यव
ु ा तथा खेलकुद मन्त्रालयको
प्रेस ववज्ञप्ती
यव
ु ा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आ.व.२०७४/०७५ को दोश्रो चौमासिकको मन्त्रालयस्तरीय िमस्या िमाधान
िसमततको बैठक माननीय यव
ु ा तथा खेलकुद मन्त्री जगत ववश्वकमााको अध्यक्षतामा आज िम्पन्त्न भयो
। उक्त बैठकमा राष्ट्रिय यव
ु ा पररषदका कायाकारी उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय खेलकुद पररषदका िदस्यिचचव,
मन्त्रालयका िचचव एवं िह-िचचव,

यव
ु ा तथा िाना व्याविायी स्वरोजगार कोषका कायाकारी तनदे शक,

नेपाल स्काउटका तदररा थ िसमततका िंयोजक, राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतततनचध लगायत कायाक्रम
कायाान्त्वयनिँग िम्बष्ट्न्त्धत अचधकृतहरूको उपष्ट्स्थतत रहे को चथयो।
बैठकमा मन्त्रालय र मातहतका िबै तनकायका तर्ाबाट चालु आ.व.को दोश्रो चौमासिक िम्मको प्रगतत
प्रस्तत
ु गनक
ुा ा िाथै कायाक्रम कायाान्त्वयनमा आइपरे का िमस्या र िमाधानका उपायहरूका बारे मा व्यापक
छलर्ल गररयो । िाथै छलर्लमा उठे का प्रश्नका बारे मा िम्बष्ट्न्त्धत िंस्थाका कायाकारी प्रमख
ु हरूले
आगामी ददनमा गना पने कायाका बारे मा थप स््ट पानुा भयो।
िमीक्षा बैठक मन्त्रालयका िचचव श्री मोहनकृरण िापकोटाले मन्त्रालय र मातहतका तनकायको कायाशल
ै ीमा

तछटो छररतोपन ल्याउन िबै तनकाय र कमाचारीलाइा तनदे शन ददँ दै ववचध प्रक्रक्रयामा आवश्यक िहजीकरणका
लाचग मन्त्रालय िदा तत्पर रहे को बताउनु भयो।
कायाक्रमको अन्त्त्यमा माननीय यव
ु ा तथा खेलकुद मन्त्री जगत ववश्वकमााले मन्त्रालय तथा मातहतका
तनकायको दोश्रो चौमासिक िम्मको िमग्र ववत्तीय प्रगतत ५२.८५ प्रततशत हुनु िन्त्तोषजनक दे खखए पतन

प्रशस्त िध
ु ारको आवश्यकता दे खखएको हुँदा वावषाक प्रचगतमा प्रततवद्ध भएर आर्ूलाइा तोक्रकएको काया
िम्पादनमा जट्
ु न िबैलाइा तनदे शन ददनभ
ु यो। िाथै काया िम्पादनका लाचग नीततगत तनणाय, स्रोतिाधनको
व्यवस्था तथा िहजीकरण र िमन्त्वयका लाचग मन्त्रालय तयार रहे कोले दिलािस्
ु ती स्वीकाया नभएको
बताउनु भयो। त्यिै गरी ठूला िंरचनाहरूको अष्ट्न्त्तम क्रकस्ता भक्
ु तानी ददनु पव
ू ा गण
ु स्तर परीक्षण गरे रमार
भक्
ु तानी ददने पररपाटी अवलम्वन गना िजग िमेत गराउनु भयो। िरकारले अवलम्बन गरे को िश
ु ािन
र िमवृ द्धको असभयानलाई िाकार पाना मातहतका पदाचधकारीहरू र कमाचारीहरूलाई कामकारबाहीहरू
ववचधिम्मत र पारदशी िङ्गले िम्पादन गना र बेरूजु कम गने तर्ा ठोि कदम चाल्न तनदे शन ददनभ
ु यो।
उहाँले मन्त्रालयको १०० ददनको कायायोजनामा उल्लेख भएका काया िमयसिमासभरै िम्पन्त्न गना िामदू हक
िोच र राष्ट्रिय भावनाका िाथ अगाडि बढ्न तनदे सशत गनभ
ुा एको चथयो।
रामप्रिाद थपसलया

प्रवक्ता एवं िहिचचव

यव
ु ा तथा खेलकुद मन्त्रालय
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