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मन्तव्य 
 आजको युग सुशासन र पारदर्शिताको युग हो । लोककल्याणकारी राज्यमा सरकारी 
स्तरबाट जनताका लागग प्रवाह गररन ेववर्िन्न सेवा सुववधा तथा कायिक्रमहरुलाई लक्षित वगिको 
जानकारीका लागग यथाथिपरक सूचना प्रवाह गनुि प्रत्येक संस्थाको कतिव्य हो । यसबाट सेवा 
प्रदायक र सेवाग्राही बीचको सम्बन्ध घननष्ट हुनुका साथ ैसब ैसरोकारवालाहरु यसबाट लािान्न्वत 
हुने अवसर समेत प्राप्त हुन्छ  ।  
 युवा ववकासको लागग नपेालमा पहहलो पटक नेपाल सरकारबाट स्थापना िएको स्वायत्त 
संस्था हो रान्ष्िय युवा पररषद । रान्ष्िय युवा पररषद ऐन २०७२ बमोन्जम गहित यस संस्थाले 
नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेका ववर्िन्न युवालक्षित कायिक्रमहरु सञ्चालन गनि शुरु गरेको मात्र 
एक वषि हुन लागेको छ । राज्यका हरेक नागररकको सूचनाको हकलाई सम्मान र आत्मसात 
गदै पररषदबाट सम्पाहदत हरेक गनतववगधहरुलाई पारदशी रुपमा सरोकारवाला सामु पस्कने हाम्रो 
परम्परा रही आएको छ । साथ,ै  सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा यस पररषदबाट 
पाररत सूचनाको हकलाई व्यवन्स्थत गने आन्तररक कायिववगध, २०७२ बमोन्जम सम्पादन गनुिपने 
ननयर्मत कायिक्रमको रुपमा सूचनाको स्वत:स्फूति प्रकाशन (Proactive disclosure of 
information) पनन एक हो । अत: यसै कायिक्रम अनुसार यस प्रकाशनमा हामीले रान्ष्िय युवा 
पररषद स्थापना िएपनछ संस्थाबाट सम्पाहदत कायिहरु¸ चालु आ.व. २०७३/०७४ मा हालसम्म 
सम्पन्न कायिक्रमहरु तथा गनतववगधहरुलाई समेटेर यो स्वत: प्रकाशन गरेका हौं । यो सामग्री 
युवावगि̧  यस िेत्रमा काम गने व्यन्ततत्व तथा अनुसन्धानकताि लगायत पािक वगिका लागग 
महत्वपूणि खरुाक हुनेछ िन्ने ववश्वास र्लइएको छ । यस प्रकारका गनतववगधहरुको प्रकाशन 
ननरन्तर रुपमा (त्रमैार्सक रुपमा) िैरहने जानकारी गराउँदै यसलाई अध्ययन तथा मनन गरी 
आगामी हदनमा सुधारका लागग आवश्यक पषृ्िपोषण प्रदान गरी सहयोग गनुिहुन म सम्पणूि 
युवावगि तथा सरोकारवालाहरु सबैमा हाहदिक अनुरोध गदिछु । यस प्रकाशनको लागग सामग्री 
संकलन¸ व्यवस्थापन तथा सम्पादनमा  अहोरात्र खट्नुहुने पररषदका सम्पूणि कमिचारी धन्यवादका 
पात्र हुनुहुन्छ । जय युवा ।   

मािवप्रसाद ढुङ्गेल 
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सूिनाको हकसम्बन्िी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूिनाको हकसम्बन्िी तनयमावली, २०६५ 
को तनयम ३ बमोष्ट्िम राष्ट्रिय युवा पररषदबाट प्रकाशशत साववितनक वववरण 

(आ.व. २०७३/०७४ श्रावणदेखख २०७४ िेठसम्म) 

१. पररषदको स्वरूप र प्रकृतत 
यवुाका हक अगधकारको सरंिण र यवुाको समग्र ववकास गरी समदृ्ध नेपाल ननमािणका लागग 

रान्ष्िय यवुा पररषद् ऐन, २०७२ बमोन्जम स्वायत्त ससं्थाको रूपमा यो पररषद् स्थापना िएको हो । यवुा 
शन्तत कुन ैपनन देशको राजननैतक¸ आगथिक र सामान्जक पररवतिनको सवंाहक हो । यो समहू जनसङ्खख्याको 
सवािगधक सकक्रय¸ उजािवान र गनतर्शल समहू पनन हो । यो मानव ससंाधन ववकासको प्रमखु साधन हो । 
यवुा रान्ष्िय ववकासका प्रमखु मानव स्रोत र  साधन िएकोले नयनको ववकास नि ैदेशको ववकास असिंव 
छ ।  हरेक राजननैतक पररवतिनलाई ससं्थागत गनि र राष्ि ननमािणमा यवुाहरुको महत्वपणूि िरू्मका रहेको 
हुन्छ । यवुा जनशन्ततको सङ्खख्यात्मक तथा गणुात्मक ववकासका माध्यमबाट अहहलेका ववकर्सत तथा 
ववकासशील राष्िले ववकास ननमािणमा प्रगनत हार्सल गरेको देखखन्छ । हरेक देशको ववकास र प्रगनतमा 
यवुाको योगदान न ैप्रमखु हुने गरेको छ । यसबाट नेपाल यवुा जनसाङ्खन्ख्यक लािांशबाट फाइदा र्लई 
समदृ्गध र ववकासको सनुौलो यगुमा प्रवेश गनिसतने अवसरको अवस्थामा रहे पनन राजनीनतक सङ्खक्रमणका 
कारण देशको आगथिक र सामान्जक िेत्रमा अपेिाकृत पररवतिन हुन सकेको छैन ।  

यवुा अवस्थालाई ववर्िन्न मलुकुले फरक फरक तररकाले पररिावषत गरेको पाइन्छ । शारीररक र 
मानर्सक ववकासका दृन्ष्टले यवुा िन्नाले ककशोर अवस्था र वयस्क अवस्थाबीचको उमेर समहूलाई जनाउँछ 
। यो कूल जनसङ्खख्याको सवािगधक सकक्रय, उजािवान ्र गनतशील समहू हो । ससंारका ववर्िन्न देशहरूको 
अनिुव हेदाि पनन यवुाको उमेर समहू फरक फरक पाइन्छ । सयंतुत राष्िसघं र ववश्व बैँक जस्ता अन्तरािन्ष्िय 
ससं्थाल े१५ देखख २४ वषिको उमेर समहूलाई यवुा मानेको पाइन्छ । नेपालको सन्दििमा रान्ष्िय यवुा पररषद् 
ऐन, २०७२ तथा रान्ष्िय यवुा नीनत, २०७२ ले १६ देखख ४० वषिलाई यवुा उमेर समहू ननधािरण गरेको छ । 
नेपाल सरकारका ववर्िन्न ननकायमा यवुा उमेर समहूबारे अझ एकरूपता कायम हुन नसककरहेको सन्दििमा 
यथु र्िजन २०२५ मा १६ देखख २४ वषि र २५ देखख ४० वषिको उमेर समहूमा वविाजन गरी समहूगत 
प्राथर्मकता ननधािरण गररएको छ ।  

नेपालमा यवुा ववकास तथा पररचालनका लागग २०६५ सालमा नेपाल सरकारले यवुा तथा खेलकुद 
मन्त्रालय स्थापना गरेको गथयो । मन्त्रालय गिनसँग ै रान्ष्िय यवुा नीनत तजुिमा गरी यवुा ववकास र 
पररचालनका ववर्िन्न कायिक्रमहरू सञ्चालन हँुदै आएका हुन ्। यवुासँग सम्बन्न्धत र्शिा, स्वास््य, कृवष, 



पयिटन, श्रम तथा रोजगार, खेलकुद लगायतका िते्रमा नेपाल सरकारका ववर्िन्न मन्त्रालयहरूल ेिते्रगत 
नीनत तजुिमा गरी कायिक्रमहरु कायािन्वयन गदै आएका छन।् यवुा ववकास र पररचालनका लागग यवुा तथा 
खेलकुद मन्त्रालयसगं समन्वय गरी यथु र्िजन २०२५ को ममि र िावना अनसुार यवुा लक्षित ववर्िन्न 
कायिक्रमहरु सञ्चालन गने उद्देश्यले रान्ष्िय यवुा पररषद् ऐन २०७२ जारी िई सो अनसुार रान्ष्िय यवुा 
पररषद् स्थापना (गिन) िसैकेको छ । पररषद्को चपचाररक गिन पश्चात यसले सांगिाननक सरंचना 
अनसुार कायािलय र कमिचारी व्यवस्थापन गरी आफ्नो कायािरम्ि गररसकेको छ । केन्रमा रान्ष्िय यवुा 
पररषद् र न्जल्लामा ७५ वटा न्जल्ला यवुा सर्मनतका कायािलयहरूबाट अहहले यवुाका नीनत, योजना, 
कायिक्रमहरूको तजुिमा र कायािन्वयन तथा अनगुमन मलू्याङ्खकन हुने गरेको छ । हाल रान्ष्िय य ुपररषद्को 
कायािलय त्रत्रपरेुश्वर, कािमाडौमा रहेको छ ।  

हाल  नेपालमा कूल जनसङ्खख्याको ४०.३५ प्रनतशत यवुाको जनसखं्या (१ करोड ७ लाख) रहेको छ 
। यवुा ववकास सचूकाङ्खकमा नेपाल ववश्वमा ७७ च ंनम्बरमा रहेको¸ १९.२ प्रनतशत यवुा पणूि वेरोजगार 
रहेको¸ कृवषमा यवुाहरुको सलंग्नता ५०.२ प्रनतशत रहेको र २६.१ प्रनतशत यवुाहरु स्नातक िएर पनन 
बेरोजगार बस्न ु परेको अवस्था ववद्यमान छ । आज बेरोजगारीको कारण यवुाहरु प्रनतवषि ५¸३८¸००० 
रोजगारीका लागग ववदेर्शने गरेका छन ्जसमध्ये ७४ प्रनतशत अदि¸ २४ प्रनतशत अदि दि र केवल २ 
प्रनतशत मात्र दि जनशन्ततको रुपमा रहेका छन ् । नयन ैयवुाहरुले ववदेशमा काम गरी कमाएको रकम 
रेर्मटेन्सको रुपमा नेपाल र्ित्रत्रने गदिछ जसको रान्ष्िय  अथितन्त्रमा २९ प्रनतशत योगदान रहेको छ ।  

क. राष्ट्रिय यवुा पररषद्को दरूदृष्ट्रट  
नेपाली यवुालाई सबल¸ प्रनतस्पधी र आत्मननििर बनाउदै राज्यका हरेक अगंमा साथिक सहिागगता 

सनुनन्श्चत गरी नेपाललाई आधनुनक¸ न्यायपणूि र समदृ्ध राष्ि बनाउन े।  

ख. दीर्वकालीन लक्ष्य  

 यवुा सहिागगता, सहकायि र नेततृ्व ववकास 
 जीवनोपयोगी र्शिा, स्वरोजगार, स्वास््य र सामान्जक सरुिा 
 यवुाको पहँुच, समानता, सामान्जक न्याय र िमता ववकास 
 सिम जनशन्तत, समदृ्ध राष्ि ननमािण र शान्न्त 

ग. मान्यता 

 स्वस्थ¸कमिि र उद्यमी यवुा 
 अगधकारको सनुनन्श्चतता र कतिव्य प्रनत सचेत यवुा 



 समावेशी र सशतत यवुा 

 नेततृ्वदायी र स्वाबलम्बी यवुा 

र्. उद्देश्य  
(१) राष्ि ननमािण एवम ्रान्ष्िय ववकासमा यवुाको िरू्मका र सम्िाव्यताको ववकास र ववस्तार गने, 

(२) यवुावगिमा र्सजिनशीलता, उद्यमशीलता तथा अन्वेषणात्मक िमताको ववकास गरी राष्िको आधारितू 
शन्ततका रुपमा स्थावपत गदै उनीहरुमा रहेका िमता उजागर गने, 

(३) श्रमको सम्मान गने ससं्कृनत ववकास गदै यवुाको शारररीक, मानर्सक, बौद्गधक, ननैतक तथा सवंेगात्मक 
पिको समगुचत ववकास गरी उच्च मनोबलयतुत, ननैतक, सुसंस्कृत, र्सजिनशील तथा व्यवसानयकरुपमा दि 
यवुा तयार गने, 

(४) यवुाका आधारितू अगधकारहरु सनुनन्श्चत गदै उत्पादनशील स्रोतहरुमा उनीहरुको पहँुच बढाएर 
राष्िका राजनीनतक, आगथिक, सामान्जक एवम ्सांस्कृनतक िेत्रका सब ैतहका नीनत ननमािण, ननणिय एवम ्
कायािन्वयनमा सहिागी गराउनकुा साथै लङै्खगगक सवंेदनशीलतामा आधाररत अथिपणूि सहिागगताका 
माध्यमबाट नेततृ्व िमता ववकास गरी यवुालाई रान्ष्िय ववकासको सवंाहक शन्ततका रुपमा स्थावपत गने, 

(५) र्शिा आजिनका क्रममा रहेका तथा समाजमा आफ्नो पहहचान स्थावपत गने सवंेदनशील अवस्थामा 
रहेका यवुाको र्शिा, रोजगारी, ववृत्त लगायतका वयैन्ततक एवम ्सामान्जक ववकासमा सघाउन,े 

(६) प्राथर्मकता तथा ववशषे प्राथर्मकताको समहुका यवुालाई सकारात्मक वविेदका माध्यमबाट सशतत 
गरी ववकासको मलू प्रवाहमा ल्याउने । 

ङ. कायवक्षेर 
रान्ष्िय यवुा पररषद्का कायििेत्रका रुपमा यथु र्िजन २०२५ मा उल्लेख गररएका ननम्नानसुारका आधारितू 
स्तम्िहरु रहेका छन््ः 
(१) गणुस्तरीय र व्यवसानयक र्शिा 
(२) रोजगारी, उद्यमशीलता र र्सप ववकास 

(३) स्वास््य र सामान्जक सरुिा 
(४) यवुा पररचालन, सहिागगता र नेततृ्व ववकास 

(५) खेलकुद र मनोरञ्जन 

२. पररषद्का काम¸ कतवव्य र अचिकारहरु  
रान्ष्िय यवुा पररषद् ऐन, २०७२ को दफा ६ तथा ननयमावली, २०७३ को ननयम ३ मा उल्लखे िए 

बमोन्जम रान्ष्िय यवुा पररषद्को काम, कतिव्य र अगधकारहरु देहाय बमोन्जम रहेका छन:् 



(क) यवुासम्बन्धी दीघिकालीन नीनत तजुिमा गरी नेपाल सरकारसमि र्सफाररस गने,  

(ख) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नीनतको अधीनमा रही यवुासम्बन्धी योजना तथा कायिक्रम बनाई लाग ूगने,  

(ग) पररषद्सँग आबद्धता प्राप्त गने सघं, ससं्थाहरुले पालना गनुि पने शतिहरु ननधािरण गने,  

(घ) ववकास ननमािण तथा समाज सेवाको िते्रमा यवुालाई स्वयसेंवकको रुपमा पररचालन गने सम्बन्धमा 
आवश्यक नीनत ननधािरण गने,  

(ङ) यवुालाई राष्ि ननमािणमा सहिागी हुन तथा मलुकु ननमािणमा केन्न्रत िई अनघ बढ्न उत्पे्रररत गने, 

(च) पररषद्को वावषिक योजना कायिक्रम तथा बजेट स्वीकृत गने,  

(छ) यवुा ववकास, सशततीकरण एव ंमलूप्रवाहीकरणसम्बन्धी ववषयमा नेपाल सरकारलाई सझुाव हदने, 

(ज) पररषद्को लागग आवश्यक कमिचारीको दरबन्दी सखं्या ननधािरण गने,  

(झ) पररषद्सँग आबद्ध हुन चाहने सघं वा ससं्थालाई आबद्धता प्रदान गने सम्बन्धी शति र प्रकक्रयास्वीकृत 
गने, 

(ञ) यवुा सचूना केन्र सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक नीनत तथा कायिक्रम स्वीकृत गने, 

(ट) दवु्यिसनमा लागेका यवुालाई पनु्ःस्थापना गनि तत्सम्बन्धी सघं वा ससं्थासँग सहकायि गरी आवश्यक 
कायिक्रम सञ्चालन गने,  

(ि) तोककए बमोन्जमका काम गने, गराउने । 

३. पररषद् मा रहने कमविारी सखं्या र कायव वववरण 
रान्ष्िय यवुा पररषद् ऐन, २०७२ अनसुार यो एउटा स्वायत्त ससं्था हो । यसको सवोच्च अङ्खगको 

रुपमा ३६ सदस्यीय राष्ट्रिय यवुा पररषद् रहेको छ । यसले यवुाका हक हहतको सरंिण र सबंधिन गने 
समेतका काम गदिछ । पररषद् अन्तगित पररषद्का उपाध्यिको अध्यितामा सात जना रहेको एक कायवकारी 
सशमतत रहेको छ । यसले पररषद्को कायिकारी ननकायको रुपमा काम गदिछ । प्रशासननक कायिका लागग 
केन्रमा एक जना सहसगचवको नेततृ्वमा ननजामनत सेवाको ३२ जना कमिचारीहरु रहेका छन ् । स्थायी 
कमिचारी दरबन्दी २३ र करार सेवा कमिचारी ९ जना रहने गरी स्वीकृत कमिचारी दरबन्दी ३२ रहेको छ । 
त्यसगैरी, हरेक न्जल्लामा नौ सदस्यीय ष्ट्िल्ला यवुा सशमतत रहने व्यवस्था छ । न्जल्ला यवुा सर्मनतका 
कायािलयहरुले न्जल्लार्ित्रका यवुा सम्बन्धी योजना तथा कायिक्रम सञ्चालन गने काम गदिछन ्। प्रत्येक 
न्जल्लामा स्वीकृत कमिचारी दरबन्दी नतनमध्ये स्थायी कमिचारी दरबन्दी एक र करार सेवा कमिचारी दरबन्दी 
दइु रहेको छ । नयनीहरुको सगंिन स्वरुप ननम्नानसुार रहेको छ्ः 



 

क. राष्ट्रिय यवुा पररषद् 

अध्यि  मन्त्री वा राज्यमन्त्री, यवुा तथा खेलकुद  

उपाध्यि नेपाल सरकारले मनोननत गरेका व्यन्तत 

सदस्य सगचव अथि मन्त्रालय, सगचव उद्योग मन्त्रालय, सगचव कृवष ववकास मन्त्रालय, सगचव यवुा 
तथा खेलकुद मन्त्रालय, सगचव श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, सगचव र्शिा मन्त्रालय, सगचव 
स्वास््य तथा जनसखं्या मन्त्रालय, सगचव रान्ष्िय योजना आयोगको सगचवालय 

सदस्य  यवुा सम्बन्धी ववर्िन्न सघं ससं्थाबाट मनोननत हुने चार जना 

सदस्य यवुाका हक हहत सरंिण र सम्बद्र्धनमा योगदान पयुािएका यवुाहरुबाट आहदवासी जनजाती, 
मधेसी, दर्लत, अपाङ्खगता िएका व्यन्तत, अल्पसङ्खख्यक समदुाय र वपछडडएको िेत्रबाट 
प्रनतननगधत्व हुने १५ जना 

सदस्य उद्योग, श्रम, कृवष, खेलकुद, ववज्ञान प्रववगध तथा वातावरण, साहहत्य तथा कलाको िेत्रबाट 
प्रनतननगधत्व हुने छ जना 

सदस्यसगचव पररषद्का वररष्ितम ्कमिचारी 

ख. कायवकारी सशमतत 

अध्यि  पररषद्का उपाध्यि 

सदस्य  मन्त्रालयले तोकेका सो मन्त्रालयको यवुा कायिक्रम हेने सहसगचव 

सदस्य पररषद्का सदस्यहरुबाट कन्म्तमा दईु जना महहला रहने गरी पररषद्ले मनोननत गरेका 
चारजना 

सदस्यसगचव पररषद्का वररष्ितम ्कमिचारी 

 

 

 



 

ग. पररषद्को कायवकारी सगंठन सरंिना 

 

 

 

 

 

 

 

 

केन्रमा जम्मा कमिचारी – ३२ जना (स्थायी दरबन्दी २३ जना र सेवा करार९) पद रहेका छन।् 

८. पररषद् मा कायवरत कमविारी वववरण  
 

र्. पररषद्मा हाल कायवरत कमविारी वववरण 

क्र.स.ं पद नामथर शाखा सम्पकि  नम्बर 

१ कायिकारी उपाध्यि माधवप्रसाद ढुङ्खगेल – ९८५१११०१६० 

२ प्रशासकीय प्रमखु मनु्ततर्सहं िकुरी – ९८४१५४८७४२ 

३ उपसगचव कणिबहादरु िवुाजी सचूना प्रववगध ९८६०१४३६६४ 

४ उपसगचव देवीप्रसाद अगधकारी सामान्जक सघंससं्था तथा समन्वय  ९८६०४२८०२८ 
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o'jf tflnd tyf cg';Gwfg zfvf 

/f=k=låtLo-lzIff_ !  
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५ उपसगचव रमा अयािल यवुा ववकास तथा उद्यम प्रबद्िधन ९८४१६४७१२५ 

६ उपसगचव दामोदर फुयल योजना तथा वदेैर्शक समन्वय ९८४२०४४७६७ 

७ उपसगचव ध्रुवराज पौडले यवुा तार्लम तथा अनसुन्धान ९८५५०५२४२१ 

८ शाखा अगधकृत कृष्णचन्र पोखरेल यवुा तार्लम तथा अनसुन्धान ९८५५०५१८५५ 

९ शाखा अगधकृत लक्ष्मण गगरी सामान्जक सघंससं्था तथा समन्वय ९८५८४४०४५७ 

१० नायव सबु्बा पदम िट्टराई प्रशासन, अनगुमन, मलू्याङ्खकन तथा 
आन्तररक व्यवस्थापन 

९८४७२२२१०५ 

११ नायव सबु्बा प्रववन राई प्रशासन, अनगुमन, मलू्याङ्खकन तथा 
आन्तररक व्यवस्थापन 

९८४१०६८५८९ 

१२ लेखापाल प्रिा िट्टराई आगथिक प्रशासन ९८५११७१६५६ 

१३ प्राववगधक सहायक हररचन्र कडायत यवुा तार्लम तथा अनसुन्धान ९८५११८४१७० 

१४ प्राववगधक सहायक मन्दोदरी ररजाल योजना तथा वदेैर्शक समन्वय ९८४९३५३२६२ 

१५ प्राववगधक सहायक अप्सरा कोइराला सचूना प्रववगध ९८४९३५३२६२ 

१६ कम्प्यटुर अपरेटर श्यामकाजी खत्री प्रशासन, अनगुमन, मलू्याङ्खकन तथा 
आन्तररक व्यवस्थापन 

९८५१२१२१३९ 

१७ कम्प्यटुर अपरेटर र्मरा काफ्ल े प्रशासन, अनगुमन, मलू्याङ्खकन तथा 
आन्तररक व्यवस्थापन 

९८४३६३९४०७ 

१८ कम्प्यटुर अपरेटर प्रकेश शे्रष्ि प्रशासन, अनगुमन, मलू्याङ्खकन तथा 
आन्तररक व्यवस्थापन 

९८६०६०१०११ 

१९ हलकुा सवारी 
चालक 

गोकुल िजुेल प्रशासन, अनगुमन, मलू्याङ्खकन तथा 
आन्तररक व्यवस्थापन 

 



२० हलकुा सवारी 
चालक 

नरेश महजिन प्रशासन, अनगुमन, मलू्याङ्खकन तथा 
आन्तररक व्यवस्थापन 

९८६०४६८०८८ 

२१ कायािलय सहयोगी सररता काकी प्रशासन, अनगुमन, मलू्याङ्खकन तथा 
आन्तररक व्यवस्थापन 

९८४९८१६९२१ 

२२ कायािलय सहयोगी लक्ष्मी राई प्रशासन, अनगुमन, मलू्याङ्खकन तथा 
आन्तररक व्यवस्थापन 

९८४१७०३३२४ 

२३ कायािलय सहयोगी पे्रमकुमारी खत्री प्रशासन, अनगुमन, मलू्याङ्खकन तथा 
आन्तररक व्यवस्थापन 

९८४७९१०००५ 

२४ कायािलय सहयोगी ध्रुवबहादरु बढुाथोकी प्रशासन, अनगुमन, मलू्याङ्खकन तथा 
आन्तररक व्यवस्थापन 

९८६४०१५२३ 

ङ. शाखागत कायव वववरण 
प्रशासन, अनगुमन तथा मलू्याङ्कन शाखाको कायव 

o कमिचारीको ननयनु्तत, कायिसम्पादन मलु्याङ्खकन, हान्जरी, त्रबदा, बढुवा, परुस्कार, दण्ड, ननबवृत्तिरण, 

अवकाश, उपदान, काज र सरुवा जस्ता कायि गने, 

o कमिचारीको अर्िलेख सम्बन्धी कायिहरू, 

o सगंिन सरंचना, दरबन्दी हेरफेर र कमिचारी प्रशासनसम्बन्धी अन्य कायिहरू,  

o अन्य मन्त्रालय, ननकायका कमिचारी प्रशासनसँग समन्वय र पत्रचार गने कायिहरू, 

o ननजामती सेवा परुस्कार तथा पदहरूको र्सफाररस, उत्कृष्ट कमिचारीलाई परुस्कृत गने सम्बन्न्धत कायिहरू, 

o कायािलयका ववर्िन्न पदागधकारी एव ंकमिचारीहरूको न्जम्मेवारी तोतन ेएव ंहेरफेर गने कायिहरू, 

o कायािलायको त्रबद्यतुीय हान्जरी सम्बन्न्धत कायिहरू, 

o स्वदेशी तथा त्रबदेशी तार्लम, छात्रबनृत, अध्ययन आहदको मनोनयन र सोसँग सम्बन्न्धत कायिहरू, 

o पररषद्को न्जन्सी सम्पवत्त र सरसामानहरूको सरुिा व्यबस्था र्मलाउन,े 

o खररद योजनाको ननमािण गने र खररद सम्वन्धी कायि गने। 
योिना तथा वदेैशशक समन्वय शाखाको कायव 

o वावषिक योजना तथा कायिक्रमहरू तजुिमा गने,  

o यवुा ववकाससम्बन्धी वावषिक कायिक्रमहरू तयार गने,  

o यवुा ववकाससम्बन्धी आवगधक (अल्पकालीन, मध्य र दीघिकालीन) योजनाहरू तयार गने,  

o न्जल्ला र िेत्रस्तरीय कायिक्रमहरूको तजुिमा गने,  



o अन्तगितका ननकाय तथा सम्बन्न्धत ससं्थाबाट प्राप्त योजना तथा कायिक्रमलाई अन्न्तमरूप हदई रान्ष्िय 

र प्रादेर्शक योजनामा समाहहत गनि मन्त्रालय मापिmत रान्ष्िय योजना आयोगमा र्सफाररससहहत पिाउने, 

o वदेैर्शक सहयोगका सम्बन्धमा यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय साथ ैअन्य मन्त्रालय, आयोग, सगचवालय र 
ववकास साझेदारहरूसँग समन्वय र सम्बन्ध ववस्तार गनि आवश्यक कायि गने,  

o यवुा ववकाससम्बन्धी अन्तरािन्ष्िय अध्ययन र गोन्ष्ि, सेर्मनार तथा सम्मेलन सम्बन्धी कायि गने गराउने,  

o पररषद्को यवुा ववकासका लागग वदेैर्शक सहयोगसम्बन्धी अन्तर शाखा समन्वयकारी कायि गने,  

o यवुा ववकास र पररचालनका लागग अन्तरािन्ष्िय सम्झौतासम्बन्धी कायि गने,  

o पररषद्को जनशन्तत ववकाससम्बन्धी कायिक्रमका लागग वदेैर्शक सहयोगको पररचालन गनि पहल गने, 

o यवुाको ववकास र ववस्तारका लागग वदेैर्शक सहयोग सम्िाव्यता र आवश्यकताको िेत्र पहहचान गने,  

o यवुाको ववकास र ववस्तारका लागग वदेैर्शक सहयोग गने ववर्िन्न वदेैर्शक दात ृ ननकायहरूबीच 

सम्बन्धसम्बन्धी कायि गने,  

o पररषद्को मार्सक, चौमार्सक तथा वावषिक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गने,  

o नागररक बडापत्रमा उल्लेख िएका आफ्नो शाखासँग सम्बन्न्धत कामहरू एव ंअन्य ननदेर्शत कायिहरू 

सम्पादन गने, 

o अन्य तोककएका कायिहरू सम्पादन गने। 
सिूना प्रववचि शाखाको कायव 

o रान्ष्िय यवुापररषद्को वेवसाइट, नोहटसबोडि सेवा तथा अकफर्सयल समान्जक सञ्जाल ववकास तथा 
अद्यावगधक गने गराउने। 

o नागररक वडापत्रको व्यवस्था गरी कायािलयबाट सम्पादन गररने कायिहरूका वारेमा सेवाग्राहीहरूलाई 

सहजढंगले सचूना उपलब्ध गराउने र आफ्नो शाखाबाट सम्पादन गररने कामहरू समयमा न ैसम्पादन 

गने गराउने। 
o यवुा सचूना केन्र तथा अन्य ननकायहरूबाट सञ्चार्लत कायिक्रमलाई एकीकृत सचूना प्रणालीमा आवद्ध 

गने गराउने। 
o ववर्िन्न ननकायहरूबाट सञ्चार्लत यवुासम्बन्धी कायिक्रमहरूको त्याङ्खकहरू प्राप्त गरी अद्यावगधक 

गने गराउने। 
o प्राप्त सचूनाहरू पररमाजिन तथा प्रशोधन गरी ती सचूनाहरूमा यवुाहरूको सहज पहँुच पगु्ने व्यवस्था 

र्मलाउने। 
o यवुासम्बन्धी लेख रचना सकंलन, प्रकाशन तथा सन्देशमलूक प्रचार प्रसार सामग्री उत्पादन गरी ववर्िन्न 

सञ्चार माध्यमहरूद्वारा प्रचार प्रसार गने, गराउने। 
o यवुा सचूना केन्र तथा ववर्िन्न ननकायका सचूना केन्रहरूबीच समाञ्जस्यता कायम गनि पहल गने। 
o रान्ष्िय यवुा पररषद् अन्तगितका यवुा सचूना केन्रहरूका लागग तार्लम र अर्िमखुीकरण कायिक्रम 

सञ्चालन गने। 
o न्जल्ला यवुा कायािलयहरूबाट यवुा उपयोगी सचूनाको सकंलन, प्रवाह र सपं्रेषणसम्बन्धी कायिहरू गने। 
o सचूना तथा त्याङ्खकहरू एकीकृत तथा ववकास गनिका लागग आवश्यक ढाँचाहरूको ववकास गनि अध्ययन 

अनसुन्धान गने गराउने। 



o शाखाको मार्सक, चौमार्सक तथा वावषिक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गरी सम्बन्न्धत ननकायमा पिाउने। 
o पररषद्को िमता ववकासका लागग आवश्यक सफ्टवेयरहरू ननमािण गने गराउने। 
o पररषद्, यवुा सचूना केन्र र अन्य सचूना प्रदायक ननकायहरूबीच सञ्जाल ननमािण गने। 
o पररषद्लाई सचूना मतै्री, आधनुनक डडन्जटाइज्ड कायािलयकोरूपमा ववकास गनि प्रयास गने तथा कायािलय 

पररसर सचूनामलूक र सेवा ग्राही मतै्री बनाउने। 
o सञ्चार िेत्रसगं आवश्यक समन्वय गने र पररषद्ले सम्पादन गरेका महत्वपणूि, यवुा मतै्री र जनसरोकारका 

ववषयहरूलाई सञ्चारमाध्यमबाट सपं्रेषण, सचूना प्रवाह गने। 
o पररषद्को सचूना अगधकारीको रूपमा कायि गने। 
o नागररक वडापत्रमा उल्लेखखत शाखासँग सम्बन्न्धत कायिहरू तथा अन्य ननदेर्शत कायिहरू तोककएको 

समयर्ित्र सम्पादन गने। 
o शाखामा ननमािण िएका सब ैसचूना तथा अर्िलेखहरूलाई सरुक्षितरूपमा राख्न।े 

 

सामाष्ट्िक सरं् ससं्था तथा समन्वय शाखाको कायव 
o रान्ष्िय यवुा पररषद्सँग आबद्द हुन चाहने सघंससं्थाहरूलाई आबद्दता प्रदान गने सम्बन्धी शति, ववगध 

र प्रकृयाका सम्बन्धमा कायिकारी सर्मनतसमि र्सफाररस गने तथा पररषद्बाट िएको ननणियको 
कायािन्वयन गने। 

o रान्ष्िय यवुा पररषद्बाट आबद्दता र्लएका सघंससं्थाहरूको आबद्दता नवीकरणसम्बन्धी शति, ववगध  र 
प्रकृयाका सम्बन्धमा कायिकारी सर्मनतसमि र्सफाररस गने तथा पररषद्बाट िएको ननणियको 
कायािन्वयन गने, गराउने। 

o रान्ष्िय यवुा पररषद्बाट आबद्दता र्लएका सघंससं्थाहरूले ववध्यमान ऐन ननयम तथा नीनत 
ननदेशनबमोन्जम काम नगरेको वा तोककएको समयमा नवीकरण नगरेको अवस्थाको सनुनन्श्चत गरी 
खारेजीका सम्बन्धमा कायिकारी सर्मनत समि र्सफाररस गने। पररषद्बाट िएको ननणियको 
कायािन्वयन गने, गराउने। 

o यवुा िते्रसँग सम्बन्न्धत काम गने सरकारी तथा गरैसरकारीससं्थाहरूको समन्ष्टगत तथा  ववषयगत 
प्रोफाइल तयार गने, गराउने। 

o यवुािेत्रसँगसम्बन्न्धत काम गने सरकारी तथा गरैसरकारीससं्थाहरूकोबीच समन्वय गनि तथा 
त्यस्ताससं्थाहरूमाफि त सचंालन गररने कायिक्रमहरूलाई व्यवन्स्थत तथा प्रिावकारी बनाउन यवुा 
ससं्थासजंाल समन्वय सर्मनत -Youth Organization Network Coordination Committee 

YONCC_ गिन गनि र्सफाररस गने र त्यसको बिैक सचंालन गने, गराउने। 
o यवुािेत्रसँग सम्बन्न्धत काम गने सरकारी तथा गरैसरकारी ससं्थाहरूले पररषद्को लागग आगथिक, 

िौनतक तथा प्रववगधक सहयोग गनि चाहेमा त्यस्तो सहयोग स्वीकार गने र खचि गने सम्बन्धी 
कायिववगध तयार गरी स्वीकृनतको र्सफाररस गने। 

o यवुािेत्रसँग सम्बन्न्धत काम गने सरकारी तथा गरैसरकारीससं्थाहरूबीच कन्म्तमा ३ महहनामा 
एकपटक बिैकको आयोजना गने, गराउने। 



o शाखासँग सम्बन्न्धत कायिक्रमहरूको कायािन्वयन प्रकृयाको खाका एकककृत बिैककमा र्सफाररससहहत 
पेश गने, गराउने। 

o स्वीकृत कायिक्रमको कायािन्वयन योजना तथा अनगुमन योजना स्वीकृनतको लागग र्सफाररस गने। 
o यवुािेत्रसँग सम्बन्न्धत काम गने सरकारी तथा गरैसरकारी ससं्थाहरूबाट वावषिक प्रनतवेदन सकंलन 

गराउने र पररषद्मा पेश गने, गराउने। 
o शाखासँग सम्बन्न्धत कामहरूको मार्सक, चौमार्सक र वावषिक प्रनतवेदन तयार गनि लगाई 

र्सफररससाथ पेश गने, गराउने। 
o यवुािेत्रसँग सम्बन्न्धत काम गने सरकारी तथा गरैसरकारी ससं्थाहरू तथा ब्यन्ततत्वहरूलाई 

यवुािेत्रमा अनकुरणीय कायि िए गरेका स्थान तथा िेत्रको Exposure Visit सम्बन्धी कायि गने, 
गराउने। 

o यवुािेत्रसँग सम्बन्न्धत काम गने सरकारी तथा गरैसरकारी ससं्थाहरूले आयोजना गने तालीम, 
कायिशाला, भ्रमण तथा अन्य कायिक्रमहरूमा सहिागी हुने, सहिागीताको लागग पशे गने। 

o पररषद्सँग आबद्द सघंससं्थाको कामको अनगुमन गने, गराउने र तत्सम्बन्धमा कायिकारी सर्मनत 
समि प्रनतवेदन हदने। 

o नीनत कायािन्वयनको अपयािप्त िते्र (Gap) को पहहचान गरी, गराई त्यस्ता िेत्रमा काम गने 
सघंससं्थाहरूलाई प्रोत्साहहत गने गरी कायिक्रम ननधािरण गने, गराउने। 

o सघंससं्थाहरूको स्तरननधािरणसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी स्वीकृत गराउने र सोहीबमोन्जम 
सघंससं्थाको स्तरननधािरणसम्बन्धी कायि गने, गराउने। 

o न्जल्ला यवुा सर्मनत र स्थानीय सघंससं्थाबीच समन्वय र सहकायिसम्बन्धी कायिववगध तयार गरी 
गराई र्सफाररससहहत पेश गने। 

o सालवसालीरूपमा स्वीकृत कायिक्रमहरूमध्ये सामान्जक सघंससं्था तथा समन्वय शाखासँग सम्बन्न्धत 
कायिक्रमहरू कायािन्वयन गने, गराउने। 

o यवुासम्बन्धी रान्ष्िय तथा अन्तरान्ष्िय गरैसरकारीससं्थाहरूसँग सम्पकि , सम्बन्ध र समन्वयसम्बन्धी 
कायि गने, गराउने। 

o रान्ष्िय तथा अन्तरान्ष्ियस्तरमा यवुा आदान प्रदानसम्बन्धी कायि गने, गराउने। 
o नागररक बडापत्रमा उल्लेखिएका सामान्जक सघंससं्था तथा समन्वय शाखासँग सम्बन्न्धत कामहरू 

एव ंअन्य ननदेर्शत कायिहरू गने, गराउने। 
 

यवुा ताशलम तथा अनसुन्िान शाखाको कायव 
o यवुाहरूको िमता ववकास तथा सीप ववकाससम्बन्धी अल्पकालीन र दीघिकालीन तार्लमको योजना 

ननमािण तथा कायािन्वयन गने। 
o ववर्िन्न ससं्थाहरूबाट सञ्चार्लत यवुालिीत तार्लमको समन्वय गने। 
o ववर्िन्न ववषयगत तार्लमका ववषयवस्त ु (Contents) नमनूा सामग्री, प्याकेज, मोड्यलुहरू ववकास 

गने। 



o न्जल्ला यवुा कायािलय तथा युवा सचूना केन्रमा कायिरत कमिचारीहरू तथा अन्य यवुाहरूको िमता ववकास 

गनि मागमा आधाररत तार्लम सञ्चालन गने गराउने। 
o रान्ष्िय यवुा पररषद्लगायत केन्रीय ननकायहरूमा यवुाहरूको सकारात्मक गचन्तन, िमता ववकास 

तथा यवुा उद्दमशीलता तफि  आकषिण गने उत्प्रेरक तार्लम ननरन्तररूपमा सञ्चालन गने। 
o प्राप्त सचूनाहरू पररमाजिन तथा प्रशोधन गरी ती सचूनाहरूमा यवुाहरूको सहज पहँुच पगु्ने व्यवस्था 

र्मलाउने। 
o तार्लमप्रदायक ननकायहरूबीच समन्वय गरी सञ्जाल ननमािण गने र समान प्रकृनतका तार्लमहरू 

एकीकृतरूपमा सञ्चालन गने वातावरण तयार गने। 
o यवुा सचूना केन्र तथा ववर्िन्न ननकायका सचूना केन्रहरूबीच समाञ्जस्यता कायम गनि पहल गने। 
o रान्ष्िय यवुा पररषद्अन्तगितका यवुा सचूना केन्रहरूका लागग तार्लम र अर्िमखुीकरण कायिक्रम 

सञ्चालन गने। 
o यवुा उद्यमर्शलता, िमता अर्िवदृ्गध तथा स्वरोजगारसम्बन्धी दीगो ववकाससम्बन्धी ववषयमा 

अध्ययन अनसुन्धान गरी नीनतननधािरणमा सहयोग गने। 
o यवुासम्बन्धी अनसुन्धान तथा ववकाससगं सम्बन्न्धत कायिमा सहयोग र समन्वय गने। 
o अनसुन्धानबाट प्राप्त ननष्कषिहरूको प्रचारप्रसार गराउने। 
o पररषद्को स्वीकृत वावषिक कायिक्रम अनसुार अनसुन्धान कायियोजना तथा मलू्याङ्खकन सचूकहरू 

तयार गरी स्वीकृनतका लागग पेश गने। 
o स्वीकृत कायियोजना अनसुार कायिक्रम कायािन्वयनको आवश्यकतानसुार अनगुमन एव ंननरीिण गरी 

यस सम्बन्धी पषृ्िपोषण प्राप्त गने। 
o कायिक्रम कायािन्वयनमा देखा परेका बाधा अड्काउ हटाउने र समस्या समाधान गनि सहयोग गने। 
o शाखाको मार्सक, चौमार्सक तथा वावषिक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गने। 
o नागररक वडापत्रमा उल्लखे िएका आफ्नो शाखासगं सम्बन्न्धत कामहरू एव ंअन्य ननदेर्शत कायिहरू 

तोककएको अवगध र्ित्र ैसम्पादन गने। 
o शाखामा ननमािण िएका सब ैसचूना तथा अर्िलखेहरूलाई सरुक्षितरूपमा राख्न।े 

 

यवुा ववकास तथा उद्यम प्रबद्विन शाखाको कायव 
o रान्ष्िय यवुा नीनतसमब्न्धी कायि गने गराउने 

o यवुा सम्वन्धी नीनत कायिक्रम, कायिक्रमको कायािन्वयन तथा समन्वयसम्वन्धी कायि गने, गराउने 

o यवुा ववकास तथा उदयम प्रबद्िधनसम्बन्धी वावषिक कायिक्रम तजुिमा गरी स्वीकृनतको लागग पेश गने 

o स्वीकृत वावषिक कायिक्रमको कायियोजना तयार गरी गराइ सो अनरुूप कायिसम्पादन गने गराउने 

o यवुा ववकास तथा अन्य सचंार्लत कायिक्रमहरूको अनगुमन तथा मलू्यांकन गरी प्रनतवेदन पेश गने 

o शाखाको मार्सक, चौमार्सक तथा वावषिक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गने र गनि लगाउन े

o उद्यम\ सचंालन गरेका सरकारी तथा गरैसरकारी सघंसस्थासँग समन्वय गरी उद्यम\ िते्र पहहचान गने 

o सरकारी ननकायबाट सचंालन िएका यवुा ववकास तथा उद्यमहरूको अर्िलेख राख्न लगाउन े। 
 



मनोपरामशव शाखाको कायव 
o पेशा व्यवसाय गनिको ननन्म्त यवुालाई परामशि हदन कायिक्रम तयार गने गराउने। 
o दवु्यिसनमा लागेका यवुालाई प्ुःनस्थापनको ननन्म्त पहल गने। 
o यवुाका समस्याहरू अध्ययन गने गराउने। 
o यवुाहरूका रुगच चाहनाहरू बझुी सोही अनसुार कायिक्रम सचंालन गनि कायियोजना बनाउने। 
o यवुालाई सामान्जक काममा सहिागी गराउन प्ररेरत गने खालका कायिक्रमहरू तजुिमा गरी सचंालन 

गने गराउने। 
o मनोपरामशि आवश्यक पने यवुाहरूको त्याङ्खक सकंलन एव ंअद्यावगधक गनि लगाउने। 
o प्राकृनतक प्रकोप, द्वन्द्व आहदबाट प्रिाववत यवुाको िमता ववकाससम्बन्धी कायिक्रम तजुिमा एव ं

सचंालन गने। 
o सामान्जक अपराध आहदमा सलंग्न यवुालाई सही बाटोमा ल्याउन तथा र्सपयतुत कामप्रनत अर्िप्ररेरत 

गनि परामशि प्रदान गने, गनि लगाउने। 
o यवुालाई आपm्नो दैननक विmयाकलापहरू सञ्चालन गनि आइपरेका बाधा अड्चनहरू हटाउन परामशि 

सेवा प्रदान गनि सहयोग गने। 
o मनोपरामशि तथा अन्य सचंार्लत कायिक्रमहरूको अनगुमन तथा मलू्यांकन गरी प्रनतवेदन पेश गने। 
o शाखाको मार्सक, चौमार्सक तथा वावषिक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गने र गनि लगाउने। 

 

आचथवक प्रशासन शाखाको कायव 
o पररषद् अन्तगितको साधारण बजेट तयार गनि सहयोग गने,  

o पररषद् अन्तगितका ननकायहरूलाई प्रदान गररने बजेट अन्ख्तयारीपत्र तयार गने र खचिसम्बन्धी 
नम्र्सलाई व्यवन्स्थत गने,  

o साधारण तथा ववकास बजटे अन्तगितको ननकासासम्बन्धी कायिवाही गने,  

o केन्रीय र कायि सञ्चालनस्तरको लखेा राख्न,े सोको प्रनतवेदन तयार गने तथा एकीकृत केन्रीय वावषिक 
आगथिक वववरण तयार गने,  

o लेखापरीिण गराउने र बेरूजु सम्परीिण गनि मदत गने, 

o आगथिक प्रशासनका ववषयमा पररषर अन्तगितका कायािलयहरूलाई राय सल्लाह प्रदान गने,  

o कमिचारी प्रशासन शाखाको सहयोग र्लई पररषद्को कमिचारीको तलबी प्रनतवेदन तयार गने तथा 
तलबित्ता ववतरण गने । 

४. पररषद् बाट प्रदान गररने सेवा 
 यवुाका हक हहतको सरंिण र सम्बधिन गने 

 यवुालाई सिम नागररकको रूपमा तयार गने 

 यवुालाई सशततीकरण गने 
 यवुा सम्बन्धी ववषयको नीनत ननमािणदेखख कायािन्वयन तहसम्म यवुाहरूलाई सहिागी गराउन े
 यवुाहरूलाई रान्ष्िय ववकासको मलू प्रवाहमा समावेश गने 



 यवुाहरूलाई तथा सरोकारवालाहरूलाई सम्बन्न्धत सचूनाहरू उपलब्ध गराउने 
 यवुासँग सम्बन्न्धत सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गने 

५. सेवा प्रदान गने  शाखाको ष्ट्िम्मेवार अचिकारी र सम्बष्ट्न्ित शाखा प्रमखु 
क. प्रशासन, अनगुमन, मलू्याङ्खकन तथा आन्तररक व्यवस्थापन शाखा 

शाखा प्रमखु उपसचिव श्री देवव प्रसाद अचिकारी 
ना.स.ु पदम भट्टराई 
ना.स.ु प्रववन राई 
लेखापाल श्री प्रभा भट्टराई 

ख. यवुा ववकास उद्दम प्रबद्र्िन शाखा 
शाखा प्रमखु उपसचिव, श्री रमा अयावल पन्थी 
प्रा.स. हररचन्र कडायत 

ग. मनोपरामशि शाखा 
शाखा प्रमखु उपसगचव श्री देवव प्रसाद अगधकारी 

घ. सामान्जक सघंससं्था तथा समन्वय शाखा 
शाखा प्रमखु उपसगचव श्री देवव प्रसाद अगधकारी 

ङ.  योजना तथा वदेैर्शक समन्वय शाखा 
शाखा प्रमखु उपसगचव श्री दामोदर फुयल 
शाखा अगधकृत श्री लक्ष्मण गगरी 
प्रा.स. श्री मन्दोदरी ररजाल 

च. यवुा तार्लम तथा अनसुन्धान शाखा 
शाखा प्रमखु उपसगचव श्री ध्रुवराज पौडले 
शाखा अगधकृत श्री कृष्ण चन्र पोखरेल 

छ. सचूना प्रववगध शाखा 
शाखा प्रमखु उपसगचव श्री कणिबहादरु िवुाजी 
कम्प्यटुर अपरेटर श्री प्रकेशचन्र शे्रष्ि 
प्रा.स. श्री अप्सरा कोइराला 

ज. सगचवालय 
कायिकारी उपाध्यि 
प्रशासकीय प्रमखु 
कम्प्यटुर अपरेटर श्री श्यामकाजी खत्री,  कम्प्यटुर अपरेटर श्री र्मरा काफ्ल े



६. सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तरु र अवचि 

सचूना माग ननवेदनमा हालसम्म कुन ैदस्तरु नतोककएको । स ंघ सस्था दताि र नवीकरणमा रु. 
नतन हजार दस्तरु लाग्ने व्यवस्था रहेको छ। सेवा प्राप्त गनि सेवाग्राहीलाई यथाशतय तरुुन्त ैसेवा प्रवाह 
गररने र समय लाग्ने हकमा बढीमा १५ र्ित्र सेवा उपलब्ध गराइने व्यवस्था रहेको गररएको छ। 

 

७. तनणवय गने प्रक्रिया र अचिकारी 

क. प्रकक्रया  

 सचूना मागकतािले आफूले माग गरेको सचूना सहहतको वववरण उल्लखे गरी पररषद्को सचूना 
अगधकारीलाई सम्बोधन गरी ननवेदन हदन ुपने ।  

 ननवेदकल ेमाग गररएको सचूना तत्काल उपलब्ध गराउन नसककने प्रकृनतको िएमा सचूना 
अगधकारीले कारण सहहत सचूना उपलब्ध गराउने समय तोकी सोको जानकारी ननवेदकलाई 
गराइनेछ ।  

 सचूना अगधकारी समि माग गररएको सचूना आफूिन्दा मागथल्लो तहबाट ननणिय गराउन ुपने 
िएमा सो को जानकारी सचूना मागकतािलाई तत्काल गराई १५ हदनर्ित्र सचूना माग ननवेदन 
उपर िएको ननणिय उपलब्ध गराइनेछ ।  

 सचूना मागकतािले माग गरेको वववरण स्थलगत भ्रमणबाट हदन सककने अवस्था िएमा स्थलगत 
भ्रमण गरी प्रनतवेदन पेश गनि लगाउन सककनेछ । यसरी भ्रमण गरीसकेपनछ भ्रमणमा खहटन े
पदागधकारीले माग सचूनाको सम्बन्धमा प्रनतवेदन पेश गनुिपनेछ । प्राप्त प्रनतवेदनका आधारमा 
ननणिय गराउन आवश्यक िए ननणिय गराई र ननणिय गराउन आवश्यक निए सोझ ैसचूना 
अगधकारीले आवश्यकता अनसुारको सचूना मागकतािलाई उपलब्ध गराइनेछ ।  

 प्रचर्लत ऐन, ननयम तथा ननदेर्शकाले सचूना प्रवाह गनि नर्मल्न,े गोप्य रहने िनी तोककएको 
ववषयमा सचूना प्रवाह गररने छैन ।  

 अन्य ववषयको ननणिय ववषयको कायिप्रकृनत अनसुार हटप्पणी, समहू प्रनतवेदन, छलफल आहदका 
आधारमा हुने गदिछ । 

ख. ननणिय गने अगधकारी 

सचूनासँग सम्बन्न्धत ववषयको प्रकृनत अनसुार रान्ष्िय यवुा पररषद्का प्रशासकीय प्रमखु एवम ्
कायिकारी उपाध्यि । 



८. तनणवय उपर उिुर सनु्ने अचिकारी 

प्रशासकीय प्रमखु र कायिकारी उपाध्यि । 

९. सम्पादन गरेको कामको वववरण 

राष्ट्रिय यवुा पररषद् स्थापना पश्िात हालसम्म सम्पादन गरेका कामको वववरण यस प्रकार छः  
o पररषद्को केन्रीय कायािलयको स्थापना र व्यवस्थापन 
o कायािलयको चपचाररक उद्घाटन तथा उत्कृष्ट यवुा प्रनतिा ̸उद्यमीहरुलाई सम्मान ।   
o कमिचारी सरंचना स्वीकृत तथा व्यवस्थापन  
o रान्ष्िय यवुा पररषद्का सदस्यहरुको मनोनयन 
o पररषद्को कायिकारी सर्मनतको गिन 
o रान्ष्िय यवुा पररषद् ननयमावली २०७३ पाररत 
o न्जल्ला यवुा सर्मनतका अध्यिहरुको ननयनु्तत (६० न्जल्ला) 
o ७५ ओटै न्जल्ला यवुा सर्मनतको कायािलयमा कायािलय प्रमखुको ननयनु्तत (र्शिा सेवाका 

उपसगचवहरुलाई काज खटाइएको) 
o आव २०७३/०७४ को बजेट प्राप्त िई न्जल्लालाई अन्ख्तयारी प्रदान गररएको ।  
o यवुा लक्षित लागचुषध दवु्यिसनी ववरुद्ध देशका मखु्य ६ स्थानमा अर्िमखुीकरण कायिक्रम सम्पन्न 

।  
o पररषद्को आयोजनामा महामहहम राष्िपनतज्यकूो प्रमखु आगथत्यमा अन्तरािन्ष्िय यवुा हदवस (12 

August, 2016) सम्पन्न ।  
o यवुा सम्बद्ध ववर्िन्न सरकारी तथा गरैसरकारी सघंससं्था¸ राजननैतक तथा ववद्याथी सगंिनहरु 

तथा गरैआवासीय नेपाली सघं (NRNA) तथा सचंारकमीहरुसँग छलफल¸ बिैक¸ अन्तरकक्रया सम्पन्न 
।  

o यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय¸ रान्ष्िय यवुा पररषद् तथा गरैआवासीय नेपाली सघंको सयंतुत 
आयोजनामा नेपाली यवुाको अन्तरािन्ष्िय सम्मेलन सम्पन्न । ३०० जना यवुाको सहिागगतामा यथु 
र्िजनमा उल्लेखखत पाँच आधारस्तम्ि तथा यवुा ववपे्रषण लगानीका ववषय गरी जम्मा ६ वटा 
ववधामा कायिपत्र प्रस्तनुत¸ छलफल र ननष्कषि पनछ बोड ेघोषणापत्र जारी ।  

o रान्ष्िय यवुा पररषद् र नेपाल इन्न्जननयररङ्ख कलेजको सहकायिमा माटो ववनाको अगािननक तरकारी 
खेती प्रणाली सम्बन्धी एक हदवसीय अर्िमखुीकरण सम्पन्न ।  

o चाल ुआ.व. २०७३।०७४ को वावषिक कायिक्रम सम्बन्धी अर्िमखुीकरण देहाय बमोन्जम सम्पन्न्ः  



 

क्र.स.ं केन्र सहिागी र्मनत कैकफयत 

१ जाउलाखेल 
लर्लतपरु 

रायपु सदस्य तथा पररषद्का 
कमिचारीहरु सब ै

२०७३ मसंीर ३ र ४ 
गत े

माननीय यवुा तथा खेलकुद 
मन्त्रीज्यू̧  सगचवज्य ू तथा 
सहसगचवज्यहूरु समेत 
उपन्स्थत 

२ धुर्लखेल, काभ्र े प्रदेश न ं३ का न्जयसु अध्यि र 
कायािलय प्रमखुहरु सब ै

२०७३ पौष ५ र ६ 
गत े

माननीय यवुा तथा खेलकुद 
मन्त्रीज्यू̧  सगचवज्य ू तथा 
सहसगचवज्यहूरु समेत 
उपन्स्थत 

३ ववराटनगर¸मोरङ्ख प्रदेश न ं१ र २ का न्जयसु अध्यि 
र कायािलय प्रमखुहरु सब ै

२०७३ पौष १० र ११ 
गत े

पत्रकार अन्तरकक्रयासमेत 

४ पोखरा¸ कास्की प्रदेश न ं४ र ५ का न्जयसु अध्यि 
र कायािलय प्रमखुहरु सब ै

२०७३ पौष १४ र १५ 
गत े

पत्रकार अन्तरकक्रयासमेत 

५ धनगढी¸ कैलाली प्रदेश न ं६ र ७ का न्जयसु अध्यि 
र कायािलय प्रमखुहरु सब ै

२०७३ पौष २६ र २७ 
गत े

पत्रकार अन्तरकक्रयासमेत 

नोट: रायपु– रान्ष्िय यवुा पररषद्¸    न्जयसु– न्जल्ला यवुा सर्मनत 

o र्मत्रराष्ि श्रीलङका सरकारको मतै्रीपणूि ननमन्त्रणामा यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय र रान्ष्िय यवुा 
पररषदको सयंतुत टोलीबाट श्रीलङकाका यवुा गनतववगधहरूको सप्ताहव्यापी अवलोकन भ्रमण । 

o नेपाल टेर्लर्िजनबाट प्रत्येक शकु्रबार बेलकुा ७:२५ बजे ववकास र समदृ्गधमा यवुा ववषय कायिक्रम 
प्रस्ततु । 

o नेपाल भ्रमणका लागग आएको नछमेकी र्मत्रराष्ि िारतका यवुा प्रनतननगधमण्डलहरूलाई स्वागत तथा 
त्रबदाइका अनतररतत यवुा ववकासका आपसी ववषयहरूमा अन्तरकक्रया ।   

o सप्ताहव्यापी अवलोकन भ्रमणका लागग नेपाल आएको नछमेकी र्मत्रराष्ि चीनको यवुा 
प्रनतननगधमण्डललाई स्वागत गरी नेपाल- चीन बीच घननष्ि सम्बन्ध तथा यवुा ववकासका लागग गनि 



सककने ववववध सहयोग र अनिुव आदानप्रदानका िेत्रको पहहचान तथा कायािन्वयनका लागग व्यापक 
अन्तरकक्रया । 

o यवुा अनिुव आदानप्रदान (आन्तररक) अन्तगित ३५ न्जल्लाका १७५ जना यवुालाई नेपालका ववर्िन्न 
िौगोर्लक¸ ऐनतहार्सक¸ धार्मिक¸ सांस्कृनतक िते्र तथा यवुा र्सजिनर्शलता¸ उद्यमर्शलता र उत्कृष्ट 
व्यावसानयक िेत्रको अवलोकन भ्रमण ।  

o रान्ष्िय यवुा पररषदको सिा हलमा प्रत्येक शकु्रवार हदउँसो १ बजदेेखख ३ घण्टा सम्म यवुालाई 
उद्यमर्शलता र रोजगारी¸ सचूना प्रववगधको प्रयोग¸ लाग ुपदाथिको दवु्यिसन र यसका असरहरू तथा 
तयाररयर काउन्सेर्लङ्ख जस्ता ववषयमा परामशि हदने गररएको ।  

o र्मत्रराष्ि िारत सरकारको ननमन्त्रणा नेपालका ५० जना यवुा प्रनतननगधमण्डल सप्ताहव्यापी 
अवलोकन भ्रमणका लागग िारत गएको । यसमा सम्बद्ध यवुाहरुका अनतररतत यवुा तथा खेलकुद 
मन्त्रालय तथा रान्ष्िय यवुा पररषदबाट सहजीकरण गररएको ।  

o पररषदबाट न्जल्ला स्तरीय कायिक्रम कायािन्वयनको अवस्थाको अनगुमन तथा सहजीकरण गने 
कामलाई नतिता हदइएको । हाल सम्म करीब ५५ वटा न्जल्लाको अनगुमन सम्पन्न िसैकेको ।  

o उद्यमशीलता र रोजगार ववषयमा १५०० िन्दा बढी यवुालाइ परामशि प्रदान । 

१०. कायावलय प्रमखु र सिूना अचिकारीको नाम र पद 
प्रमखुको नाम र पद: श्री मनु्ततर्सहं िकुरी , प्रशासकीय प्रमखु 

सचूना अगधकारीको नाम र पद: श्री कणिबहादरु िवुाजी , उपसगचव 

११. ऐन, तनयम, ववतनयम वा तनदेशशकाको सिूी 
(१) रान्ष्िय यवुा नीनत, २०७२  

(२) यथु र्िजन २०२५  

(३) रान्ष्िय यवुा पररषद् ऐन, २०७२  

(४) रान्ष्िय यवुा पररषद् ननयमावली, २०७३  

(५) यवुा र्सप तथा नेततृ्व ववकास कायिक्रम ननदेर्शका, २०७३  

(६) यवुा उद्यम कायिक्रम सञ्चालन ननदेर्शका, २०७३  

(७) कायिक्रम कायािन्वयन ननदेर्शका, २०७३ 



(८) यवुा सचूना केन्र सञ्चालन ननदेर्शका, २०७३ 

(९) न्जल्लास्तरमा यवुा प्रनतिा पहहचान (Youth Talent Hunt) कायिक्रम सञ्चालन ननदेशन, २०७४ 

(१०) रान्ष्िय यवुा पररषद्को आन्तररक कायिववगध, २०७३ 

(११) न्जल्लास्तरीय यवुा प्रनतिा तथा उद्यमीको खोजी तथा उनीहरूको कायिलाइ प्रोत्साहन कायिक्रम सञ्चालन 
ननदेशन, २०७४ 

(१२) समाजका लागग यवुाको एकहदन कायिक्रम सञ्चालन ननदेशन, २०७४ 

(१३) यवुा पररषद्का कमिचारीले पालना गनुिपने आचारसहंहता, २०७३ 

(१४) नेपालको सवंवधान 

१२. िाल ुआ.व. २०७३/०७४ को वावषवक कायविमहरु 
o यवुा सचंार कायिक्रम (टेर्लर्िजन कायिक्रम)  १ केन्र  
o यवुा र्सप तथा नेततृ्व ववकास कायिक्रम   ५०० जना  
o ग्रामीण यवुा उद्यम कायिक्रम  २४० िेत्र  
o यवुा लक्षित रान्ष्िय स्वरोजगार कायिक्रम (PPP)  ७ िेत्र  
o यवुा अनिुव आदानप्रदान कायिक्रम (आन्तररक) १४० जना  
o यवुा हदवस तथा महोत्सव  ७७ केन्र, न्जल्ला  
o यवुा सीप हदवस  १ पटक  
o केन्रीय यवुा सचूना केन्र सञ्चालन  १ केन्र  
o यवुा परामशि सेवा  १५०० जना  
o यवुा पररषद् र अन्तगितका कमिचारीहरूलाई अर्िमखुीकरण तार्लम  ७ िेत्र  
o यवुाका मदु्दा तथा कायिक्रमको बारेमा पत्रकारसँग अन्तकक्रि या तथा यवुा नीनत र यथु र्िजनको प्रचार 

प्रसार  ५ केन्र, न्जल्ला  
o समाजका लागग यवुाको एक हदन  ५० केन्र, न्जल्ला  
o अपाङ्खग यवुाका लागग सहयोग सामग्री ववतरण  २५० जना  
o न्जल्लास्तरका यवुा प्रनतिा तथा उद्यमीको खोजी र उनीहरूको कायिलाई प्रोत्साहन  ७५ जना   
o िववष्यमा गररने यवुा सम्बन्धी कायिक्रमका बारेमा ववज्ञहरूसँग छलफल तथा अन्तकक्रि या  १ केन्र  
o यवुा ववपे्रषण लगानी तथा सामान्जक सरुिा कोषको स्थापना  १ केन्र  
o यवुा प्रनतिा पहहचान (Youth Talent Hunt) ७६ केन्र, न्जल्ला  



o कायिक्रम अनगुमन तथा ननरीिण  ५० पटक   
o यवुासँग सम्बन्न्धत वदेैर्शक गोष्िी सम्मेलनमा सहिागगता (वदेैर्शक भ्रमण) 

१३. आम्दानी, खिव तथा आचथवक कारोवारसम्बन्िी अद्यावचिक वववरण 
 

म.ले.प.फा.न.ं १३ 
नेपाल सरकार 

राष्ट्रिय यवुा पररषद् 

खिवको फाुँटवारी 
२०७४ साल िेठ महहना 

आचथवक वषव २०७३।०७४ 
बिेट अनदुान वा उपशीषवक नम्बर ३४३०१३३ 
 
बिेट उपशीषवक वा उपशीषवकको नाम राष्ट्रिय यवुा पररषद्     िाल ु
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कोषको अवस्था 
बैंकको नाम कोष तथा लेखा तनयन्रक कायावलय त्ररपरेुश्वर बैंक खाता न.ं 
िम्मा तनकासा २८४७३३३१।०४     बैंक मौिदात 
िम्मा खिव २८४७३३३१।०४     नगद मौिदात 
िम्मा खिवमध्ये पेस्की बाुँकी  
 म्याद ननारे्को   ५६००००।०० 
 म्याद नारे्को    
पेस्की बाहेक खुद खिव   २७९१३३३१।०४ 

 
म.ले.प.फा.न.ं १३ 

नेपाल सरकार 
राष्ट्रिय यवुा पररषद् 

खिवको फाुँटवारी 
२०७४ साल िेठ महहना 

आचथवक वषव २०७३।०७४ 
बिेट अनदुान वा उपशीषवक नम्बर ३४३०१३४ 
बिेट उपशीषवक वा उपशीषवकको नाम राष्ट्रिय यवुा पररषद्     पुुँिी 
h]7 

dlxgfsf]  

vr{   

h]7 

dlxgf;Ddsf] 

lgsfzf 

vr{ / ljTtLo 

;+s]t gDa/ 

vr{ / 

ljTtLo 

zLif{s 

clGtd ah]6 h]7 dlxgf;Ddsf] 

vr{ 

afFsL 

ah]6 lgsf

zf 

०।०० १०११२३७।०० २९३११ फतनविर 
तथा 
क्रफक्िसव 

२१०७५००।०० १०११२३७।०० १०९६२६३।००  

०।०० ५९५६८२५।०० २९४११ सवारी 
सािन 

६५०००००।०० ५९५६८२५।०० ५४३१७५।००  

०।०० १११६८५७।५० २९५११ मेशनेरी 
औिार 

१४२५०००।०० १११६८५७।५० ३०८१४२।५०  

०।०० ८०८४९१९।५० कुल िम्मा  १००३२५००।०० ८०८४९१९।५० १९४७५८०।५०  

कोषको अवस्था 
बैंकको नाम कोष तथा लेखा तनयन्रक कायावलय त्ररपरेुश्वर बैंक खाता न.ं 
िम्मा तनकासा ८०८४९१९।५०     बैंक मौिदात 



िम्मा खिव ८०८४९१९।५०     नगद मौिदात 
िम्मा खिवमध्ये पेस्की बाुँकी  
 म्याद ननारे्को   ००।०० 
 म्याद नारे्को    
पेस्की बाहेक खुद खिव   ८०८४९१९।५० 

१४. सम्पकव  वववरण 

 क. रान्ष्िय यवुा पररषद्मा सदस्य िएका सम्बद्ध ननकाय/ मन्त्रालयहरुको वववरण 
क्र.स.ं पद ननकाय सम्पकि   
१ सगचव अथि मन्त्रालय ०१४२१११६१ 
२ सगचव उद्योग मन्त्रालय ०१४२११५७९ 
३ सगचव कृवष ववकास मन्त्रालय ०१४२११८०८ 
४ सगचव यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय ०४१२००५४० 
५ सगचव र्शिा मन्त्रालय ०१४२००३४५ 
६ सगचव श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय ०१४१११९९१ 
७ सगचव स्वास््य मन्त्रालय ०१४२६२५९० 
८ सगचव रान्ष्िय योजना आयोग ०१४२११६२९ 

ख. राष्ट्रिय यवुा पररषद्का सदस्यहरूको नामावली 

(१)  रान्ष्िय यवुा पररषद् ऐन, २०७२ को दफा ५(ट) बमोन्जम यवुा सम्वन्धी सघं, ससं्थाबाट ४ जना  

क्र.स
. 

नामथर िेगाना जन्म र्मनत 
मागथल्लो 
योग्यता 

प्रनतननगधत्व िेत्र 

महहला
/ 

परुुष 

सम्पकि  न.ं इमेल िेगाना 

१ िावना िट्ट ववजवुार१,प्यु
िान 

१२/९/२०४० स्नातकोत्तर यवुा सम्बन्धी संघ, 
संस्था 

महहला ९८५११२४२४८ 
bhawanamp@gmail.com 

२ रुपा उपे्रनत ननजगढ८, 
बारा 

३१/२/२०३८ स्नातकोत्तर यवुा समब्न्धी 
संघ, संस्था 

महहला ९८४१५२७२९७  

३ हटका पौडेल पशुपनत 
नगर६, 
ईलाम 

२२/६/२०४५ स्नातक यवुा समब्न्धी 
संघ, संस्था 

परुुष ९८५१०८११०० 
neeroz100@gmail.com 

mailto:bhawanamp@gmail.com
mailto:neeroz100@gmail.com


४ सुन्जत 
के.सी. 

मुलपानी१,का
िमाण्डौ 

२२/११/२०४५ स्नातकोत्तर यवुा समब्न्धी 
संघ, संस्था 

परुुष ९८५१०६६८९५ 
sujitkc3@gmail.com 

(२) दफा ५(ि) बमोन्जम आहदवासी र जनजानत, मधेशी, दर्लत, अपाङ्खगता िएका व्यान्तत, अल्पसखं्यक 
समदुाय वा वपछडडएको िेत्रबाट- १५ जना 

क्र.
स. 

नामथर िेगाना जन्म र्मनत मागथल्लो 
योग्यता 

प्रनतननगधत्व 
िेत्र 

महहला 
परुुष 

सम्पकि  न.ं इमेल िेगाना 

१ दगुािनन्द िाकुर सप्तरी २१/११/२०४४ स्नातक मधेश परुुष ९८५११२६१३० durga.thakur44@gm
ail.com 

२ प्रवेजआलम अन्सारी कलैया-२०, 
बारा 

२४/३/२०४६ स्नातक अल्पसंख्यक परुुष ९८४१९१९०४७ a.pravez@gmail.co
m 

३ क्षिनतज थेवे र्सनाम-८, 
ताप्लेजङु 

२७/८/२०४ स्नातक जनजानत परुुष ९८४१५५८९०१ yfnepal.kshitij@gmai
l.com 

४ धनराज तुमवापो चोकमागु- २ 
पाँचथर 

  जनजानत परुुष ९७४१०५५७५२ tumbapodhanraj@g
mail.com 

५ शैलेन्र कुमार चौधरी चन्रपरु-१५, 
रौतहट 

६/६/२०३ प्रववणता 
प्रमाणपत्र 
तह 

आहदवार्सरजन
जानत 

परुुष ९८४१५८०७४० shailendrakumarcg
@gmail.com 

६ झलमाया वव।क। डढेगाउँ-
५,नवलपरा
र्स 

४/१०/२०४२ स्नातकोत्तर दर्लत महह
ला 

९८५१०४१६३२ 
jhalabk@yahoo.com 

७ संगगता अछामी लर्लतपरुउ
मानपा-१४ 

७/३/२०४४ स्नातक दर्लत महहला ९८४१७६८३६३ achhami@yahoo.co
m 

८ न्जनत अन्सारी कामनपा,का
िमाण्डौ 

१९/१२/२०५४  अल्पसंख्यक महहला ९८१८११११६४ jeenatansari236@g
mail.com 

९ संझना अगधकारी माझफाँट-८, 
पवित 

११/७/२०४२ स्नातकोत्तर  महहला ९८४१६३८८७६ adhikarigal7@yahoo
.com 

१० र्लला शमाि गोवरडडहा-
७,दाङ 

१३/२/२०३५ स्नातक  महहला ९८५११४६७२२ leesharma33@gmail
.com 
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mailto:a.pravez@gmail.com
mailto:a.pravez@gmail.com
mailto:yfnepal.kshitij@gmail.com
mailto:yfnepal.kshitij@gmail.com
mailto:tumbapodhanraj@gmail.com
mailto:tumbapodhanraj@gmail.com
mailto:shailendrakumarcg@gmail.com
mailto:shailendrakumarcg@gmail.com
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mailto:achhami@yahoo.com
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११ वपकंक कुमारी साह जनकपरु, 
धनषुा 

  मधेशी महहला ९८५४०२४००४  

१२ र्सता सुवेदी इटहरी, 
सुनसरी 

   महहला ९८४२०६६०७६ sitasubedig@gmail.c
om 

१३ अननता ढुङ्खगाना कञ्चनपरु   अपाङ्खग 

 

महहला ९८४८७१५५६१ anitadhungana.ndwa
@gmail.com 

१४ टेकराज पछाइ ववराट- ६, 
जमु्ला 

४/१/२०३७ स्नातकोत्तर वपछडडएको िेत्र परुूष ९८५१०७०६५० 
ptekji@gmail.com 

 

(३) दफा ५(ड) बमोन्जम उधोग, श्रम, कृवष, खेलकुद, त्रबज्ञान, प्रववगध तथा वातावरण, साहहत्य तथा कलाको 
िेत्रबाट- ६ जना 

क्र.
स. 

नामथर िेगाना जन्म र्मनत मागथल्लो 
योग्यता 

प्रनतननगधत्व िेत्र महहला/ 

परुुष 

 

सम्पकि  न.ं 

 

इमेल िेगाना 

१ हदर्लप न्यौपाने लेखनाथ न.पा. 
-१२, कास्की 

९/११/२०३६ स्नातकोत्तर उद्योग परुुष ९८५६०३२४५४ pdneupane2036@g
mail.com 

२ खखमप्रसाद पन्थी हंसपरु-३, 
अघािखाँची 

२१/८/२०४३ स्नातकोत्तर त्रबज्ञान तथा 
प्रववगध 

परुुष ९८४३८८२०४५ khimcdc@gmail.co
m 

४ तुलसा वाईवा िरकाली-
९,र्सन्धलुी 

२/९/२०३५ एमकफल साहहत्य/कला महहला ९८४१४०२४२६ tulasawaiba@yaho
o.com 

५ पववत्रा िुतेल मेगथनकोट-६, 
काभे्र 

२०४३।३।१६ स्नातक श्रम महहला ९८४१५०९२३४ pabitrabhurtel@gm
ail.com 

६ 

 

थलु राजिण्डारी िुलाछाप-४, 
ओखलढुङ्खगा 

१०/४/२०३३ प्रववणताप्रमा
णपत्र तह 

खेलकुद महहला ९८५१११२८०० sabinarajbhandari3
@gmail.com 

 

ग. न्जल्ला यवुा सर्मनतका अध्यि तथा कायािलय प्रमखुहरुको वववरण 

ि.स. अध्यक्ष नामथर ष्ट्िल्ला समप्रक् न.ं कायावलय प्रमुख नामथर फोन न.ं  
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१. सन्तोष प्रसाई ताप्लेजङु्खग ९८४९४५१२०९ चतैन्यप्रसाद ननरौला ९८५२६८१३६३  

२.  पाँचथर  पे्रमकुमार गौतम ९८४२६२७५१६  

३. नवराज शंकर इलाम ९८५२६८१८५० बाबरुाम पोखरेल ९८४२०८८५२२ 

४. छववलाल चडुाल झापा ९८५११९५००१ तोयानाथ रेग्मी ९८४२६७८६६६  

५. रववन थापा मोरङ्खग ९८४२०७५५१५ रुरप्रसाद दलुाल ९८४२०२०१२५  

६. हकि जङ एिेङ र्लम्व ु सुनसरी ९८४२०३९४८० ओमबहादरु कटुवाल ९८५२०५३३८८  

७. नवीन खनतवडा तेह्थमु ९८४२१५६२६० कृष्ण प्रसाद पोखरेल ९८५२०५०५५१  

८. अजुिन राई धनकुटा ९८६२०३३०७१ मोहन राइ  

९. हररप्रसाद र्लम्ब ु संखुवासिा ९८४२२१६३३३ चेत कुमार पोखरेल ९८४१३९८९०६  

१०. ववकास राई िोजपरु ९८४२१४४९९३ वीर ब. खड्का ९८५२६७१५४७ 

११. खगेन्र पोखरेल उदयपरु ९८४२८२८४३७ िुपेन्रप्रसाद कोइराला ९८४२०४९५७०  

१२. सुधीर काकी ओखलढुङ्खगा ९८५११२८५६६ हेमन्त कुमार बढुाथोकी ९८५४०४००५३  

१३. वजैनाथ साह र्सरहा ९८०७७५३१८४ डडल्लीराम अगधकारी ९८४२१२४९०६  

१४. संजीव कुमार सुरज धनषुा ९८५११५७४४४ चन्र प्रसाद लइुटेल ९८४३२५१००२  

१५. सत्यनारायण यादव महोत्तरी ९८४४१९०४०५ िुलोबाब ुदाहाल ९८५४०३०५९६  

१६. संजकुमार दाहाल र्सन्धलुी ९८५१०७३२७४ शत्रधुन यादव ९८६०३००३६१  

१७. प्रदीपकुमारराय  यादव रौतहट ९८४५०९९२१९ रामदरश यादव ९८४४०२६८७६  

१८. संतोष चौलागाई मकवानपरु  ९८५५०६८८९१ शम्िुप्रसाद पौडेल ९८४५३९०००३  

१९. अन्स्मन नघर्मरे गचतवन ९८४५३६३७५२ िूर्मलाल सुवेदी ९८४६०७००६०  

२०. प्रकाशकुमार काकी रामेछाप ९८५११६३१६६ र्ललानाथ गौतम ९८४५०२७०३६  

२१. गधराज सुवेदी दोलखा ९८४४१४४४३० नारायणकाजी कार्शछ्वा ९८४१३०००६९ 

२२. शशीनाथ आचािय र्सन्धपुाल्चोक ९८४१८१८९८० कृष्णप्रसाद सुवेदी ९८४१३९८५८३  

२३. वीपेन्र लामा (तामाङ) काभे्रपलाञ्चोक ९८४१३९६६९७ हदनेश कुमार न्यौपाने  ९८४२२३८५३५  

२४. हररबहादरु मगर धाहदङ ९८५१०७१४५० शोिाकर रेग्मी ९८४१७७१३४१ 



२५. शुरेस अगधकारी रसुवा ९८४१६२४८६६ िाष्करराज गौतम ९८५११८५१३९  

२६. ननरेश लाल र्सहं कािमाण्डौं ९८५१०४६९८१ कमला ज्ञवाली ९८४१७७७०७४ 
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र्. राष्ट्रिय यवुा पररषद्¸ कायवकारी सशमतत   

क्र.स.ं पद नामथर मन्त्रालय/कायािलय/ससं्था 

१ अध्यि कायिकारी उपाध्यि, श्री माधवप्रसाद ढुङ्खगेल रान्ष्िय यवुा  पररषद् 

२ सदस्य सहसगचव, श्री रामप्रसाद थपर्लया यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 

३ सदस्य िावना िट्ट रान्ष्िय यवुा पररषद् सदस्य 

४ सदस्य दगुािनन्द िाकुर रान्ष्िय यवुा पररषद् सदस्य 

५ सदस्य क्षिनतज थेव े रान्ष्िय यवुा पररषद् सदस्य 

६ सदस्य झलमाया वव.क. रान्ष्िय यवुा पररषद् सदस्य 

७ सदस्य–
सगचव 

श्री मनु्ततर्सहं िकुरी प्रशासकीय प्रमखु, रान्ष्िय यवुा पररषद् 

 



१५. तोक्रकए बमोष्ट्िमका अन्य वववरण 

आ.व.२०७३।०७४ िेठ मसान्तसम्म सिूना माग गरी परेका तनवेदन सखं्याः १ (एक) 

सिूना उपलब्ि गराइएका सखं्याः १ (एक)  

१६. अतर्ल्लो आ.व. मा सञ्िाशलत कायविमहरू 

१७. ठेगाना तथा वेबसाइटहरुको वववरण 
क. रान्ष्िय यवुा पररषद्¸ त्रत्रपरेुश्वर, कािमाडौं  

Phone: 014262465, 014253829 

Fax: 014254776 

Website: www.nyc.gov.np 

Email: info@nyc.gov.np 

Notice Board Service: 1618-01-4253829 

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

ख. यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय¸ र्सहंदरबार कािमाडौं  

Website: www.moys.gov.np 

Email: info@moys.gov.np 

१८. सिूना पररयोिनाले प्राप्त गरेको बदेैशशक सहायता, ऋण, अनदुान एवम ्सम्झौता 

कुन ैपररयोजना निएको । 

 

१९. राष्ट्रिय यवुा पररषद्ले सञ्िालन गरेको कायविम र सोको प्रततवेदन 

बुँदा न.ं ९ मा उल्लेख िएको । 

२०. साववितनक तनकायले वगीकरण तथा सरंक्षण गरेको सिूनाको नामावली  

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


प्रचर्लत काननुले सरंिण गरेको बाहेक अन्य सब ैसचूना प्रकाशन हुने गरेको । 

२१. साववितनक तनकायमा परेको सिूना माग सम्बन्िी तनवेदन र सिूना हदएको ववषय 

क्र.स.ं सचूना माग 
कतािको नाम र 
िेगाना 

माग िएको सचूनाको वववरण सचूना माग 
िएको 
र्मनत 

फछ्र्यौटको वववरण 

१. मनोज कुमार 
रौननयार, 
बीरगजं 

यवुा पररषद्को सचूना अगधकारको नाम, मो. 
न.ं, सम्पणूि कमिचारीहरूको नाम, पद, मो. न.ं, 
आ.व. २०७३।०७४ को कायिक्रमको नामावली, 
रकम , पसाि र बारा न्जल्लाको आ.व. 
२०७४।०७५ को कायिक्रमहरू, पसाि र बारा 
न्जल्लामा रहेका न्जल्ला यवुा सर्मनतका 
कायािलयहरूको िेगाना, अध्यि र 
कायिसर्मनतका पदागधकारीहरूको नाम, पद, 
िेगाना, मो. न.ं, कायििेत्र, यवुा र 
महहलासम्बन्धी काम गने सघं ससं्थाहरूलाइ 
ननशलु्क सेवा सवुवधा,शलु्क नतने मापदण्ड, 
पसाि र बारा न्जल्लामा यस  वषिका लागग 
ववननयोन्जत बजटे तथा कायिक्रम, वपछडा 
वगिका लागग बारा र पसाि न्जल्लामा उपलब्ध 
हुने सेवा सवुवधा, यवुा सम्बनन्धी काम गने 
सघं ससं्थाका मापदण्डहरू । 

२०७४।१।२८ माग बमोन्जमका 
वववरणहरू 
र्लखखतरूपमा र 
फोटोकपीहरू 
सम्लग्न राखी 
र्मनत २०७४।२।४मा 
उपलब्ध गराइएको 
। 

 

२२. साववितनक तनकायका सिूनाहरू अन्यर प्रकाशन भएको वा हुने भए सोको वववरण 

 रान्ष्िय यवुा पररषद्को वेबसाइट www.nyc.np 
 आवश्कता अनसुार गोरखापत्र र अन्य पत्रत्रकामा 
 रेडडयो नेपाल प्रत्येक आइतबार त्रबहान ७ बज े
 नेपाल टेर्लर्िजन प्रत्येक शकु्रबार बेलकुा ७:२५ बज े



 यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयको वेबसाइट www.moys.gov.np 
 रान्ष्िय यवुा पररषद्बाट प्रकाशन हुने बलेुहटन 

 

 प्रत्येक आइतवार ववहान ७:३० बजे रेडडयो नेपालमा यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट प्रशाररत यवुा 
सचंार रेडडयो कायिक्रम ननयर्मत रुपमा सनु्ने गरौं ।  

 प्रत्येक शकु्रबार साँझ ७:२५ बजे̧  नेपाल टेर्लर्िजनमा रान्ष्िय यवुा पररषदद्वारा सञ्चार्लत एव ं
प्रशाररत 'ववकास र समदृ्गधमा यवुा' नामक टेर्लर्िजन कायिक्रम ननयर्मत रुपमा हेने गरौं र सधुारका 
लागग पषृ्िपोषण समेत हदने गरौं ।  

  

  
 


