्रथि चरणको कायििि (गैरआवासीय नेपाली संघको 
सहकायििा) र सम्पन्न दोस्रो चरणको कायििि रमसयाको सोची शहरिा १९ औ ंववश्व युवा 
िथा ववद्याथी िहोत्सवका अवसरिा ववम्भन्न कायििि सम्पन्न ।  

च. वावििक कायिििको सिीक्षा िथा पत्रकार अन्िरक्रिया कायििि 

छ. सघंसंस्था सिन्वय वठैक 

ज. यवुा पररिदको वावििक बलेुहटन (युवा दपिण - २०७४) िथा अन्िरािक्ष्िय यवुा हदवस 
ववशिेाङ्खकको रुपिा िोमशयर प्रकाशन । 

झ. कििचारी क्षििा अमभवदृ्र्ि िामलिको लार्ग प्याकेज ननिािण । 

ञ. गि आ.व. २०७३/०७४ को वावििक प्रनिवदेन ियार । 

ट. कायििि अनगुिन 

10.सचूिा अधिकारी र प्रमुखको िाम र पद 

१०. सचूिा अधिकारी र प्रमखुको िाम र पद 

क. सचूना अर्िकारीको वववरण 

नािथर : ध्रवुराज पौिले 

पद: उपसर्चव (रा.प. द्वविीय) 

फोन/िोवाइल: ०१- ४२५३८२९ / ९८५५०५२४२१ 



इिेल: poudeldr111@gmail.com 

  

ख. कायािलय प्रिुखको वववरण 

नािथर : िुक्तिमसहं ठकुरी 

पद: प्रशासकीय प्रिुख (रा.प. प्रथि) 

फोन/िोवाइल: ०१-४२५४७७६ / ९८४१५४८७४२ 

इिेल: msinghthakuri@gmail.com 

11.ऐि, नियम, ववनियम वा निदेमशकाको सचूी 
११. ऐि नियम ववनियम िथा निदेमशकाको सचूी 

(१) राक्ष्िय यवुा नीनि, २०७२ 

(२) युथ मभजन २०२५ 

(३) राक्ष्िय यवुा पररिद् ऐन, २०७२ 

(४) राक्ष्िय यवुा पररिद् ननयिावली, २०७३ 

(५) कायििि कायािन्वयन ननदेमशका, २०७३ 

(६) युवा मसप िथा निेतृ्व ववकास कायििि ननदेमशका, २०७३ 

(७) युवा उद्यि कायििि सञ्चालन ननदेमशका, २०७३ 

(८) युवा सचूनाकेन्द्र सञ्चालन िथा व्यवस्थापन ननदेमशका २०७३ 

(९) सचूनाको हक सम्बन्िी ननवेदनको कारवाही र क्रकनारा गन ेआन्िररक कायिववर्ि 
२०७३ 



12.आम्दािी, खचत िथा आधथतक कारोबार सम्बन्िी अद्यावधिक वववरण 

राक्ष्िय युवा पररिद् 

खचतको फााँिवारी 

२०७४ साल असोज िहहना 

आधथतक  वषत : २०७४/०७५ 

बिेि अिदुाि वा उपशीषतकिम्बर : ३४३०१३३ 

बिेि शीषतक वा उपशीषतकको 

नाि                राक्ष्िय  युवा पररिद                        चाल ु

असोज 
िहहनाको खचि 

असोज 
िहहना 
सम्िको 
ननकासा 

खचि र 
ववत्तीय 
संकेि 
नम्बर 

खचि र 
ववत्तीय 
शीििक 

अक्न्िि बजेट 
असोज िहहना 
सम्िको खचि 

बाँकी 

बजेट ननकासा 

५४९७१९.८० १९२६२१६.४० २११११ िलब १२९५८०००.०० १९२६२१६.4० ११०३१७८३.६० - 

०.०० ०.०० २१११२ 
स्थानीय 
भत्ता 

१८००००.०० ०.०० १८००००.००   

१५०००.०० ४१०००.०० २१११३ िहंगी भत्ता २८८०००.०० ४१०००.०० २४७०००.००   

०.०० ०.०० २१११९ अन्य भत्ता ८०००००.०० ०.०० ८०००००.००   

०.०० ०.०० २११२१ पोशाक १३८००००.०० ०.०० १३८००००.००   

३२२३८.९० ३२२३८.९० २२१११ 
पानी िथा 
ववजुली 

३२३००००.०० ३२२३८.९० ३१९७७६१.१०   

४४००.०० २५४००.०० २२११२ 
संचार 
िहशुल 

४०६८०००.०० २५४००.०० ४०४२६००.००   

७०००००.०० ७०००००.०० २२१२१ भािा २०३४००००.०० ७०००००.०० १९६४००००.००   



१४८०५.०० १९०३१४.०० २२२११ इन्िन ५७४०००.०० १९०३१४.०० ३८३६८६.००   

५९३१.०० ८२८९.०० २२२१२ 
िििि िथा 
संभार 

२७००००.०० ८२८९.०० २६१७११.००   

०.०० ०.०० २२२१३ त्रबिा ५००००.०० ०.०० ५००००.००   

२३३९६६.५० २३३९६६.५० २२३११ 

कायािलय 
सम्बन्िी 
खचि 

१११२५०००.०० २३३९६६.५० १०८९१०३३.००   

०.०० ०.०० २२३१४ 

इन्िन 
अन्य 
प्रयोजन 

४७५०००.०० ०.०० ४७५०००.००   

०.०० ०.०० २२४११ 

सेवा 
परािशि 
खचि 

१००००००.०० ०.०० १००००००.००   

२५२०४०.०० १००९१६०.०० २२४१२ 
अन्य सेवा 
शुल्क 

५९९६९०००.०० १००९१६०.०० 

  

58949840.00 

  

०.०० ०.०० २२५११ 
कििचारी 
िामलि 

१९२५०००.०० ०.०० १९२५०००   

३८५५२७.६० ३९५७७७.6० २२५२२ 
कायििि 
खचि 

२०६२९५०००.०० ३९५७७७.६० २०५८९९२२२.४०   

१५२०००.०० १५२०००.०० २२६११ 
अनुगिन 
िूल्याङ्खकन 

२१२५०००.०० १५२०००.०० १९७३०००.००   

२६५९४२.०० ३७८८४२.०० २२६१२ भ्रिण खचि ४७५००००.०० ३७८८४२.०० ४३७११५८.००   

९३७३.०० १४९९८.०० २२७११ ववववि खचि २७०००००.०० १४९९८.०० २६८५००२.००   

2620943.80 ५१०८२०२.४० 
कुल 
जम्िा 

  334502000.00 ५१०८२०२.४० ३२९३९३७९७.६०   

कोिको अवस्था 



बैंकको नाि         कोि िथा लेखा ननयन्त्रक कायािलय त्रत्रपरेुश्वर       बैंक खािा न. 

जम्िा ननकासा       ५१०८२०२.४०                                        बैक 

जम्िा खचि         ५१०८२०२.४०                                        िौज्दािा 

जम्िा खचििध्य पेश्की बांकी                                                नगि 

              म्याद ननाघेको   230000.00                              िौज्दािा 

              म्याद नाघेको                                             जम्िा                              पेश्की बाहेक 
खुद खचि 4848202.40 

       

      ियार गन े                       मसफारीस गन े                   स्वीकृि 
गन े        दस्िखि      दस्िखि                        दस्िखि 

  

नेपाल सरकार 

राक्ष्िय युवा पररिद् 

फर्छियौट गनि बाकी पेश्कीको वववरण 

आर्थिक बििः २०७४/७५ 

२०७४ साल असोज िहीना 

बजेट शीििक वा उप शीििक नंम्बर र नािः    3430133 

पेश्की मलएको 
ममनि 

पेश्की मलिे व्यष्ट्ति, 

फमत वा कम्पिीको 
िाम 

कमतचारी 
भए पद 

खचत मशषतक वापि 
चालु आधथतक वषतको पेश्की 

गि ववगि आधथतक वषतको 
पेश्की 

कुल िम्मा बााँकी 
पेश्की 

म्याद ििारे्को म्याद ििारे्को 



रकम 

फछतयौिको 
अष्ट्न्िम 
म्याद 

म्याद 
िारे्को 

रकम 

फछतयौिको 
अष्ट्न्िम 
म्याद 

म्याद 
िारे्को 

म्याद 
ििारे्को 

म्याद 
िारे्को 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

१.पदार्िकारी र कििचारी पेश्की                 

२०७४।०५।२४ अपसरा कोइिराला प्रा.स. 22112 संचार 10000.00               

२०७४।०६।२५ दािोदर फुयाल उपसर्चव २२५२२ कायििि 150000.00               

जम्िा         160000.00               

                          

2. ननिािण व्यवसायी र व्यक्तिगि पेश्की                 

जम्िा                         

3. प्रिीपत्र पेश्की                         

जम्िा                         

४.संस्थागि 
पेश्की 

                        

२०७४।05।23 
जयन्िी आयल 
स्टोर 

  22211 इिन्िन 100000.00               

जम्िा                         

कुल िम्मा 
(1+2+3+4) 

                        

  

  

     ियार गन े                                         जाँच गन े                           स्वीकृि गन े

     नािः  प्रभा भट्टराई                               नािः                                 नािः िुक्तिमसहं 
ठकुरी 

     हस्िाक्षरः    ह.                                    हस्िाक्षरः                             हस्िाक्षरः ह.  



     दजािः लेखापाल                                   दजािः                                    दजािः प्रशासकीय 
प्रिखु 

     मिनिः   २०७४/०७/२८                          मिनिः                                      मिनिः      २०७४/०७/२८    

  

                                          

13.िोक्रकए बमोष्ट्िमका अन्य वववरण 

१३. िोक्रकए बमोष्ट्िमका अन्य वववरण :  

राक्ष्िय युवा पररिदद्वारा सचूनाको हक सम्बन्िी व्यवस्था कायािन्वयनका  लार्ग 
चामलएका कदिहरु : 

१. सचूना अर्िकारी (उपसर्चव) र सहायक सचूना अर्िकारी (कम्प्युटर अपरेटर) 
लाई  िोक्रकएको । 

२. पररिदिा सचूना प्रववर्ि शाखाले न ैयस सम्बन्िी कायि गने गरी कायिवववरणिा 
उल्लेख गरी मलखखि  क्जम्िेवारी हदइएको । 

३. राक्ष्िय सूचना आयोगले उपलब्ि गराएको ढाँचािा सचूना अर्िकारीको फोटो 
सहहिको वववरण सबलेै देख्न ेगरी ररसेप्सन कक्षिा राखखएको । 

४. सचूना अर्िकारीको नाि¸ इिेल ठेगाना िथा फोटो सहहि पररिदको ववेसाइटको 
होि पेजिा राखखएको । 

५. सेवाग्राहीले िागेको सूचना टेमलफोनबाट पनन उपलब्ि गराउन ेगररएको । 

६. पररिदका गनिववर्िका वारेिा सािान्यिया त्रिैामसक रुपिा पत्रकारहरुसगं 
अन्िरक्रिया गन ेगररएको । 



७. आ.व. को शरुुिा सरोकारवाला युवा र पत्रकारहरु सिेिको उपक्स्थनििा कायििि 
अमभिखुीकरण र अन्ििा सिीक्षा गोष्ठीको आयोजना गने गररएको । 

८. पररिद स्थापना भएपनछ ननयमिि रुपिा सचूनाको स्वि:स्फुिि प्रकाशन 
(Proactive discloser of Information) गन े गररएको । सोको सचूना पररिदको 
वेवसाइट www.nyc.gov.np िा सिेि राख्न ेगररएको । 

९. नागररक विापत्र (Citizen Charter) ननिािण गरी कायािलयको अगाडि  सबलेै देख्न े
ठाँउिा राखखएको । 

१०. पररिदका गनिववर्िहरु िथा यवुाले गरेका सफल र  अनुकरणीय अभ्यासहरु 
सिेटेर ननिािण गररएको टेमलमभजन कायििि प्रशारण गन ेगररएको । 

११. राक्ष्िय सूचना आयोगको ननदेशन बिोक्जि सचूनाको हक सम्बन्िी ननवेदनको 
कारवाही र क्रकनारा गन ेआन्िररक कायिववर्ि ननिािण गरी कायािन्वयनिा ल्याइएको 
। 

१२. पररिदले देहाय बिोक्जिका सािाक्जक सञ्जाल िथा युवािैत्री सचूना 
संपे्रिणका सािनहरु प्रयोगिा ल्याइएको : 

 टेमलफोन¸ फ्यातस¸ नोहटसबोिि सेवा 
 वेवसाइट¸ इिेल¸ अक्रफमसयल फेसबुक¸ ट्वीटर 

 अक्रफमसयल युट्युव¸ इ-लाइिरेी¸ युथपोटिल¸ 

१३. नोहटसबोिि सेवा (१६१८०१४२५३८२९) िाफि ि पररिदका सचूनाहरु 
सविसािारणकोपहँुचिा पुयािउन ेप्रयास गररएको । 

१४. प्रत्येक चौिामसक रुपिा युवा बलेुहटन िथा ब्रोमशयर प्रकाशन िथा वावििक रुपिायवुा 
दपिण प्रकाशन गरी पररिदका गनिववर्ि¸  प्रगनि वववरण िथा प्रनिभावान ् युवा िथा 
ववज्ञहरुका लेखरचनाहरुलाई साविजननक गने गररएको । साथ ै यो प्रकाशन सब ै
क्जल्लाहरुिा पनन वविरण गन ेगररएको । 



१५. कायािलय पररसरिा सझुाव पेहटका राखखएको । 

१६. सचूनाको िागकिािको वववरण रक्जष्टरिा लेखी अमभलेखलाई व्यवक्स्थि गन ेगररएको 
। 

१७. सचूनाको हक सम्बन्िी सब ैननवदेनको क्रकनारा गररएको¸ कुनपैनन सूचना पेक्न्िङ्खिा 
नरहेको । 

१८. पररिद िािहिका कायािलयहरु (क्जल्ला यवुा समिनिको कायािलय)लाई सचूनाको 
हकसम्बन्िी कानूनको पूणििया पालना गनि गराउनका लार्ग कायििि प्रबोिीकरणकै 
सियिा अमभिुखीकरण गररएको । 

१९. पररिदबाट सम्पाहदि हरेक कायिििको प्रनिवेदन ियार गरी Institutional memory 

लाई व्यवक्स्थि गराउने प्रयास गररएको । 

२०. पररिदबाट सम्पादन हुने वावििक कायििि¸ सब ै कायिििको सचूना¸ गनिववर्ि¸ 

ननदेशन¸ उपलब्िी िथा पररिदसगं सम्बक्न्िि सब ैकानूनी दस्िावेजहरु ववेसाइटिा राखी 
अपिटे गन ेगररएको । 

  

 सम्पकि  वववरण : 

(क)  यवुा िथा खेलकुद िन्त्रालय, मसहंदरबार  

ि.सं. पद नािथर शाखा/िहाशाखा फोन नं. िो.नं. 

१ िा. िन्त्री   
िाननीय िन्त्री ज्युको ननजी 
सर्चवालय 

०१४२००५३९   

२ सर्चव िहेशप्रसाद दहाल सर्चवज्युको कायिकक्ष ०१४२००५४०   

३ सहसर्चव रािप्रसाद थपमलया युवा िथा प्रशासन िहाशाखा ०१४२००५५१   

४ सहसर्चव अणप्रसाद न्यौपाने 
खेलकुद िथा संघसंस्था 
िहाशाखा 

०१४२००५४१   



५ उपसर्चव शुमशला अयािल प्रशासन ०१४२००५४२ ९८४१३३३५६० 

६ उपसर्चव लक्ष्िीप्रसाद भट्टराई खेलकुद ववकास ०१४२००५५०   

७ उपसर्चव ज्ञानराज सुवेदी युवा ववकास िथा पररचालन ०१४२००५४५ ९८४१७१५५१९ 

८ उपसर्चव िहेश्वर शिाि 
अनुसन्िान, अनुगिन िथा 
िूल्याङ्खकन 

०१४२००५४४ ९८५११४०६७९ 

९ उपसर्चव   संघसंस्था सिन्वय ०१४२००५५४ ९८४१४९१२६४ 

१० उपसर्चव   खेलकुद प्रनियोर्गिा ०१४२००५५० ९८१९११६८१६ 

११ उपसर्चव रववप्रसाद दवािी योजना िथा वैदेमशक सिन्वय ०१४२००५५३ ९८४१३०१९१८ 

१२ उपसर्चव िहेन्द्रप्रसाद पौड्याल ि्याङ्खक िथा सूचना ०१४२००५४४ ९८५५०६९९८६ 

१३ उपसर्चव रत्नबहादरु कटुवाल 
अ.द.ुअ.आ. र राक्ष्िय सिकि िा 
केन्द्र 

०१४२००५५४ ९८४१३५८८४० 

१४ उपसर्चव िेघराज पोखरेल आर्थिक प्रशासन ०१४२००५४३ ९८४१२५४२२१ 

१५ शा.अ.   कानुन िथा फैसला कायािन्वयन ०१४२००५५४ ९८४१५६४७१४ 

१६ शा.अ. राजकुिार कपाली सर्चवज्युको कायिकक्ष ०१४२००५४० ९८४१३३८४१२ 

(ख) राक्ष्िय यवुा पररिद् सम्बद्ि िन्त्रालयहरुको वववरण 

ि.सं. पद िन्त्रालयको नाि फोन नं. 
१ सर्चव अथि िन्त्रालय ०१४२१११६१ 

२ सर्चव उद्योग िन्त्रालय ०१४२११५७९ 

३ सर्चव कृवि ववकास िन्त्रालय ०१४२११८०८ 

४ सर्चव युवा िथा खेलकुद ०४१२००५४० 

५ सर्चव मशक्षा िन्त्रालय ०१४२००३४५ 

६ सर्चव श्रि िथा रोजगार ०१४१११९९१ 

७ सर्चव स्वास््य िन्त्रालय ०१४२६२५९० 

८ सर्चव राक्ष्िय योजना आयोग ०१४२११६२९ 

  

(ग) राक्ष्िय युवा पररिद्का सदस्यहरूको नािावली 



(१)  दफा ५ (ट) बिोक्जि यवुा सम्वन्िी सघं, ससं्थाबाट ४ जना 

ि.स. नािथर ठेगाना 
जन्ि 
मिनि 

िार्थल्लो 
योग्यिा 

प्रनिननर्ित्व 
क्षेत्र 

िहहला/ 

पुरुि 

सम्पकि  नं. इिेल ठेगाना 

१ 
भावना 
भट्ट 

ववजुवार१,प्युठान १२/९/२०४० स्नािकोत्तर 

युवा 
सम्बन्िी 
संघ, संस्था 

िहहला ९८५११२४२४८ bhawanamp@gmail.com  

२ 
रुपा 
उप्रेनि 

ननजगढ८, बारा ३१/२/२०३८ स्नािकोत्तर 

युवा 
सम्बन्िी 
संघ, संस्था 

िहहला ९८४१५२७२९७   

३ 
हटका 
पौिले 

पशुपनि नगर६, 

ईलाि 
२२/६/२०४५ स्नािक 

युवा 
सम्बन्िी 
संघ, संस्था 

पुरुि ९८५१०८११०० neeroz100@gmail.com  

४ 
सुक्जि 
के.सी. 

िुलपानी१, 

काठिाण्िौ 
२२/११/२०४५ स्नािकोत्तर 

युवा 
सम्बन्िी 
संघ, संस्था 

पुरुि ९८५१०६६८९५ sujitkc3@gmail.com  

  

(२) दफा ५ (ठ)  बिोक्जि आहदवासी र जनजानि,   ििेशी,  दमलि,   अपाङ्खगिा भएका 
व्याक्ति, अल्पसं्यक सिुदाय वा वपछडिएको के्षत्रबाट- १५ जना 

ि.
स. 

नािथ
र 

ठेगाना 
जन्ि 
मिनि 

िार्थ
ल्लो 
योग्यिा 

प्रनिननर्ित्व 
क्षेत्र 

िहह
ला 
पुरुि 

सम्पकि  नं. इिेल ठेगाना 

१ 

दगुािन
न्द 
ठाकुर 

सप्िरी 
२१/११/२
०४४ 

स्नािक ििेश पुरुि 
९८५११२६
१३० 

durga.thakur44@gmail.

com 

२ 
टेकराज 
पछाइ 

त्रबराट-६, 

जुम्ला 
४/१/२०३
७ 

स्नाि
कोत्तर 

वपछडिएको 
क्षेत्र 

पुरुि 
९८५१०७०
६५० 

ptekji@gmailcom  

mailto:bhawanamp@gmail.com
mailto:neeroz100@gmail.com
mailto:sujitkc3@gmail.com
mailto:durga.thakur44@gmail.com
mailto:durga.thakur44@gmail.com
mailto:ptekji@gmailcom


३ 

प्रवेजआ
लि 
अन्सारी 

कलैया-२०, 

बारा 
२४/३/२०
४६ 

स्नािक अल्पसं्यक पुरुि 
९८४१९१९
०४७ 

a.pravez@gmail.com  

४ 
क्षक्षनिज 
थेव े

मसनाि-८, 

िाप्लेजुङ 

२७/८/२०
४ 

स्नािक जनजानि पुरुि 
९८४१५५८
९०१ 

yfnepal.kshitij@gmail.

com 

५ 
िनराज 
िुिवापो 

चोकिागु- २ 
पाँचथर 

    जनजानि पुरुि 
९७४१०५५
७५२ 

tumbapodhanraj@gmai

l.com 

६ 

शैलेन्द्र 
कुिार 
चौिरी 

चन्द्रपुर-१५, 

रौिहट 
६/६/२०३ 

प्रववण
िा 
प्रिाणप
त्र िह 

आहदवामसरज
नजानि 

पुरुि 
९८४१५८०
७४० 

shailendrakumarcg@g

mail.com 

७ 

लक्क्ष्ि 
प्रसाद 
चौलागा
ई 

पाँखा-२, 

कामलकोट 

१६/९/२०
३५ 

स्नािक 
वपछडिएको 
क्षेत्र 

पुरुि 
९८५११२२
०६७ 

laxmiktm3@gmail.com 

८ 

झलिा
या 
वव।क। 

िढेगाउँ-
५,नवलपरामस 

४/१०/२०
४२ 

स्नाि
कोत्तर 

दमलि 
िहह
ला 

९८५१०४१
६३२ 

jhalabk@yahoo.com  

९ 
संर्गिा 
अछािी 

लमलिपुरउिा
नपा-१४ 

७/३/२०४
४ 

स्नािक दमलि 
िहह
ला 

९८४१७६८
३६३ 

achhami@yahoo.com  

१० 
क्जनि 
अन्सारी 

कािनपा,काठ
िाण्िौ 

१९/१२/२
०५४ 

  अल्पसं्यक 
िहह
ला 

९८१८१११
१६४ 

jeenatansari236@gmail

.com 

११ 

संझना 
अर्िका
री 

िाझफाँट-८, 

पविि 

११/७/२०
४२ 

स्नाि
कोत्तर 

  
िहह
ला 

९८४१६३
८८७६ 

adhikarigal7@yahoo.co

m 

१२ 
मलला 
शिाि 

गोवरडिहा-
७,दाङ 

१३/२/२०
३५ 

स्नािक   
िहह
ला 

९८५११४६
७२२ 

leesharma33@gmail.co

m 

१३ 

वपकं्रक 
कुिारी 
साह 

जनकपुर, 

िनुिा 
    ििेशी 

िहह
ला 

९८५४०२४
००४ 
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१४ 
मसिा 
सुवेदी 

इटहरी, 
सुनसरी 

      
िहह
ला 

९८४२०६६
०७६ 

sitasubedig@gmail.co

m 

१५ 
अननिा 
ढुङ्खगाना 

कञ्चनपुर     

अपाङ्खग 

  

िहह
ला 

९८४८७१५
५६१ 

anitadhungana.ndwa@

gmail.com  

  

(३) दफा ५ (ि) बिोक्जि उिोग, श्रि, कृवि, खेलकुद, त्रबज्ञान, प्रववर्ि िथा वािावरण, 

साहहत्य िथा कलाको क्षेत्रबाट - ६ जना 

ि.
स 

नािथर ठेगाना 
जन्ि 
मिनि 

िार्थल्लो 
योग्यिा 

प्रनिननर्ि
त्व क्षेत्र 

िहह
ला/ 

पुरुि 

  

सम्पकि  
नं. 

  

इिेल ठेगाना 

१ 
हदमलप 
न्यौपाने 

लेखनाथ 
न.पा. -
१२, 

कास्की 

९/११/२०
३६ 

स्नािकोत्तर उद्योग पुरुि 
९८५६०३२
४५४ 

pdneupane2036@gmail.

com  

२ 

खखिप्र
साद 
पन्थी 

हंसपुर-३, 

अघािखाँ
ची 

२१/८/२०
४३ 

स्नािकोत्तर 
त्रबज्ञानि
था प्रववर्ि 

पुरुि 
९८४३८८२
०४५ 

khimcdc@gmail.com  

३ 

िेज 
बहादरु 
थापा 
(निलक) 

िंग्राि-५, 

बागलुङ 

३१/३/२०
३४ 

एसएलसी कृवि पुरुि 
९८५११९६
४९० 

tilak22090@gmail.com  

४ 
िुलसा 
वाईवा 

भद्रकाली-
९,मसन्िु
ली 

२/९/२०३
५ 

एिक्रफल 
साहहत्य/
कला 

िहह
ला 

९८४१४०२
४२६ 

tulasawaiba@yahoo.com  

५ 
पववत्रा 
भुिेल 

िेर्थनको
ट-६, काभ्रे 

२०४३।३।
१६ 

स्नािक श्रि 
िहह
ला 

९८४१५०९
२३४ 

pabitrabhurtel@gmail.co

m  
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६ 

  

थलु 
राजभ
ण्िारी 

ठुलाछाप-
४, 

ओखलढु
ङ्खगा 

१०/४/२०
३३ 

प्रववणिाप्रिा
णपत्र िह 

खेलकुद 
िहह
ला 

९८५१११२
८०० 

sabinarajbhandari3@gm

ail.com  

  

(घ) क्जल्ला यवुा समिनिका अध्यक्ष िथा कायािलय प्रिुखहरुको वववरण 

ि.स. अध्यक्ष िामथर ष्ट्िल्ला सम्पकत  िं. 
कायातलय प्रमुख 
िामथर 

फोि िं. 

१. सन्िोि प्रसाई िाप्लेजुङ्खग ९८४९४५१२०९ चिैन्यप्रसाद ननरौला ९८५२६८१३६३ 

२. पकृ््व लाविी पाँचथर ९८५२६८१५८५ प्रेिकुिार गौिि ९८४२६२७५१६ 

३. नवराज शंकर इलाि ९८५२६८१८५० बाबुराि पोखरेल ९८४२०८८५२२ 

४. छववलाल चिुाल झापा ९८५११९५००१ िोयानाथ रेग्िी ९८४२६७८६६६ 

५. रववन थापा िोरङ्खग ९८४२०७५५१५ रुद्रप्रसाद दलुाल ९८४२०२०१२५ 

६. हकि जङ एभेङ मलम्वु सुनसरी ९८४२०३९४८० ओिबहादरु कटुवाल ९८५२०५३३८८ 

७. नवीन खनिविा िेह्थिु ९८४२१५६२६० कृष्ण प्रसाद पोखरेल ९८५२०५०५५१ 

८. अजुिन राई िनकुटा ९८६२०३३०७१ हररहर नघमिरे ९८४२४२८२४४ 

९. हररप्रसाद मलम्बु संखवुासभा ९८४२२१६३३३ चिे कुिार पोखरेल ९८४१३९८९०६ 

१०. ववकास राई भोजपुर ९८४२१४४९९३ वीर ब. खड्का ९८५२६७१५४७ 

११. खगेन्द्र पोखरेल उदयपुर ९८४२८२८४३७ भुपेन्द्रप्रसाद कोइराला ९८४२०४९५७० 

१२. सुिीर काकी ओखलढुङ्खगा ९८५११२८५६६ 
हेिन्ि कुिार 
बुढाथोकी 

९८५४०४००५३ 

१३. वैजनाथ साह मसरहा ९८०७७५३१८४ डिल्लीराि अर्िकारी ९८४२१२४९०६ 

१४. संजीव कुिार सुरज िनुिा ९८५११५७४४४ चन्द्र प्रसाद लुइटेल ९८४३२५१००२ 

१५. सत्यनारायण यादव िहोत्तरी ९८४४१९०४०५ ठुलोबाबु दाहाल ९८५४०३०५९६ 

१६. संजकुिार दाहाल मसन्िलुी ९८५१०७३२७४ शत्रिुन यादव ९८६०३००३६१ 

१७. प्रदीपकुिारराय  यादव रौिहट ९८४५०९९२१९ रािदरश यादव ९८४४०२६८७६ 

१८. संिोि चौलागाई िकवानपुर       ९८५५०६८८९१ शम्भुप्रसाद पौिले ९८४५३९०००३ 

१९. अक्स्िन नघमिरे र्चिवन ९८४५३६३७५२ भूमिलाल सुवेदी ९८४६०७००६० 
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२०. प्रकाशकुिार काकी रािेछाप ९८५११६३१६६ मललानाथ गौिि ९८४५०२७०३६ 

२१. र्िराज सुवेदी दोलखा ९८४४१४४४३० 
नारायणकाजी 
कामशर्छवा 

९८४१३०००६९ 

२२. शशीनाथ आचािय मसन्िपुाल्चोक ९८४१८१८९८० कृष्णप्रसाद सुवेदी ९८४१३९८५८३ 

२३. वीपेन्द्र लािा (िािाङ) काभ्रेपलाञ्चोक ९८४१३९६६९७ 
हदनेश कुिार 
न्यौपाने       

९८४२२३८५३५ 

२४. हररबहादरु िगर िाहदङ ९८५१०७१४५० शोभाकर रेग्िी ९८४१७७१३४१ 

२५. शुरेस अर्िकारी रसुवा ९८४१६२४८६६ भाष्करराज गौिि ९८५११८५१३९ 

२६. ननरेश लाल मसहं काठिाण्िौं ९८५१०४६९८१ किला ज्ञवाली ९८४१७७७०७४ 

२७. रिेश चन्द्र नघमिरे लमलिपुर ९८४१३६२१२८ शामलकराि भुसाल ९८४१३३९३८४ 

२८. वववश बुढाथोकी लिजुङ्खग ९८५६०४५७७९ श्रीप्रसाद भट्टराई ९८४१६०६१६१ 

२९. खखि बहादरु कुिाल िनहँु ९८४६१११०४१५ नेपालहरर रानाभाट ९८४६०३६५०१ 

३०. आमशिवाद सुवेदी कास्की ९८५६०२०५३७ नगेन्द्रराज पौिले ९८५६०४६१८५ 

३१. घनश्याि सुवेदी स्याङ्खगजा ९८५६०५०१७४ योगेन्द्र पराजुली ९८४६२०७४३६ 

३२. वविल लामिछाने पविि ९८४९६८५३२९ हेिनारायण चापागाई ९८५६०३२४८२ 

३३. देवीप्रसाद शिाि म्याग्दी ९८४७६२७८१७ घनश्याि पौिले ९८५७६२१०७३ 

३४. सम्राट गौचन िुस्िाङ ९८६००७२०९९ युवराज वगाले ९८५७६५०१२७ 

३५. रिेश पौिले नवलपरासी ९८४७०८१३०६ गोपाल प्रसाद किले ९८४५०६३४८५ 

३६. बसन्ि ढकाल रुपन्देही ९८५७०२८९२८ िनिराज पौिले ९८५७०३८२८८ 

३७. टुक लाल गैरे कवपलवस्िु ९८४७०४९२४७ लोकराज पन्थी ९८४७५२०४९० 

३८. भोजराज पोखरेल पाल्पा ९८४७०२९९२० यिबहादरु के.सी. ९८५१०७४३८९ 

३९. राजेन्दवविि कँुवर गुल्िी ९८५७०६४८३५ रािप्रसाद पाण्िे ९७४७००७३८३ 

४०. मललबहादरु वव.क. अघािखाँची ९८५७०६६५६८ 
मललबहादरु राउि 
क्षेत्री       

९८५७०६१००१ 

४१. सुरेशकुिार रावि दाङ ९८५७८२३८६७ दण्िपाखण नघमिरे ९८४७८३१४९३ 

४२. जनक वव.क. सल्यान ९८६६९२१५७५ हदनानाथ पक्न्थ ९८४७०३०५११ 

४३. ठकुरप्रसाद ओली रोल्पा ९७४८५४०१०९ र्चरक्ञ्जवी पौिले ९८५११६८१७२ 

४४. नेगनमसहं कवर प्युठान ९८५७८२०६७६ केशवराज गौिि ९८४८०३१३३८ 

४५. किल बस्नेि बाँके ९८५१००७०८६ रािसुरेश यादव ९८४८०४६८७९ 



४६. चन्द्रप्रसाद दाहाल दैलेख ९८४८०६२९३० 
ववष्णुप्रसाद 
अर्िकारी       

९८५८०५१४८६ 

४७. टेकेन्द्रकुिार बस्नेि सुखेि ९८४८१६१०२ भोजराज शिाि पाण्िे ९८४८०३८९४२ 

४८. नारायण घनिि जाजरकोट ९८५१००५७७० लमलिवविि मसहं ९८४९८७६६९१ 

४९. िुलाराज िल्ल कालीकोट ९८५१२०९१९७ ववष्णु प्रसाद निवारी ९७५८६२०८२४ 

५०. रिननाथ योगी जुम्ला ९८५८३२०१३७ कुलबहादरु फिरेा ९८४११५६३५११       

५१. किल बोहरा हुम्ला ९७५८९००३९२ िदनकुिार थापा ९८४१२९५९९२ 

५२. सुनाराि बुढा िोल्पा ९८५१२१४२३७ रािराज खकुरेल ९८४१२२०७३७ 

५३. युवराज शाही बाजुरा ९८४८६०९१६९ नगेन्द्रराज रेग्िी ९८५६०४५५१७ 

५४. बिबहादरु बि िोटी ९८४८४६३३२३ क्रकसानराज र्चलवाल ९८४६४६१७२९ 

५५. िना कुिारी साउद अछाि ९८४८६५०६२० झंकरबहादरु ववष्ट ९८५८४२२१३९ 

५६. शम्भु बहादरु कँुवर कैलाली ९७४९००८०७३ नारायणप्रसाद वाग्ले ९८४७६३१७०३ 

५७. खिक मसहं बिाल दाचुिला ९८४८७४२५४१ ववष्णुदत्त भट्ट ९८४८४३१०३४ 

५८. सन्िोिप्रकाश जोशी बैििी ९८५११६८५५० लालमसहं टेरे ९८५८७५२१३५ 

५९. भरिबहादरु िल्ल ििलेिरुा ९८४८८२६८४२ बसन्िकुिार खत्री ९८५८७५३१३५ 

६०. िहेश प्रसाद पन्ि कञ्चनपुर ९८४८७२१६०८ दगुािदत्त ववष्ट 

९८६८७२५९८७ 

९८४८७८०७८८ 

६१. सोलुखमु्बु डिकबहादरु राई   

६२. खोटाङ्ख ववष्णुप्रसाद भट्टराई ९८५११२८२८२ 

६३. सप्िरी रािदेव चौिरी ९७४३०००४४७ 

६४. बारा बहद्रनारायण शिाि ९८५६०६०७२२ 

६५. पसाि रािववनोद राय ९७४४०२३९४४ 

६६. सलािही 
बसुदेवप्रसाद 
निमिमसल्ना 

९८५४०३६८०० 

६७. नुवाकोट गगनदेव भट्ट ९८४१२९६४४६ 

६८. भतिपुर पदिराज जोशी ९८४८७८८१९७४ 

६९. बागलुङ्ख कुस्िराज उपाध्याय 

९८५७६२१४४३ 

९८५७६२९६६६ 



७०. बझाङ सुयिबहादरु मसहं ९७४१३९३५७० 

७१. गोरखा कृष्णप्रसाद मसग्देल ९८५५०५३५८५ 

७२. बहदिया ननलकण्ठ रेग्िी ९८४८०२३९३८ 

७३. रुकुि पूणिबहादरु अछािी ९८४६०७४२०५ 

७४. िनाङ रिाकान्ि शिाि ९८५५०६४४५१ 

७५. िुग ु जवाहरलाल हिाल ९८४१६७१४१५ 

  

(ङ) राक्ष्िय यवुा पररिद्¸ कायिकारी समिनि  

ि.सं. पद नािथर िन्त्रालय/कायािलय/संस्था 
१ अध्यक्ष कायिकारी उपाध्यक्ष, श्री िािवप्रसाद ढुङ्खगेल राक्ष्िय युवा  पररिद् 

२ सदस्य सहसर्चव, श्री रािप्रसाद थपमलया युवा िथा खेलकुद िन्त्रालय 

३ सदस्य भावना भट्ट राक्ष्िय युवा पररिद् सदस्य 

४ सदस्य दगुािनन्द ठाकुर राक्ष्िय युवा पररिद् सदस्य 

५ सदस्य क्षक्षनिज थेवे राक्ष्िय युवा पररिद् सदस्य 

६ सदस्य झलिाया वव.क. राक्ष्िय युवा पररिद् सदस्य 

७ 
सदस्य–
सर्चव 

श्री िुक्तिमसहं ठकुरी प्रशासकीय प्रिुख, राक्ष्िय युवा पररिद् 

  

14.अनर्ल्लो आधथतक वषतमा सावतिनिक निकायले कुि ैकायतिम वा आयोििा सञ्चालि 
गरेको भए सोको वववरण 

१४. अनर्ल्लो वषतमा सञ्चामलि कायतिमहरु : 

गि आ.व. २०७३/०७४ को वावषतक कायतिमहरु 

o युवा संचार कायििि (टेमलमभजन कायििि)  १ केन्द्र 

o युवा मसप िथा नेितृ्व ववकास कायििि   ५०० जना 
o ग्रािीण यवुा उद्यि कायििि  २४० क्षेत्र 



o युवा लक्षक्षि राक्ष्िय स्वरोजगार कायििि (PPP)  ७ क्षते्र 

o युवा अनभुव आदानप्रदान कायििि (आन्िररक) १४० जना 
o युवा हदवस िथा िहोत्सव  ७७ केन्द्र, क्जल्ला 
o युवा सीप हदवस  १ पटक 

o केन्द्रीय युवा सचूना केन्द्र सञ्चालन  १ केन्द्र 

o युवा परािशि सेवा  १५०० जना 
o युवा पररिद् र अन्िगििका कििचारीहरूलाई अमभिखुीकरण िामलि  ७ क्षेत्र 

o युवाका िुद्दा िथा कायिििको बारेिा पत्रकारसँग अन्िक्रिि या िथा यवुा नीनि र 
यथु मभजनको प्रचार प्रसार  ५ केन्द्र, क्जल्ला 

o सिाजका लार्ग यवुाको एक हदन  ५० केन्द्र, क्जल्ला 
o अपाङ्खग युवाका लार्ग सहयोग सािग्री वविरण  २५० जना 
o क्जल्लास्िरका यवुा प्रनिभा िथा उद्यिीको खोजी र उनीहरूको कायिलाई 

प्रोत्साहन  ७५ जना  
o भववष्यिा गररने यवुा सम्बन्िी कायिििका बारेिा ववज्ञहरूसँग छलफल िथा 

अन्िक्रिि या  १ केन्द्र 

o युवा ववपे्रिण लगानी िथा सािाक्जक सुरक्षा कोिको स्थापना  १ केन्द्र 

o युवा प्रनिभा पहहचान (Youth Talent Hunt) ७६ केन्द्र, क्जल्ला 
o कायििि अनुगिन िथा ननरीक्षण  ५० पटक  

o युवासँग सम्बक्न्िि वदेैमशक गोष्ठी सम्िेलनिा सहभार्गिा (वदेैमशक भ्रिण) 

साविजननक ननकायको वेवसाइट : 
15.सावतिनिक निकायको वभेसाईि भए सोको वववरण 

१५. ठेगािा िथा वेबसाइिहरुको वववरण 

१) राक्ष्िय युवा पररिद्¸ त्रत्रपुरेश्वर, काठिािौं 

Phone: 014262465, 014253829 

Fax: 014254776 



Website: www.nyc.gov.np 

Email: info@nyc.gov.np 

Notice Board Service: 1618-01-4253829 

Facebook page : www.facebook.com/National Youth Council, Nepal 

२) यवुा िथा खेलकुद िन्त्रालय¸ मसहंदरबार काठिािौं 

Website: www.moys.gov.np 

Email: info@moys.gov.np 

- प्रत्येक आइिवार ववहान ७:३० बज ेरेडियो नेपालिा यवुा िथा खेलकुद िन्त्रालयबाट 
प्रशाररि युवा संचार रेडियो कायििि ननयमिि रुपिा सुन्न ेगरौं । 
16.सावतिनिक निकायले प्राप्ि गरेको वैदेमशक सहायिा र ऋण, अिुदाि एवम ्प्रावधिक 
सहयोग वा सम्झौिा सम्बन्िी वववरण 

१६. सचूिा पररयोििामा प्राप्ि भएको वदेैमशक सहायिा¸ ऋण¸ अिुदाि एवं सम्झौिा 
सम्बन्िी वववरण : 

यस सम्बन्िी वववरण नभएको । 
17.सावतिनिक निकायले सञ्चालि गरेको कायतिम र सो को प्रगनि प्रनिवेदि 

१७. राष्ट्रिय युवा पररषदले सञ्चालि गरेको कायतिम र सोको प्रनिवेदि 

गि आ.व. २०७३/०७४ मा पररषदबाि सम्पाददि 
मखु्य कायतिमहरुको वववरण िथा सोको सकं्षक्षप्ि 
प्रनिवेदि यसप्रकार रहेको छ :   

o युवा पररिद्को केन्द्रीय कायािलयको स्थापना र व्यवस्थापन 

http://www.nyc.gov.np/
mailto:info@nyc.gov.np
http://www.facebook.com/National
http://www.moys.gov.np/
mailto:info@moys.gov.np


o कायािलयको औपचाररक उद्घाटन िथा उत्कृष्ट यवुा प्रनिभा/उद्यिीहरुलाई सम्िान 
।  

o कििचारी संरचना स्वीकृि िथा व्यवस्थापन 

o राक्ष्िय युवा पररिद्का सदस्यहरुको िनोनयन 

o पररिद्को कायिकारी समिनिको गठन 

o राक्ष्िय युवा पररिद् ननयिावली २०७३ पाररि 

o क्जल्ला यवुा समिनिका अध्यक्षहरुको ननयुक्ति (६० क्जल्ला) 
o ७५ ओटै क्जल्ला युवा समिनिको कायािलयिा कायािलय प्रिुखको ननयुक्ति (मशक्षा 

सेवाका उपसर्चवहरुलाई खटाइएको) 
o आव २०७३/०७४ को बजेट प्राप्ि भई क्जल्लालाई अक््ियारी प्रदान गररएको । 
o युवा लक्षक्षि लागऔुिि दवु्यिसनी ववरुद्ि देशका िु् य ६ स्थानिा अमभिखुीकरण 

कायििि सम्पन्न । 
o पररिद्को आयोजनािा िहािहहि राष्िपनिज्यूको प्रिुख आर्थत्यिा अन्िरािक्ष्िय 

युवा हदवस (12 August, 2016) सम्पन्न । 
o युवा सम्बद्ि ववमभन्न सरकारी िथा गैरसरकारी संघससं्था¸ राजनैनिक िथा 

ववद्याथी सगंठनहरु िथा गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) िथा सचंारकिीहरुसँग 
छलफल¸ बैठक¸ अन्िरक्रिया सम्पन्न । 

o युवा िथा खेलकुद िन्त्रालय¸ राक्ष्िय युवा पररिद् िथा गैरआवासीय नेपाली सघंको 
सयंुति आयोजनािा नपेाली युवाको अन्िरािक्ष्िय सम्िेलन सम्पन्न । ३०० जना 
युवाको सहभार्गिािा यथु मभजनिा उल्लेखखि पाँच आिारस्िम्भ िथा युवा 
ववपे्रिण लगानीका वविय गरी जम्िा ६ वटा वविािा कायिपत्र प्रस्िुनि¸ छलफल र 
ननष्किि पनछ बोि ेघोिणापत्र जारी । 

o राक्ष्िय युवा पररिद् र नेपाल इक्न्जननयररङ्ख कलेजको सहकायििा िाटो ववनाको 
अगािननक िरकारी खेिी प्रणाली सम्बन्िी एक हदवसीय अमभिुखीकरण सम्पन्न 
। 

o चाल ु आ.व. २०७३।०७४ को वावििक कायििि सम्बन्िी अमभिुखीकरण देहाय 
बिोक्जि सम्पन्न भएको 



ि.सं. केन्द्र सहभागी मिनि कैक्रफयि 

१ 
जाउलाखेल 
लमलिपुर 

रायुप सदस्य िथा पररिद्का 
कििचारीहरु सबै 

२०७३ िंसीर ३ र ४ 
गि े

िाननीय युवा िथा खेलकुद 
िन्त्रीज्यू¸ सर्चवज्यू िथा 
सहसर्चवज्यूहरु सिेि 
उपक्स्थि 

२ िमुलखेल, काभ्रे 
प्रदेश नं ३ का क्जयुस अध्यक्ष र 
कायािलय प्रिुखहरु सबै 

२०७३ पौि ५ र ६ 
गि े

िाननीय युवा िथा खेलकुद 
िन्त्रीज्यू¸ सर्चवज्यू िथा 
सहसर्चवज्यूहरु सिेि 
उपक्स्थि 

३ ववराटनगर¸िोरङ्ख 
प्रदेश नं १ र २ का क्जयुस 
अध्यक्ष र कायािलय प्रिुखहरु सबै 

२०७३ पौि १० र ११ 
गि े

पत्रकार अन्िक्रिि यासिेि 

४ पोखरा¸ कास्की 
प्रदेश नं ४ र ५ का क्जयुस 
अध्यक्ष र कायािलय प्रिुखहरु सबै 

२०७३ पौि १४ र १५ 
गि े

पत्रकार अन्िक्रिि यासिेि 

५ िनगढी¸ कैलाली 
प्रदेश नं ६ र ७ का क्जयुस 
अध्यक्ष र कायािलय प्रिुखहरु सबै 

२०७३ पौि २६ र २७ 
गि े

पत्रकार अन्िक्रिि यासिेि 

नोट: रायुप– राक्ष्िय यवुा पररिद्¸    क्जयुस– क्जल्ला यवुा समिनि 

o मित्रराष्ि श्रीलंका सरकारको ितै्रीपूणि ननिन्त्रणािा युवा िथा खेलकुद िन्त्रालय र 
राक्ष्िय यवुा पररिदको संयतुि टोलीबाट श्रीलंकाका युवा गनिववर्िहरुको 
सप्िाहव्यापी अवलोकन भ्रिण सम्पन्न भएको । 

o नेपाल भ्रिणका लार्ग आएको नछिेकी मित्रराष्ि भारिका यवुा 
प्रनिननर्ििण्िलहरुलाई स्वागि िथा ववदाइका अनिररति युवा ववकासका आपसी 
ववियहरुिा अन्िरक्रिया गररएको ।  

o सप्िाहव्यापी अवलोकन भ्रिणका लार्ग नेपाल आएको नछिेकी मित्रराष्ि चीनको 
युवा प्रनिननर्ििण्िललाई स्वागि गरी नपेाल- चीन बीचकव घननष्ठ सम्बन्ि िथा 
युवा ववकासका लार्ग गनि सक्रकन ेववववि सहयोग र अनभुव आदानप्रदानका के्षत्रको 
पहहचान िथा कायािन्वयनका लार्ग व्यापक अन्िरक्रिया गररएको । साथ ैउति 
प्रनिननर्ििण्िललाई हाहदिक ववदाइ गररएको ।   



o युवा अनभुव आदानप्रदान (आन्िररक) अन्िगिि ३५ क्जल्लाका १७५ जना यवुालाई 
नेपालका ववमभन्न भौगोमलक¸ ऐनिहामसक¸ िामििक¸ साँस्कृनिक के्षत्र िथा यवुा 
मसजिनमशलिा¸ उद्यिमशलिा र उत्कृष्ट व्यवसानयक के्षत्रको अवलोकन भ्रिण 
गराइएको । 

o राक्ष्िय यवुा पररिदको सभाहलिा प्रत्येक शिुवार हदउँसो १ बजदेेखख ३ घण्टा 
सम्ि यवुालाई उद्यिमशलिा र रोजगारी¸ सचूना प्रववर्िको प्रयोग¸ लाग ुपदाथिको 
दवु्यिसन र यसका असरहरु िथा तयाररयर काउन्सेमलङ्ख जस्िा ववियिा परािशि 
हदन ेगररएको । 

o मित्रराष्ि भारि सरकारको ननिन्त्रणा नेपालका ५० जना यवुा प्रनिननर्ििण्िल 
सप्िाहव्यापी अवलोकन भ्रिणका लार्ग भारि गएको । यसिा सम्बद्ि युवाहरुका 
अनिररति युवा िथा खेलकुद िन्त्रालय िथा राक्ष्िय युवा पररिदबाट सहजीकरण 
गररएको । 

o पररिदबाट क्जल्ला स्िरीय कायििि कायािन्वयनको अवस्थाको अनुगिन िथा 
सहजीकरण गन ेकािलाई निििा हदइएको । 

o यथुमभजनको ििि र भावना बिोक्जि यवुालाई वािावरण संरक्षण र सम्बद्ििनिा 
उत्पे्रररि गन े उद्देश्यले स्थानीय िहको सहकायििा वकृ्षरोपण कायििि िथा 
वाग्ििी सफाइ िहाअमभयानिा सक्रियिापवूिक सहभागी भएको । 

o युवालक्षीि कायििि ननिािण र कायािन्वयनिा स्थानीय िह र सरोकारवालाको 
भूमिका ववियिा स्थानीय िहका ननवािर्चि जनप्रनिननर्िहरुसंग अन्िरक्रिया 
सम्पन्न गररएको । 

o आ.व. को अन्ििा वावििक कायिििको सिीक्षा िथा पत्रकार अन्िरक्रिया सम्पन्न 
गररएको । 

18.सावतिनिक निकायले वगीकरण िथा सरंक्षण गरेको सचूिाको िामावली र त्यस्िो 
सचूिा संरक्षण गित िोक्रकएको समयावधि 

१८. पररषदले वगीकरण िथा संरक्षण गरेको सूचिाको िामावली : 

यसको वववरण नभएको । 



19.सावतिनिक निकायमा परेको सचूिा माग सम्बन्िी निवदेि र सो उपर सचूिा ददइएको 
ववषय 

१९. पररषदमा परेको सचूिा माग सम्बन्िी निवदेि र सचूिा ददइएको वववरण 

अनसुूची - ३ 

(दफा ६ सगं सम्बक्न्िि) 

सचूिाकोहक सम्बन्िी ऐि िथा नियमावली अन्िगति सचूिा माग निवदेि िथा कारवाही 
क्रकिारा सम्बन्िी अमभलेख 

ि.स. 
ननवेदकको नाि 
थर 

ठेगाना 
ननवेदनको 
मिनि 

फाइल न. 
कारवाहीको 
ननणिय र 
वववरण 

सूचनाको 
शुल्क 

उपलब्ि 
सूचनाको 
वववरण 

कायिस्थल 
अवलोकन 
भ्रिणको 
वववरण 

ित्काल 
उपलब्ि 
गराइयो 

म्याद 
हदइयो 

सूचना 
नभएको 
जानकारी 
गराइयो 

१ गनेश िािी 
काक्न्िपुर 
दैननक 
सम्वाददािा 

२०७४ श्रावण 
२८ aug 12 

- 
इिेल िाफि ि 
पठाएको 

ननशुल्क 

Talent hunt 

प्रनियोर्गिाको 
ववजयी 
युवाको 
नािावली 

- हो - - 

२ नवराज खनिविा 
अनलाइन 
सम्पादक 

२०७४ श्रावण 
२७ 

- 
इिेल िाफि ि 
पठाएको 

ननशुल्क 
IYDसम्बन्िी 
प्रेश क्तलप 

- हो - - 

३ लोकराज शिाि NRN 
२०७४ श्रावण 
२७ 

- 
इिेल िाफि ि 
पठाएको 

ननशुल्क 
IYDको 
schedule 

- हो - - 

४ जनादिन ररजाल MOYS 
२०७४ श्रावण 
२७ 

- 
PPT Slides 

nycपररचय 
ननशुल्क 

NYC पररचया 
ppt 

- हो - - 

५ ववनोद हररजन सप्िरी 
२०७४ भाद्र 
१५ गिे 

- 
NYC का 
कायिििहरु 

ननशुल्क 
Programs of 

NYC 
- हो - - 

६ रुपा उप्रेिी वारा 
२०७४ भाद्र 
१५ गिे 

- 
इिेल िाफि ि 
पठाएको 

ननशुल्क 

युवा नीनि, 

युथमभजन, 

युवा पररिद् 
ऐन, 

- हो - - 



ननयिावली र 
PIM 

७ नगेन्द्र पौिले कास्की 
श्रावण 
२७गिे 

- 
इिेल िाफि ि 
पठाएको 

ननशुल्क 
NYC bulletin 

वुलेहटन 
- हो - - 

८  आमशिवाद सुवेदी कास्की 
श्रावण २७ 
गि े

- 
इिेल िाफि ि 
पठाएको 

ननशुल्क 
युवा दपिणको 
PDF  कवप 

- हो - - 

९ सामलकराि भुसाल लमलिपुर 
श्रावण २९ 
गि े

- 
इिेल िाफि ि 
पठाएको 

ननशुल्क 

Talent Hunt 

ववजेिाको 
नािावली 

- हो - - 

१० भवाननश्वर गौिि 
काठिाण्िौ 
EJONअध्यक्ष 

श्रावण ७ 
गि े

- 
E-copy 

उपलब्ि 
ननशुल्क 

NYC प्रेश 
क्तलप 

- हो - - 

११ भुमि सुवेदी र्चिवन 
श्रावण ८ 
गि े

- 
इिेल िाफि ि 
पठाएको 

ननशुल्क 

प्रगनि 
प्रनिवेदनको 
Format 

- हो - - 

12 प्रिीला खरेल MOYS 
श्रावण २७ 
गि े

- 
इिेल िाफि ि 
पठाएको 

ननशुल्क 

IYD final 

schedule 

2017 

- हो - - 

13 अननिा ववन्द ू
नेपाल 
टेमलमभजन 

श्रावण २७ 
गि े

- 
इिेल िाफि ि 
पठाएको 

ननशुल्क 

युवा प्रनिभा 
उद्ििीको 
नािावली 

- हो - - 

14 िीलोत्ति पौिले नवलपरासी 
श्रावण २७ 
गि े

- 
इिेल िाफि ि 
पठाएको 

ननशुल्क 
Slogan of 

IYD 2017 
- हो - - 

15 गोरखापत्र संस्था काठिाण्िौ 
श्रावण २७ 
गि े

- 
इिेल िाफि ि 
पठाएको 

ननशुल्क 
IYDको 
शुभकािना 

- हो - - 

16 सुसन सूवाल काठिाण्िौ 
श्रावण २७ 
गि े

- 
इिेल िाफि ि 
पठाएको 

ननशुल्क 
IYDको 
Slogan 

- हो - - 

17 स्पसि वप्रन्टसि लमलिपुर 
श्रावण २७ 
गि े

- 
इिेल िाफि ि 
पठाएको 

ननशुल्क 

Brochure 

content  of 

IYD 

- हो - - 

18 रुपा उप्रेिी वारा 
श्रावण २६ 
गि े

- 
इिेल िाफि ि 
पठाएको 

ननशुल्क 

IYDिा 
सहकायि गने 
संस्थाको 
नािावली 

- हो - - 



19 शुसन लािा काठिाण्िौ 
श्रावण २६ 
गि े

- 
इिेल िाफि ि 
पठाएको 

ननशुल्क 

IYDिा 
सहकायि गने 
संस्थाको 
नािावली 

- हो - - 

20 ववशाल गैरे काठिाण्िौ 
श्रावण १७ 
गि े

- 
इिेल िाफि ि 
पठाएको 

ननशुल्क MOUको ढाँचा - हो - - 

21 जनादिन ररजाल MOYS 
श्रावण १७ 
गि े

- 
इिेल िाफि ि 
पठाएको 

ननशुल्क 

DYC heads 

and 

chairpersons 

- हो - - 

22 सन्िोस गिौला लमलिपुर sep 5 - 
इिेल िाफि ि 
पठाएको 

ननशुल्क 

NYC 

Sections को 
नािावली 

- हो - - 

23 प्रेि नेपाल काठिाण्िौ sep.1 - 
इिेल िाफि ि 
पठाएको 

ननशुल्क 
सूची दिािको 
सूचना 

- हो - - 

24 शिाब्दी मिडिया काठिाण्िौ Aug31 - 
इिेल िाफि ि 
पठाएको 

ननशुल्क 
नागररक 
विापत्र 

- हो - - 

25 हरर शिाि MOYS sep11 - 
इिेल िाफि ि 
पठाएको 

ननशुल्क 

बोि े
सम्िेलनको 
फोटो 

- हो - - 

26 DYCOLalitpur लमलिपुर sep3 - 
इिेल िाफि ि 
पठाएको 

ननशुल्क 

Name list of 

Youth talent 

hunt 

- हो - - 

27 िीलोत्ति पौिले लमलिपुर sep.3 - 
इिेल िाफि ि 
पठाएको 

ननशुल्क IYDप्रनिवेदन - हो - - 

28 शामलकराि भुसाल लमलिपुर sep.3 - 
इिेल िाफि ि 
पठाएको 

ननशुल्क 
Programs of 

NYC 
- हो - - 

29 HISSAN काठिाण्िौ Aug11 - 
इिेल िाफि ि 
पठाएको 

ननशुल्क 

IYD 

Schedule 

2017 

- हो - - 

30                       

 

  



20.सावतिनिक निकायका सचूिाहरु अन्यत्र प्रकाशि भएका वा हुि ेभएको भए सोको 
वववरण 

२०. पररषदमा सूचिाहरु अन्यत्र प्रकाशि भएको वा हुि ेभए सोको वववरण : 

      पररिद बाहेक अन्यत्रबाट प्रकामशि नभएको । 
 


