
यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयको १०० ददन ेकायययोजनाको प्रगततसम्बन्त्धी  

प्रसे ववज्ञति 

 

 

यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय ले वतयमान सरकार  गठन भएको १०० ददनतभर सम्पन्न गने प्रततबद्धतासवित तमतत 
२०७४ चैर २३ गते सावयजतनक गरेको ३७ बुुँदे कायययोजनाको कायायन्त्वयनको प्रगतत आज तमतत २०७५ जेठ १७ 
गते मन्त्रालयमा परकार सम्मेलन आयोजना गरी सावयजतनक गररयो।काययक्रममा यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयका 
सिसचचव श्री अणप्रसाद न्त्यौपानलेे मन्त्रालय र अन्त्तगयतका तनकायिरूबाट १०० ददनको अवतधमा सम्पादन भएका 
काययिरूको प्रगतत  प्रस्ततु गनुयभएको तथयो।प्रस्ततुतमातथ सञ्चारकमीका चजज्ञासाको जवाफ ददिंदै यवुा तथा खेलकुद 
मन्त्री माननीय जगत बिादरु सनुार ववश्वकमायले १०० ददन ेकायययोजना सावयजतनक गरेको कररब ५० ददनको 
अवतधमा प्रततवद्धता अनरुूप धेरै कायय गनय सफल भएको तथ्यिरू पेस गनुय भयो। उिाुँले यस अवतधमा मन्त्रालय 
मातितका तनकायको सिंगठन पनुसयरचना, राविय यवुा पररषद ऐन, खेलकुद ववकास ऐन, नपेाल स्काउट ऐनको सिंघीय 
सिंरचना अनरुूप सिंशोधन र यवुा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष ऐन तजुयमाका लातग अवधारणा पर मस्यौदा 
तयार पाने कायय सम्पन्न भएको जानकारी गराउन ुभयो। खेलकुद क्षरेको ववकासका लातग पूवायधार ववकास र खेलाडी 
प्रोत्सािनका कायय अगातड बढाउन सफल भएको, वक्रकेट र फुटबल सिंघमा ववद्यमान वववाद समाधानमा सफलता प्राि 
भएको, अन्त्तरायविय सवुवधा सम्पन्न राविय रङ्गाशाला तनमायणका लातग जग्गा पविचान र प्रातिको कायय अगातड 
बढाइएको बताउन ुभयो। त्यसै गरी यवुा स्वरोजगार कोषमाफय त यवुालाई स्वरोजगार बनाउन ेकाययमा जोड ददइय यस 
अवतधमा ६८६७ जना यवुा स्वरोगार भएको र यसलाइ अतभयानका रूपमा अगातड बढाउन ेयोजना उल्लेख गनुय 
भयो।उिाुँले यसै अवतधमा यथु तभजन-२०२५ को कायययोजना ववतभन्न मन्त्रालयसुँगको परामशयमा तयार पाररएको र 
यसबाट यवुा ववकासका कायय समन्त्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गनय मित्त्वपूणय सियोग पगु्न ेववश्वास व्यक्त गनुय 
भयो।यसै वषयदेचख राविय यवुा पररषद् माफय त यवुा क्लब गठन र यथु पातलययामेन्त्टको अभ्यास काययक्रममाफय त 
वडातिसम्म यवुालाइय स्वयिंसेवा र सामाचजक काययमा सिंलग्न गराइय नतेतृ्त्व ववकासका काययक्रम सञ्चालन गने गरी 
अगातड बढेको जानकारी गराउन ुभयो।नपेाल स्काउटमाफय त स्काउवटङका काययक्रम अगातड बढाइएको र आजै 
नपेाल स्काउटले ववतभन्न देशका कररब ५ िजार स्काउटको सिभातगता रिन ेगरी राविय ज्याम्बोरी आयोजना गरेको 
समेत जानकारी गराउन ुभयो।मन्त्रालयको आगामी वषयको बजेट गत वषयको भन्त्दा कररब दोब्बरले ववृद्ध भएको समेत 
जानकारी गराउन ुभयो (यवुा तथा खेलकुदका लातग चाल ुआ.व.मा २ अबय २४ करोड रिेकोमा आगामी वषय ४ अबय 
१८ करोड ववतनयोजन भएको)। आसन्न १३औिं दचक्षण एचशयाली खेलकुद प्रततयोतगता र आठौं राविय खेलकुदका 
लातग पूवायधार ववकासमा बजेटको अभाव िनु नददन ेनपेाल सरकारको प्रततबद्धता प्राि भएको उल्लेख गदै सोिी 
अनरुूप कायय भइरिेको बताउन ुभयो।मन्त्रालय र मातितका तनकायलाइय कायययोजना कायायन्त्वयनका लातग 
घचघच्याएर सियोग गरेकामा आभार व्यक्त गदै परकारिरूलाई उपचस्थतत र सिभातगताका लातग धन्त्यवाद ज्ञापन 
गनुय भयो। मन्त्रालयका सचचव श्री मोिनकृष्ण सापकोटाले काययक्रममा उपचस्थत परकारलाइय स्वागत गदै १०० ददन े
कायययोजना कायायन्त्वयनमा मन्त्रालय र मातितका तनकायिरूले मित्वपूणय सफलता िातसल गनय सकेको बताउन ु
भयो।काययक्रममा यवुा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका काययकारी उपाध्यक्ष डा. प्रमे दङ्गाल, राविय यवुा 
पररषदका काययकारी उपाध्यक्ष श्री माधव ढुङ्गले, राविय खेलकुद पररषदका सदस्यसचचव श्री केशव तबष्टले आआफ्ना 



तनकायसुँग सम्बचन्त्धत चजज्ञासाको जवाफ ददन ुभएको तथयो। काययक्रमा छापा, टेतलतभजन, रेतडयो र अनलाइन 
सञ्चारमाध्यमका परकारको उल्लेख्य उपचस्थतत रिेको तथयो। 
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