
पे्रश नोट
राष्ट्रिय खेलकुद पररषदका अध्यक्ष तथा माननीय यवुा तथा खेलकुद मन्त्री राजेन्त्र कुमार के.सी  को ममतत 
२०७४।०५।१५ को तनर्ाायानसुार २६ बदेु तनदेशन तत्काल कायाान्त्वयन गना गराउन राष्ट्रिय खलेकुद पररषदका 
सदस्य सचिवलाई जारी गनुा भएको छ । खेलक्षेरलाई अनशुामसत व्यवष्ट्स्थत मयााददत एव ंवधैातनक बनाउन 
कायाान्त्वयन तनदेशन जारी गनुा हुुँदै तनदेशनको अनगुमन र प्रततवेदन गना सयंन्त्र बनाएर काम गना मन्त्रालयका 
अचधकारीहरुलाई तनदेशन ददन ुभएको छ ।  
राष्ट्रिय खलेकुद ववकास ऐन २०४८ (१०) को ख) मा पररषद्को काम कताब्य र अचधकारमा “खेलकुद सम्बन्त्धी 
प्रततयोचगता वा बठैकमा भाग मलन खेलाडी पररषद्का कुन ै पतन सदस्य तथा कमािारीलाई ववदेश पठाउने”
प्रावधानको कायाान्त्वयन गना र ऐन को दफा १९ को “खेलकुद सम्बन्त्धी ससं्थाले अन्त्तरााष्ट्रिय खलेकुद 
प्रततयोचगता वा अन्त्तरााष्ट्रिय खेलकुद ववषयको सभा वा नेपाल राज्यमा हुने खेलकुद प्रततयोचगता वा 
अन्त्तरााष्ट्रियखेलकुद ववषयको सभा वा सम्मेलनमा अन्त्य देशको खेलाडी वा अचधकारीहरुलाई आमन्त्रर् गना 
पररषद्को स्वीकृतत मलनपुनेछ ” भन्त्ने प्रावधानहरुको कायाान्त्वयनमा जारी तनदेशनको पररपालनाले खलेकुद 
क्षेरलाई अनसुामशत मयााददत र वववाद रदहत ढंगमा खलेकुद प्रततयोचगताहरु आयोजना गना सहज हुने मन्त्रालयले 
ववश्वास मलएको छ । साथै उल्लेखखत तनदेशनहरुको पररपालना गना गराउन खेलकुद क्षेरका सम्बन्त्धीत सब ै
सरकारवालाहरुको सहयोगको अपेक्षा मन्त्रालयले मलएको छ । 

तपसिल
१. राष्ट्रिय खेलकुद पररषद्का सब ैपदाचधकारीको  वदेैमशक मनोनयनको अनमुतत सहमती तथा ऐनको दफा १९ 

अनसुारको प्रावधान अनरुुप पररषद् (बोडा) बठैक बसेमा  बोडामा र पररषद (बोडा) बठैक नवसेको अवस्थामा मा. 
मन्त्री (पररषद् अध्यक्ष) समक्ष पेश गने ।   

२. अन्त्तरााष्ट्रियखेलकुद प्रततयोचगता वा अन्त्तरााष्ट्रियखलेकुद ववषयका सभा वा नेपालमा हुने खेलकुद प्रततयोचगता 
वा अन्त्तरााष्ट्रियखेलकुद ववषयको सभा वा सम्मेलनमा भाग मलन पररषद् सदस्यहरु सदस्यसचिव उपाध्यक्ष 
लगायतका पदाचधकारीहरुको वदेैमशक मनोनयन अनमुततका लाचग पररषद् बोडा) को बठैकमा पेश गने । बठैक 
नबसेको अवस्थामा ववदेश भ्रमर्का लाचग मन्त्रालय  माफा त  मा. मन्त्रीज्य ूसमक्ष पेश गने । 

३. नेपालमभर सिंालन हुने राष्ट्रिय स्तरका खेल प्रततयोचगताहरुको  बारेमा प्रततयोचगता शरुु हुनभुन्त्दा ३० काया 
ददन अगाव ै र अन्त्तरााष्ट्रिय प्रततयोचगताका हकमा ३ मदहना अगाव ै अतनवाया रुपमा कायातामलका सदहत 
मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने ।

४. पररषद्को बठैक आवश्यकता अनरुुप दईु भन्त्दा बढी पटक राख्न सककने हुनाले अब देखख कम्तीमा प्रत्येक 
२ २ मदहनामा बठैक राख्ने व्यवस्था ममलाउने ।



५. खेलकुद सघंससं्थाहरुलाई अनदुान उपलब्ध गराउने सम्बन्त्धमा कायाववचध तयार गरी बोडा बठैकमा पेश गने र 
स्वीकृत नहुुँदै अनदुान उपलब्ध गराउन ु पने भए बोडा बठैक बसेको समयमा बोडाबाट र सो सम्भव नभए 
माननीय मन्त्रीज्यकूो तनदेशानसुार गने । 

६. अष्ट्ख्तयार दरुुपयोग अनसुन्त्धान आयोगको ममतत २०७३।०८।०२ को तनर्याानसुार पदपतुत ा गने सम्बन्त्धी  
तनदेशनको अतनवाया पालना गने र पररषद् अन्त्तगात कुन ै पतन तनयकु्ती गनुा पने ववशषे पररष्ट्स्थतत परेमा 
बोडामा  प्रस्ताव लगी बोडाको तनर्ायानसुार गने । पररषद्को आन्त्तररक कोषबाट हुने तनयकु्तीको हकमा समेत 
लाग ूगने ।

७. पररषद्को बेरुजु सालवसाली बढी रहेको सन्त्दभामा पेश्की तथा बेरुजु फछायौट गने कायालाई कायायोजना बनाई 
सरकारले तनधाारर् गरेको ८० % को लक्ष्य प्राप्ती हुने गरी गने गराउने ।

८. तहे्रौं दक्षक्षर् एमशयाली खेलकुदको पवूााधार तनमाार् स्वीकृत कायायोजना बमोष्ट्जम कायाान्त्वयन गरी गराई 
समयम ैतनमाार् सम्पन्त्न गने गराउने र सो को प्रततवेदन गने गराउने ।

९. आचथाक ऐन तनयम सावाजतनक खरीद ऐन तनयम एव ंपररषदको आचथाक ऐन तनयम बमोष्ट्जम  ववत्तीय 
पारदमशाता र उतरदातयत्व सतुनष्ट्श्ित गने गरी आचथाक कारोबार गने गराउने ।

१०. अष्ट्ख्तयार दरुुपायोग अनसुन्त्धान आयोग मन्त्रीपररषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कायाालय राष्ट्रिय सतका ता केन्त्र
मन्त्रालय लगायत तनकायमा परेका उजुरीको फछयौटको लाचग तररुुकतासाथ काम गने ।

११. सातौं राष्ट्रिय खेलकुदको प्रततवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा मशघ्र पेश गने पेश्की फछ्र्यौट ३० तीस) ददन 
मभर गरी लखेापरीक्षर् गने गराउने ।

१२. अन्त्तरााष्ट्रियसहभाचगता कुन ै वदेैमशक सघंससं्था सगं समझदारी पर गदाा (MOU) मन्त्रालयको अतनवाया 
स्वीकृतत मलने ।

१३. पन्त्र ददनमभर ववभागीय प्रमखुहरुलाई प्रशासतनक तथा आचथाक कारवारको अचधकार प्रत्यायोजन गने । 
१४. नेपालको खेलकुद क्षेरको ववकासका लाचग ३ तीन ) मदहना मभर रर्नीततक योजना तजुामा गरी पेश  गने ।
१५. राष्ट्रिय खेलकुद पररषद्को कामकारवाही र  काया पद्धतत िुस्त दरुुस्त बनाई खेल सशुासन कायम गने 

गराउने ।
१६. प्रमशक्षक नभएका ष्ट्जल्लामा हाल केन्त्रमा रहेका प्रमशक्षकहरुबाट व्यवस्थापन गरी तरुुन्त्त प्रमशक्षक खटाउने ।
१७. सदस्य सचिव लगायत पररषद्का पदाचधकारीको वदेैमशक सहभाचगताबाट फकेपतछ ७ मभर अध्यक्ष समक्ष 

प्रततवेदन पेश गने गराउने ।
१८. पररषद्का अध्यक्षज्य ूमाफा त सरंक्षक प्रधानमन्त्रीज्यकूोमा पेश गने वावषाक प्रततवेदन तयार गरी गना लगाई 

अध्यक्ष समक्ष पेश गने । 
१९. पररषद्को पनुः सरंिनाको लाचग सघं प्रदेश र स्थानीय तहमा कमािारीको सरंिना  तथा समायोजनको खाका 

तयार गरी गराई मन्त्रालयमा पेश गने ।



२०. पररषद् र अन्त्तगात क्षेरीय खेलकुद ववकास सममतत ष्ट्जल्ला खेलकुद ववकास सममततमा कायारत कमािारीहरुको 
तलबी प्रततवेदन पररषद्को बोडा बठैकबाट पाररत गने गराउने ।

२१.रा.खे.प.बाट प्रदेश ष्ट्जल्ला स्थानीय तहहरुको भौततक तनमाार् ममात सधुार खेलकुद प्रमशक्षर्  लगायतका 
कायाहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन तनयममत रुपमा गना र सोको प्रततवेदन प्रत्येक िौमामसकमा मन्त्रालयमा 
प्रस्ततु गने ।

२२.हाल प्रमशक्षकहरुलाई कायाालय प्रमखुको रुपमा खटाएको बखुझन आएकोले सो पदमा प्रशासनतफा का जेरठ 
कमािारीलाई ष्ट्जम्मेवारी ददने व्यवस्था गने ।

२३.कुन ै क्लब तथा सघं ससं्थाहरुमा ववदेशी खेलाडी प्रमशक्षक राख्न ु पदाा सो खेलाडी प्रमशक्षकको आवश्यकता 
रहेको औचित्य परुटी हुने गरी मार राख्न रा.खे.प.ले सम्बष्ट्न्त्धत ससं्था क्लबलाई तनदेशन ददने व्यवस्था गरी 
सो को जानकारी मन्त्रालयलाई ददने र मन्त्रालयमा मसफाररस गदाा पतन औचित्य पषु्ट्रट गने ।

२४.ववदेशी खेलाडीहरुका लाचग गरै पयाटकीय मभषा मसफाररस गदाा नेपालमा उपलब्ध नहुने स्तरका खेलाडीहरुको 
मार मसफाररस गनुा पनेछ र यदद नेपालमा खेल्नका लाचग नभई नहुने खेलाडी भएमा  खेलाडीको स्तर खलु्ने 
अन्त्तरााष्ट्रिय खेलाडी भएको कागजातसदहत पेश गने र यस्ता खेलाडीको तनयममतत अनगुमन गरी प्रत्येक 
मदहना प्रगतत प्रततवेदन मन्त्रालयमा पेश गने । 

२५.ववदेशी सघं  ससं्था द्ववपक्षीय वा बहुपक्षीय तनकायहरुसुँग तनःशलु्क अनदुान वा उपहारस्वरुप सहायता 
स्वीकार गनुा अगाव ै अथा मन्त्रालयको सहमतत मलन ु पने व्यवस्था भएकोले राष्ट्रिय खेलकुद पररषद् तथा 
ववमभन्त्न सं ससं्था तथा पररषद्ले न ैकर छुट भन्त्सार छुट जस्ता कर छुटका लाचग मसफाररश गदाा  अथा 
मन्त्रालयको सहमतत मलई सो परसदहत सलंग्न गरी राजश्व छुटको मसफाररस गने ।

२६.खेलकुद सम्बन्त्धी सं हरुको दताा प्रकिया सम्बन्त्धमा कायाववचध बनाई बोडा बठैकमा पेश गने र कायाववचध 
स्वीकृतत नभएसम्म सघं दताा गनुापने भए  पररषद्को बोडाको तनर्ायबाट मार गने । 

राम प्रसाद थपमलया
प्रवक्ता

यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय

 
 


