युव ा तथा खे लकु द मन्त्रालयको प्रे स ववज्ञप्ती

ु लक्षित काययक्रमहरुको तर्य म
ु ा गर्यको लागग सरोकारवालाहरुसंग यवा
ु
आगामी आ.व.०७५/७६ को लागग यवा
ु पररषद्को
तथा खेलकुद मन्त्रालयको सभाहलमा गमगत २०७६।१।७ गते शगर्वारका ददर् राविय यवा

ृ त छलफल काययक्रम भयो । मा.यवा
ु तथा खेलकुद मन्त्री श्री र्गतबहादरु सर्ार
ु
आयोर्र्ामा बह

ु तथा सार्ा व्यवसायी स्वरोर्गार कोषका काययकारी
(ववश्वकमाय)ज्यूको अध्यितामा भएको उक्त काययक्रममा यवा
ु पररषद्का काययकारी उपाध्यि श्री माधव ढङ्ग
ु ेल, यवा
ु तथा खेलकुद
उपाध्यि डा. प्रेम दं गाल, राविय यवा

मन्त्रालयका सक्षिव श्री कृष्णप्रसाद देवकोटा, राविय योर्र्ा आयोगका पूवय उपाध्याि डा. ददर्ेश देवकोटा,
ु तथा ववद्याथी संघ/संगठर्का प्रगतगर्गधहरु, गैरसरकारी तथा गर्र्ी िेरमा
ववगभन्न रार्र्ैगतक दल सम्बद्ध यवा

ु
ु उद्यमी स्ाल, ररटर्ी माईग्रेन्त्ट, र्मूर्ा यवा
ु संसदका प्रगतगर्गधहरु, सर्िााँ
ु दी तथा हस्तकला
संलग्र् यवाहरु,
यवा
व्यवसायी संघ लगायतका पेशागत संस्थाहरुका प्रगतगर्धीहरु गरी 60 र्र्ाको उपक्षस्थगत रहेको गथयो ।

ु सम्बन्त्धी काययक्रमको समीिा गदै आगामी आ.व.मा समेवटर् ु पर् े यवा
ु लक्षित काययक्रमहरु,
ववगतमा भएका यवा
ु सम्बन्त्धी अध्ययर् अर्सन्त्
ु धार्,
अन्त्य गर्कायहरुबाट संिालर् हुर्े काययक्रम, Youth Innovation Center, यवा
ु सम्बन्त्धी काययक्रमहरुलाई एवककृत रुपमा संिालर् गर्य सक्र्े संरिर्ा गर्मायण , काययक्रमको प्रभावकारी
यवा

ु स्वरोर्गारको लागग सहुगलयत कर्ायलाई प्रदार् गर् े प्रकृयालाई
कायायन्त्वयर्को लागग सूिर्ा प्रववगधको उपयोग, यवा
ु उर् अर्गमर्
ु
सरलीकरण, लक्षित वगयमा काययक्रम पयाय
संयन्त्रलाई प्रभावकारी बर्ाउर्े लगायतका ववषयमा
ु पररषद्का उपाध्यिज्यूले
सहभागीहरुबीि गहर् छलफल तथा अन्त्तरवक्रया भएको गथयो । राविय यवा

ु तथा सार्ा व्यवसायी स्वरोर्गार कोषका काययकारी उपाध्यिले
सहर्ीकरण गर्यभु एको उक्त काययक्रममा यवा
कोषबाट संिालर् भएका काययक्रमहरुको बारेमा प्रकाश पार्य ु भएको गथयो भर्े राविय योर्र्ा आयोगका पूवय

ु
उपाध्यिले अन्त्तरगर्काय समन्त्वय, सेवा प्रवाहमा सशासर्
कायम गर्य सूिर्ा प्रववगधको प्रयोग बढाउदै लैर्ार्े
ु स्थतमा झण्डै 5 घण्टा िलेको
लगायतका ववषयमा आफ्र्ो धारणा राख्न ु भएको गथयो । मा.मन्त्रीज्यूको समपक्ष

ु
ु
काययक्रममा सहभागीहरुको तफयबाट आएका सझावलाई
मन्त्रालयले गक्षम्भररुपमा गलएको तथा यवाको
ु ा गर् े प्रगतबद्धता सवहत मा.मन्त्रीज्यूबाट
आवश्यकता र उपलब्धीका आधारमा आगामी काययक्रमहरु तर्य म
काययक्रम समापर् भएको गथयो ।

गणे शप्रसाद पाण्डेय
प्रवक्ता

ु तथा खेलकुद मन्त्रालय
यवा
गमगत २०७६।१।८ गते

