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भाग १ 

अध्ययनको पररचय 

१.१ अध्ययनको पषृ्ठभूतम 

नेपालले संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरेपश् चात ् राजनीततकसाँगै प्रशासतनक संरचनामा समेत 
पररवतयन भएको छ । प्रशासतनक संरचना पतन संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा रुपान्त्तरण भएको 
छ । सोही अनरुुप कमयचारी समायोजनको प्रविया समेत टंुगो लातगसकेको छ । कमयचारी समायोजनको 
िममा नेपाल सरकारबाट समग्र सरकारी कायायलयको संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण गने िममा 
प्रदेशगत संगठन संरचना र सोही मतुाववक कमयचारी दरवन्त्दी कायम गरेकोमा उक्त सवेक्षणले यवुा तथा 
खेलकुद मन्त्रालयलाई प्रदेश सरकार कायय ववभाजन तनयमावली (पवहलो संशोिन), २०७8 मा तोवकएका 
चजम्मेवारीहरुको काययबोझ, काययप्रकृतत र उपलब्ि दरबन्त्दीको आिारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सवके्षण 
गनुयपने देचखएको छ ।  

 

यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयको काययक्षेर तभर पने यवुा, खेलकुद तथा खेलकुद पूवायिार र यवुा तथा 
खेलकुद सम्बन्त्िी प्रादेचशक नीतत तथा कानून तजुयमा, कायायन्त्वयन एवं तनयमन गनय यवुा तथा खेलकुद 
मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गनय आवश्यक देचखएको छ । 

१.२ संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण सतमततको गठन 

प्रदेश सरकार अन्त्तगयत यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण 
सम्बन्त्िी प्रारचम्भक प्रततवेदन पेश गनय तमतत २०७8/01/16 को (प्रमखु सचचवस्तरीय) 
तनणययानसुार देहायबमोचजमको सतमतत गठन भई गण्डकी प्रदेश सरकारको संगठन तथा 
व्यवस्थापन सवेक्षण तनदेचशका, २०७७ का प्राविानहरू तथा अनसूुची-१ बमोचजम सतमततले 
प्रारचम्भक प्रततवेदन तयार गरेको हो । 

प्रदेश सचचव, श्री इन्त्द ुचघतमरे मखु्यमन्त्री तथा मचन्त्रपररषद्को कायायलय संयोजक 

प्रदेश सचचव, श्री रमेश कुमार के.सी. आतथयक मातमला तथा योजना मन्त्रालय सदस्य 

प्रदेश सचचव, श्री ववनोद बहादरु कुाँ वर सामाचजक ववकास मन्त्रालय सदस्य 

उपसचचव, श्री झलकराम सवेुदी मखु्यमन्त्री तथा मचन्त्रपररषद्को कायायलय सदस्य सचचव 

१.३ अध्ययनको उद्देश्य 

यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी ढंगले अगातड बढाउने प्रयोजनाथय 
प्रदेश सरकारबाट कमयचारीको व्यवस्थापन गनय आवश्यक संगठन संरचना र जनशचक्तको 
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तनर्क्योल गनुय यस अध्ययनको मखु्य उद्देश्य हो। यस अध्ययनका तनर्दयष्ट उद्देश्य देहाय बमोचजम 
रहेका छन;् 

(१) यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयको उद्देश्य, काययबोझ, काययप्रकृतत, कायय ववचशष्टीकरणको ववश्लेषण 
गनुय।  

(२) मन्त्रालयको संगठन संरचना तनर्क्योल गनुय। 

(३) मन्त्रालयको लातग आवश्यक प्रशासतनक तथा प्राववतिक कमयचारीको तनर्क्योल गनुय। 

१.४ अध्ययनको ववति                                                                                   

मन्त्रालयको को संगठन तथा व्यवस्थापनको व्यवस्थापकीय संरचनालाई व्यवचस्थत गनय कायय 
वववरण तयार गदाय सभेक्षण, छलफल र अवलोकनका ववतिहरु प्रयोगमा ल्याईएको छ। गण्डकी 
प्रदेश सरकारका माननीय मखु्यमन्त्रीज्यू, माननीय यवुा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यू, प्रमखु सचचव, 

सचचवहरु  र अन्त्य कमयचारीहरू एवम ् ववषय ववज्ञहरूसाँग छलफल गरी देहायका कानूनी 
दस्तावेजलाई आिार तलई यो प्रततवेदन तयार पाररएको छ । 

(१) नेपालको संवविानमा उचल्लचखत प्रदेश सरकारको अतिकार सूची, 

(२) गण्डकी प्रदेश, प्रदेश सरकार (कायय ववभाजन) (पवहलो संशोिन) तनयमावली, २०७८, 

(३) ववषयगत ऐन तथा तनयमावली, 

(४) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको तीन ैतहका सरकारको कायय वगीकरण सम्बन्त्िी कायय 
ववस्ततृीकरण, 

(५) पदातिकारीसाँग प्रमखु सचचवको उपचस्थततमा समय समयमा भएका छलफल, 

(६) ववषय ववज्ञसाँगको छलफल, 

(७) प्रस्ताववत महाशाखा, शाखाहरूको कायय वववरण, काययबोझ र कायय प्रकृततको अध्ययन 
ववश्लेषण, 

(८) ववगतका अध्ययन प्रततवेदनहरूको ववश्लेषण, 

(९) नेपाल प्रशासतनक प्रचशक्षण प्रततष्ठानले गरेको प्रदेश सरकारको संगठन संरचना, तथा 
व्यवस्थापन सवेक्षण प्रततवेदन,  

(1०) प्रदेश सरकारको संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण तनदेचशका, 2077 
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1.5 अध्ययनको औचचत्यः- 

नेपाल संघीय लोकताचन्त्रक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा रुपान्त्तरण भएपश्चात ्प्रदेश सरकारका 
मन्त्रालय र त्यस अन्त्तगयतका तनकायहरु स्थापना भएका छन।् यसै गरी हालै स्थावपत गण्डकी 
प्रदेश यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयको कायायलयलाई व्यवचस्थत गनय आवश्यक देचखएको छ। 
तसथय प्रदेशको यवुा तथा खेलकुद क्षेरको प्रवर्द्यन र ववकास गनय चसु्त संगठनको आवश्यकता 
रहेकोले यो संगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन प्रततवेदन तयार गररएको छ। 

1.6 अध्ययनको सीमाः- 
प्रदेश सरकारको क्षेरातिकार, कमयचारी संख्या, प्रदेश तनजामती सेवा अन्त्तगयत रहने कमयचारीको 
सेवा, समूहलाई आिार मानेर संगठनको संरचना तथा कमयचारीको संख्या र सेवा समूह प्रस्ताव 
गनुयपने अवस्था ववद्यमान रहेको छ । प्रदेश सरकारबाट यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्थापना 
गने तनणयय गरी तत्काल संगठन संरचनाको तसफाररस गनुय पन े भएको हुाँदा ववस्ततृ रुपमा 
अध्ययन गनय समय अभाव भएकोले छोटो समयमा नै यो अध्ययन प्रततवेदन तयार गररएको 
छ।प्रदेश सरकारको जनशचक्तको मौजदुा चस्थतत र आवश्यकताको आिारमा आयोगको काययबोझ 
र काययप्रकृततलाई दृवष्टगत गरी अनसूुची-१ बमोचजमको संगठन संरचना र अनसूुची-२ बमोचजमका 
दरवन्त्दी तथा पद रहने गरी जनशचक्तको प्रक्षेपण गररएको छ । 
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भाग २ 

काययबोझ र काययप्रकृततको तबश्लेषण 

२.१ काययबोझको ववश्लेषणः-  

गण्डकी प्रदेश सरकारको काययववभाजन तनयमावली, २०७४ बमोचजम यवुा तथा खेलकुद  
मन्त्रालयको काम, कतयव्य र अतिकार देहाय बमोचजम रहेको छ । 

ि.सं. काम, कतयव्य र अतिकार 

१ 

यवुासम्बन्त्िी प्रादेचशक नीतत, काननु तथा योजना तजुयमा, कायायन्त्वयन र तनयमन, यवुा 
वैज्ञातनक प्रोत्साहन 

२ 

खेलकूद सम्वन्त्िी प्रादेचशक नीतत, काननु तथा मापदण्ड तनिायरण, कायायन्त्वयन र तनयमन, 

खेलकूद तथा खेलकूद पूवायिारको ववकास र प्रवर्द्यन 

३ खेलकूद प्रशासन र संघसंस्थाको समन्त्वय र तनयमन 

४ राविय र प्रादेचशक खेलकुद प्रततयोतगता तथा काययिम आयोजना र सहभातगता 
५ प्रदेशमा यवुा तथा खेलकुद सम्बन्त्िी अन्त्य गततववतिहरू सञ्चालन। 

२.२ काययप्रकृतत र संगठन संरचना 

यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्थापना पश् चात प्रदेश सरकारको काययववभाजन तनयमावलीले 
मन्त्रालयलाई तोकेको काययक्षेरका नीतत तथा काययिमहरू कायायन्त्वयन गनय चजम्मेवारी प्रत्यायोजन 
हनुे देचखन्त्छ । मन्त्रालयको काययबोझको ववश्लेषण गदाय उक्त कायायलयको काययचजम्मेवारी तथा 
काययक्षेर मखु्यतया २ क्षेरहरूमा केचन्त्ित भई तनम् न बमोचजम तनिायरण हनु उपयकु्त देचखन्त्छ । 

• यवुासम्बन्त्िी प्रादेचशक नीतत, काननु तथा योजना तजुयमा, कायायन्त्वयन र तनयमन लगायतका 
काययहरु 

• खेलकूद सम्वन्त्िी प्रादेचशक नीतत, काननु तथा मापदण्ड तनिायरण, कायायन्त्वयन र तनयमन 
तथा खेलकूद तथा खेलकूद पूवायिारको ववकास र प्रवर्द्यन लगायतका काययहरु 

नेपालको संवविान बमोचजम प्रदेश सरकारका एकल तथा साझा अतिकार सूचीमा परेका ववषय, 

नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत तीनै तहका सरकारका अतिकार तथा कायय चजम्मेवारी छुट्याइएको 
कायय ववस्ततृीकरण, गण्डकी प्रदेश सरकार (कायय ववभाजन) तनयमावली, २०७४ लाई आिार 
तलई यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयको संगठन संरचना, दरबन्त्दी तेररज, महाशाखा, शाखा तथा 
कमयचारीको सेवा, समहू, उपसमूहको संरचनागत व्यवस्था गनुयपने भएको छ।  

मन्त्रालयको कामकारबाहीलाई सक्षम, कुशल, व्यवसावयक र प्रततस्पिी बनाउन उपयकु्त प्रकारको 
संगठन संरचना, जनशचक्त, स्रोत सािन एवम ् सेवा, समहू, उपसमहूको प्रबन्त्ि तमलाउन पन े
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भएकोले मन्त्रालयको आवश्यकता र सरकारको क्षमता समेतका आिारमा मन्त्रालयमा देहाय 
बमोचजमका महाशाखा तथा शाखाहरु रहने गरी कायय सञ्चालन गनय आवश्यक देचखन्त्छ । 

२.3 यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्त्तगयतका महाशाखा तथा शाखाहरुको कायय वववरणः 

2.3.1 प्रशासन तथा योजना महाशाखा 

(१) कमयचाररको तनयचुक्त, वढुवा, सरूवा तथा ववभातगय कारवाही सम्बन्त्िी कायय 

(२) काननु तनमायण तथा अदालती जवाफी तथा फैसला कायायन्त्वयन सम्बन्त्िी कायय 

(३) योजना अनगुमन, मलु्यांकन र तनयमन सम्बन्त्िी कायय 

(४) सूचना प्रववति सम्बन्त्िी कायय 

(५) आतथयक प्रशासन सम्बन्त्िी कायय । 

(क) प्रशासन तथा योजना शाखा 

(१) मन्त्रालय अन्त्तगयतका कमयचारीहरूको तनयचुक्त । 

(२) मन्त्रालय अन्त्तगयतका कमयचारीहरूको सरूवा तथा बढुवा  

(३) मन्त्रालय अन्त्तगयतका कमयचारीहरूको ववभातगय कारवाही । 

(४) मन्त्रालय अन्त्तगयतका कमयचारीहरूको कायय सम्पादन मूल्यांकन तथा रेकडय 
सम्बन्त्िीी कायय । 

(५) मन्त्रालयका काययिमहरूको योजना तजुयमा, अनगुमन तथा मलु्यांकन 
सम्बन्त्िीी कायय। । 

(६) मन्त्रालयको स्टोर, सरकारी सम्पततको संरक्षण तथा सवारी सम्बन्त्िी कायय । 

(७) माननीय मन्त्रीज्यूको सचचवालय सम्बन्त्िी कायय । 

 (१०) सूचना तथा प्रववतिको ववकास सम्बन्त्िी कायय 

(११) दताय चलानी र अन्त्य शाखालाई नतोवकएका भैपरी आउने कायय। 

(ख) आतथयक प्रशासन शाखा 

(१) आतथयक कारोवार तथा लेखा पालन सम्बन्त्िी कायय 

(२) मन्त्रालय बजेट अनमुान तथा खचय । 
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(३) अन्त्तरतनकाय बजेट समन्त्वय। 

(४) लेखा परीक्षण तथा बेरुज ुफर्छ्यौट सम्बन्त्िी कायय। 

(५) बजेट तनकासा, खचय तथा लेखा तनयन्त्रण सम्बन्त्िी कायय। 

(ग) कानून शाखा 

(१) ऐन, कानून, तनयमावली तनमायण सम्बन्त्िी कायय । 

(२) अदालती मदु्दाको जवाफ सम्बन्त्िी कायय 

(३) फैसला कायायन्त्वयन सम्बन्त्िी कायय  

2.3.2 यवुा तथा खेलकुद महाशाखा 

(१) यवुासम्बन्त्िी प्रादेचशक नीतत, काननु तथा योजना तजुयमा, कायायन्त्वयन र तनयमन, 

यवुा वैज्ञातनक प्रोत्साहन । 

(२) खेलकूद सम्वन्त्िी प्रादेचशक नीतत, काननु तथा मापदण्ड तनिायरण, कायायन्त्वयन र 
तनयमन, खेलकूद तथा  खेलकूद पूवायिारको ववकास र प्रवर्द्यन । 

(३) खेलकूद प्रशासन र संघसंस्थाको समन्त्वय र तनयमन । 

(४) राविय र प्रादेचशक खेलकुद प्रततयोतगता तथा काययिम आयोजना र सहभातगता । 

(५) खेलकुद गततववति सञ्चालन, प्रततवेदन तथा अतभलेख सम्बन्त्िी कायय। 

(क) यवुा शाखा 

(१) यवुा सम्वन्त्िी प्रादेचशक नीतत तथा काननु तनमायण गने । 

(२) यवुा सम्वन्त्िी योजना तजुयमा र कायायन्त्वयन गन े। 

(३) यवुा सम्वन्त्िी प्रदेश स्तररय काययिमहरूको अनगुमन, मूल्यांकन, तनयमन 
तथा समन्त्वय गने । 

(४) यवुा वैज्ञातनक प्रोत्साहन गने। 

(५) यवुासाँग सम्बचन्त्ित सरोकारहरु (जागरण, रोजगारी, उद्यमशीलता, दवु्ययसन 
लगायत) का ववषयमा काययिम सञ्चालन गने। 

(ख) खेलकुद शाखा 
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(१) खेलकूद सम्वन्त्िी प्रादेचशक नीतत, काननु तथा मापदण्ड तनिायरण, कायायन्त्वयन 
र तनयमन, खेलकूद तथा खेलकूद पूवायिारको ववकास र प्रवर्द्यन । 

(२) खेलकूद प्रशासन र संघसंस्थाको समन्त्वय र तनयमन । 

(३) राविय र प्रादेचशक खेलकुद प्रततयोतगता तथा काययिम आयोजना र 
सहभातगता । 

(४) खेलकुद सम्बन्त्िी काययिम सञ्चालन र अनगुमन। 
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भाग-3  

प्रस्ताववत संगठन, दरबन्त्दी र तसफाररस 

3.1 प्रस्ताववत संगठन ढााँचाको व्याख्या 

यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्ताववत संगठन ढााँचामा मन्त्री, प्रदेश सचचव सवहत प्रशासन तथा योजना 
महाशाखा र यवुा तथा खेलकुद महाशाखा गरी दईुवटा महाशाखा प्रस्ताव गररएको छ। मन्त्रालयको 
दैतनक प्रशासतनक तथा जनशचक्त पररचालन एवं आतथयक प्रशासन सम्बन्त्िी काययहरूको लातग प्रशासन तथा 
योजना शाखा र आतथयक प्रशासन शाखाको प्रस्ताव गररएको छ। त्यसैगरी यवुा तथा खेलकुद सम्बन्त्िी 
काम गनय यवुा शाखा र खेलकुद शाखाको प्रस्ताव गररएको छ।प्रशासन सेवाको राजपरांवकत प्रथम 
शे्रणीको सचचव सवहत दईुवटा महाशाखामा अतिकृतस्तर नवौं/दशौं तहको महाशाखा प्रमखु रहने र प्रशासन 
तथा योजना महाशाखा र अन्त्तरगतका शाखामा प्रशासन सेवाका कमयचारी रहने एवं यवुा तथा खेलकुद 
महाशाखा र अन्त्तरगतका शाखामा चशक्षा सेवाका कमयचारी रहने गरी प्रस्ताव गररएको छ। 

3.2 प्रस्ताववत दरबन्त्दी वववरणको व्याख्या 

यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयको तनजी सचचवालय, महाशाखा र शाखामा रहने गरी अतिकृतस्तर 
नवौं/दशौंतहको कमयचारी सवहत २१ जनाको स्थायी दरवन्त्दी रहने र चार जना कायायलय सहयोगी तथा 
चार जना हलकुा सवारी चालक करारमा राख्न तमल्ने गरी अस्थायी दरवन्त्दी सवहत 2८ जना कमयचारीको 
दरवन्त्दी प्रस्ताव गररएको छ। मन्त्रालयमा रहने दरबन्त्दी संख्या देहाय अनसुार प्रस्ततु गररएको छः- 

तस. नं. कमयचारीको पद/तह सेवा/समहु प्रस्ताववत दरवन्त्दी कैवफयत 

1. प्रदेश सचचव रा. प. प्र.  प्रशासन 1  
2. अतिकृतस्तर नवौं/दशौं प्रशासन 1  
3. अतिकृतस्तर नवौं/दशौं चशक्षा 1  
4. अतिकृतस्तर आठौं/सातौं प्रशासन 2  
5. अतिकृतस्तर आठौं/सातौं चशक्षा 2  
6. कानून अतिकृत कानून १  
7. तसतभल इचन्त्जतनयर इचन्त्जतनयर १  
8. अतिकृतस्तर छैंठौं/ सहायकस्तर पााँचौ प्रशासन 5  
9. अतिकृतस्तर छैंठौं/ सहायकस्तर पााँचौ चशक्षा 3  
10. लेखा अतिकृत प्रशासन/लेखा 1  
10 सहायकस्तर चौंथो/पााँचौं प्रशासन 1  
11. कम््यूटर अपरेटर ववववि 1  
१२. हलकुा सवारी चालक ने. इ./मे. 4 करार 
13. कायायलय सहयोगी प्रशासन 4 करार 

जम्मा 2८  
नोटः न्त्यवुितसयन/डाइवटतसयन (अतिकृतस्तर सातौ/आठौ) 1 जना करारमा तलन सवकने। 
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3.3 संगठन संरचनाको ववत्तीय ववश्लेषणः 

नयााँ स्थापना हनेु यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लातग अतनवायय दावयत्व अन्त्तरगत तलब भत्ता शीषयकमा 
देहायअनसुार थप आतथयक दावयत्व पने देचखएको छ। 

तलब भत्तामा सजृना हनेु थप दावयत्व 

ि.स
. 

पद तह 

दरव
न्त्दी 
संख्या 

तलब 
स्केल 

जम्मा तलब (१२ 
मवहनाको) 

चाडपवय खचय महंगी भत्ता 
पोषाक 
भत्ता 

कुल जम्मा 
कैवफय
त 

१ प्रदेश सचचव रा. प. प्र. १ 50,600 607,200 50,600 २४,००० १०,००० 691,800   

2. अतिकृतस्तर (प्रशासन) 
अतिकृतस्त
र 9/10 

1 47,380 ५६८,५६0 ४७,३८० २४,००० १०,००० ६49,940  

3. अतिकृतस्तर (चशक्षा) 
अतिकृतस्त
र 9/10 

१ 47,380 ५६८,५६0 ४7,३८० २४,००० १०,००० 649,940   

4. अतिकृतस्तर (प्रशासन) 
अतिकृतस्त
र ७/८ 

2 ४०,३८० 969,120 80,760 48,००० 2०,००० 1,117,880   

5. अतिकृतस्तर (चशक्षा) 
अतिकृतस्त
र ७/८ 

2 ४०,३८० 969,120 80,760 ४8,००० 2०,००० 1,117,880   

6. कानून अतिकृत रा. प. त ृ 1 35,990 431,880 35,990 24,000 10,000 501,870  

7. लेखा अतिकृत 
अतिकृतस्त
र ७/८ 

1 ४०,३८० 484,560 ४०,३८० 24,000 10,000 558,940  

8. तसतभल इचन्त्जतनयर ७/८ 1 ४०,३८० 484,560 ४०,३८० 24,000 10,000 558,940  

9. न्त्यवुितसयन/डाइवटतसयन ७/८ 1 ४०,३८० 484,560 ४०,३८० 24,000 10,000 558,940  

10. 
अतिकृतस्तर/ सहायकस्तर 
(प्रशासन) 

६/५ 5 35,990 2154,400 179950 120,000 50,000 2,504,350  

11. 
अतिकृतस्तर छैंठौं/ 
सहायकस्तर पााँचौ (चशक्षा) 

६/५ 3 ३५,९९० ४३१,८८० ३५,९९० २४,००० १०,००० ५३७,८६०   

12. सहायकस्तर (प्रशासन) 
सहायकस्त
र ४/५ 

१ २८,२०० ३३८,४०० २८,२०० २४,००० १०,००० ४२८,८००   

13. 
कम््यूटर अपररेटर 
(ववववि) 

सहायकस्त
र ४/५ 

१ २८,२०० ३३८,४०० २८,२०० २४,००० १०,००० ४२८,८००   

१4. हलकुा सवारी चालक शे्रणीवववहन 4 २२,०१० 1,056,480 88,040 96,००० 4०,००० 1,302,530   

१5. कायायलय सहयोगी शे्रणीवववहन 4 १९,४८० 935,040 77,920 96,000 4०,००० 1,168,440   

कुल जम्मा 29 911,920 15,128,320 1,261,110 912000 380,000 18,480,380   

कुल दावयत्व 17,568,460 
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यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लातग अतनवायय दावयत्व अन्त्तरगत मार रु. 1 करोड 75 लाख 68 
हजार चार सय साठीको आतथयक व्ययभार हनेु देचखएको छ। यसरी मन्त्रालयको आफ्नै भवन नभएको, 
अन्त्य अतनवायय दावयत्व, मन्त्रालय स्थापना लगायतका शीषयकमा समेत थप व्ययभार पनेछ। 

 

पाररश्रतमक तथा काययिम खचय  

पाररश्रतमक कामयचारीमा मार रु. 1 करोड 75 लाख 68 हजार चार सय साठीको आतथयक व्ययभार हनेु 
एवं यवुा तथा खेलकुद सम्बन्त्िी काययिम सञ्चालन गनय समेत थप व्ययभार रहने छ।यसरी नयााँ 
मन्त्रालय स्थापना तथा सञ्चालनका लातग अनमुातनत रु. 3 करोड बजेटको प्रतत वषय आतथयक व्ययभार 
बढ्ने देचखएको छ। 

प्रस्ततु संगठनात्मक संरचना तनमायण भई तोवकएको काययक्षेर बमोचजम काययिम कायायन्त्वयन गदाय 
उल्लेखनीय रकम राजस्वका रूपमा प्राप्त हनेु देचखदैन। यद्यवप, बाह्य सरोकारबाला र गैरसरकारी क्षेरको 
सहकाययमा काययिमहरू कायायन्त्वयन गनयसर्क्ने हुाँदा सरकारी स्रोत बाहेकका क्षेरहरूको स्रोत र लगानी 
पररचालन गनयसर्क्ने संभावना देचखन्त्छ ।  

3.4 तनष्कषय तथा सझुावः 

नेपालले संघीय शासन प्रणालीको कायायन्त्वयनको िममा स्थावपत प्रदेश सरकारको कायय ववभाजन 
तनयमावली (पवहलो संशोिन), २०७8 मा तोवकएका चजम्मेवारीहरु सवहत काययबोझ, काययप्रकृतत र 
उपलब्ि दरबन्त्दीको आिारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गररएको छ । यवुा तथा खेलकुद 
मन्त्रालयको काययक्षेर तभर पने यवुा, खेलकुद तथा खेलकुद पूवायिार र यवुा तथा खेलकुद सम्बन्त्िी 
प्रादेचशक नीतत तथा कानून तजुयमा, कायायन्त्वयन एवं तनयमन गनय यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयको संगठन 
तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गनय चसु्त दरुुस्त संगठन संरचना प्रस्ताववत गररएको छ। 

हाल सामाचजक ववकास मन्त्रालयमा रहेको यवुा तथा खेलकुद महाशाखा खारेज गरी सो महाशाखामा 
काययरत कमयचारी तथा दरबन्त्दीलाई यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा तमलान गनय उपयकु्त देचखन्त्छ। 
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अनसूुची 

प्रस्ताववत संगठन संरचना 

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको संगठन संरचना 

 

........................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मन्त्री 
 

प्रशासन तथा योजना शाखा 
अतिकृतस्तर आठौ/सातौ 
(प्रशासन)- १ 
अतिकृतस्तर छैटौ /सहायकस्तर 
पााँचौ (प्रशासन)-२ 
कम््यूटर अपरेटर -१ 
सहायकस्तर पाचौ/चौथो  
(प्रशासन)-१ 
 

 

 

 

यूवा शाखा 
अतिकृतस्तर आठौ/सातौ 
(चशक्षा) १ 
अतिकृतस्तर छैटौ 
/सहायकस्तर पााँचौ (चशक्षा)-१ 

खेलकुद शाखा 
अतिकृतस्तर आठौ/सातौ 
(चशक्षा) १ 
तसतभल इचन्त्जतनयर-1 
न्त्यवुितसयन/डाइवटतसयन-1 
अतिकृतस्तर छैटौ 
/सहायकस्तर पााँचौ(चशक्षा)-
१ 

निजी सचिवालय 

अतिकृतस्तर आठौ/सातौ (प्रशासन)- १ 
अतिकृतस्तर छैटौ/सहायकस्तर पााँचौ 
(प्रशासन)-१ 

आर्थिक 
प्रशासन 
शाखा 

लेखा अचिकृत 
१ 
  
 

प्रदेश सर्चव रा.प्र.प्रथम(प्र.) -! 
अतिकृतस्तर छैटौ/सहायकस्तर पााँचौ 
(प्रशासन)-१ 
 

प्रशासन तथा योजना महाशाखा 
अतिकृतस्तर दशौ/ नवौ (प्रशासन)- १ 
अतिकृतस्तर छैटौ/सहायकस्तर पााँचौ (प्रशासन) -१ 
 
 

यूवा तथा खेलकुद महाशाखा 
अतिकृत स्तर दशौ/ नवौ (चशक्षा)- १ 
अतिकृतस्तर छैटौ//सहायकस्तर पााँचौ चशक्षा-१ 
 

 

करारमा तलन े

न्त्यवुितसयन/डाइवटतसयन-1 जना 

हलकुा सवारीचालक- ४ जना  

कायायलय सहयोगी-4 जना 

कानून 
शाखा 
कानून 
अतिकृत-१ 

प्रदेश खेलकुद परिषद 

जजल्ला खेलकुद 
ववकास समिनत 


