नेपाल सरकार
र्ुिा िथा खेलकुि मन्त्रालर्
िियमान सरकार गठन भएको १०० दिनतभर र्ुिा िथा खेलकुि मन्त्रालर् र अन्त्िगयिका तनकार्हरूबाट सम्पािन भएका
कार्यहरूको साियजतनकीकरणका लातग आर्ोजजि परकार सम्मेलन कार्यक्रम

माननीर् मन्त्रीज्र्ू
र्ुिा िथा साना व्र्ािसार्ी स्िरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्र्क्षज्र्ू
राविर् र्ुिा पररषद्का कार्यकारी उपाध्र्क्षज्र्ू
श्रीमान् सजििज्र्ू
राविर् खेलकुि पररषद्का सिस्र्सजििज्र्ू
नेपाल स्काउटका संर्ोजकज्र्ू
सञ्चारकमी तमरहरू,
उपजस्थि सहकमी तमरहरु
हादियक अतभिािन !

ुँ े
िियमान सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा भएको छ।सर् दिनतभर पुरा गने गरी र्ुिा िथा खेलकुि मन्त्रालर्ले तमति २०७४ िैर २३ गिे शुक्रबार ३७ बुि

ुँ े कार्यर्ोजनाको प्रगति र कार्यर्ोजनामा समािेश नभएका िर र्स अितिमा
कार्यर्ोजना साियजतनक गरे को विषर् र्हाुँहरुलाई विदििै छ। आज हामी मन्त्रालको उक्त ३७ बुि
मन्त्रालर् र मािहिका तनकार्हरूबाट सम्पािन भएका अन्त्र् महत्त्िपूणय कार्यहरूको वििरणसवहि र्हाुँहरूमाझ उपजस्थि भएका छौं।

र्स अितिमा कार्यर्ोजनाको कार्ायन्त्िर्नका लातग समर्समर्मा घिघच्र्ाई महत्त्िपूणय सहर्ोग गनुह
य न
ु े सम्पूणय सञ्चारकमी तमरहरूप्रति आभार प्रकट गियछौं। साथै कार्यर्ोजना
कार्ायन्त्िर्नका लातग सवक्रर्िापूिक
य लाग्नुहन
ु े र्ुिा िथा साना व्र्ािसार्ी स्िरोजगार कोष, राविर् र्ुिा पररषद्, राविर् खेलकुि पररषद् र नेपाल स्काउटप्रति िन्त्र्िाि प्रकट
गियछौं। आगामी दिनमा पतन र्हाुँहरुको तनरन्त्िर साथ, सहर्ोग र रिनात्मक सझािको अपेक्षा गियछौं।

१०० दिने कार्यर्ोजनाको प्रगति वििरण
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र्ुिा िथा खेलकुि मन्त्रालर्
सं घीर्िाको ढाुँिा अनुकुल हुने गरी मन्त्रालर्को सं गठन सं रिना नेपाल सरकार मजन्त्रपररषिबाट

संगठन पून:सं रिना

स्िीकृि भएको, राविर् र्ुिा पररषिको सं गठन सं रिना स्िीकृतिका लातग सं घीर् मातमला िथा

सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर्मा पठाएको िथा राविर् खेलकुि पररषि, र्ुिा िथा साना व्र्िसार्ी
स्िरोजगार कोष र नेपाल स्काउटको सं गठन सं रिनाको मस्र्ौिा िर्ारभएको ।
ु रुको अन्त्िवक्रयर्ा
२ लैं तगक सम्पकय विन्त्िह

ु रूको अन्त्िवक्रयर्ा कार्यक्रम तमति २०७५/०१/२५ गिे
वितभन्न मन्त्रालर्का लै तगकसम्पकय विन्त्िह

३ ऐन तनमायण िथा संशोिन

सं घीर्िाको ढाुँिा अनुकुल हुने गरी राविर् र्ुिा पररषि ऐन, २०७२, खेलकुि विकास ऐन,

आर्ोजना भएको ।

२०४८ र नेपाल स्काउट ऐन, २०५० को मस्र्ौिा िर्ार भएको । र्ुिा िथा साना व्र्िसार्ी
स्िरोजगार कोषको ऐन तनमायणको लातग अििारणा पर िर्ार भ रहेको ।

४ हाई अजटटच्र्ूट स्पोटयस सेन्त्टर स्थापनाको प्रतििेिन प्राप्त भई अजन्त्िम रुप दिने कार्य भैरहेको ।
अध्र्र्न

५ खेलकुिको
िर्ारी

६ खेल

राविर्

पूिायिार

साियजतनक
अध्र्र्न

तनजी

अतभलेख अतभलेख िर्ारीका लातग सिै सं घहरुलाई राविर् खेलकुि पररषिमार्यि् परािार गररएकोमा

संघहरुको

तनमायण

िथा

साझेिारीको

१५० िटा सं घहरुबाट वििरण प्राप्त भ य अतभले ख िर्ार भएको।

सञ्चालनमा खेल पूिायिार तनमायण िथा सञ्चालनमा साियजतनक तनजी साझेिारीका लातग सम्भाव्र्िा अध्र्र्न

सम्भाव्र्िा कार्य भई प्रतििेिन िजुम
य ाको क्रममा रहेको ।

७ मूलपानी वक्रकेट मैिान तनमायण

जग्गा सट्टापट्टा गरी समस्र्ा समािानका लातग नेपाल सरकार, मजन्त्रपररषिमा प्रस्िाि पेश भएको

८ राविर् खेलकुि नीति, २०६७ पररमाजयन

राविर् खेलकुि नीति, २०६७ को पररमाजयनको लातग मस्र्ौिा िर्ार भएको ।

९ खेलकुि गुरु र्ोजना िजुम
य ा

१२ िषे खेलकुि गुरु र्ोजनाको मस्र्ौिा िर्ार भएको ।

१० पोखरा,

तसटीको

अध्र्र्न

िुटसीपुर
रुपमा

र

विकास

।

टहरीलाई
गनय

स्पोटयस िुजटसपुर र

टहरीलाई स्पोटयस तसटीको रुपमा विकास गनयका लातग िर्ार गररएको सम्भाव्र्िा

सम्भाव्र्िा अध्र्र्नको प्रतििेिन प्राप्त भएको र पोखराला य स्पोटयस तसटीको रूपमा विकास गनयका लातग

१०० दिने कार्यर्ोजनाको प्रगति वििरण

सम्भाव्र्िा अध्र्र्नकोकार्य भ य रहेको ।
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कार्य
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११ र्ुथ

तभजन-२०२५

प्राप्त नतिजा
को

कार्यर्ोजना िजुम
य ा

कार्ायन्त्िर्न र्ुथ तभजन-२०२५ को कार्ायन्त्िर्न कार्यर्ोजना िजुम
य ा भएको।

१२ र्ुिा अनुभि आिानप्रिान कार्यक्रम

भारिीर्

र्ुिा

प्रतितनतिमण्डलले

नेपालको

भ्रमण

सम्पन्न

गरे को

िथा

नेपाली

र्ुिा

प्रतितनतिमण्डलको िीन भ्रमणका लातग भ्रमण तमति प्रस्िाि गररदिन जिनीर्ा पक्षला य अनुरोि
भएको ।

ख

राविर् र्ुिा पररषि
७२ जजटलामा १४६िटा र्ुिा उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गनयका लातग प्राप्त प्रस्िाि स्िीकृि भ य

१ र्ुिा उद्यम कार्यक्रम

सम्िजन्त्िि जजटला र्ुिा सतमतिको कार्ायलर्मा सम्झौिाको लातग पठा एको ।

२ अपाङ्गिा भएका र्ुिालाई सहर्ोग सामग्री राविर् अपाङ्ग कोषसुँग सम्झौिा भई १७० जना अपाङ्ग र्ुिाला य सहर्ोग सामग्री वििरण भएको
वििरण

।

३ रािपति मवहला उद्यम कार्यक्रम

रािपति र्ुिा मवहला उद्यम सञ्चालन कार्यविति तनमायण भएको। मानि विकास सूिकाङ्कमा पछातड
परे का जजटलाहरूका अति विपन्न, ितलि, मुसहर, पोडे, मिेसी समुिार् आदि पवहिान गरी समूह
छनौट भएको ।

४ उपरािपति र्ुिा पुनस्थायपना कार्यक्रम

उपरािपति र्ुिा पुनस्थायपना कार्यक्रम सञ्चालन िथा व्र्िस्थापन कार्यविति स्िीकृि भई
पुनस्थायपना सम्बन्त्िी कार्य शुरु भएको।

५ र्ुिा सं सि (Youth Parliament) अभ्र्ासको र्ुिा सं सि सञ्चालन कार्यविति तनमायणभई प्रत्र्ेक प्रिे शबाट २/२ िटा स्थानीर् िह छनौट गरी
थालनी

छनौट भएका स्थानीर् िहका प्रमुख र सम्िजन्त्िि जजटला र्ुिा सतमतिका अध्र्क्षहरुका लातग

स्थानीर् र्ुिा क्लि गठन गरी सं सिीर् अभ्र्ास थालनी गने सम्िन्त्िी अतभमुखीकरण कार्य सम्पन्न
भएको ।

ग

राविर् खेलकुि पररषि
१ खेल प्रजशक्षकको व्र्िस्था

खेल प्रजशक्षक नभएका जजटलामा ३९ जना प्रजशक्षकलाई पररिालन गररएको ।

२ स्पोटयस हजस्पटल (Sports Medical Clinic) वर्टड नापजाुँि िथा ड्रईङ तनमायण कार्य सम्पन्न भई लागि अनुमान तनिायरण कार्य भ रहेको ।
को तनमायण

३ प्रािे जशक रङ्गशाला तनमायण

प्रिे श १ को

टहरी, ,२ को जनकपुर,३ को हेटौंडा, ४ को पोखरा, ५ को िाङ, ६ को सुखेि र

७ को िनगढीमा आिुतनक सुवििा सम्पन्न प्रिे श स्िरको रं गशाला तनमायणका लातग जग्गा
उपलब्ि हुने सम्भािना िे जखएको।

४ स्पोटयस

र्ुतनभतसयटी

स्थापनाको

अििारणा नेपाल खेलकुि विज्ञान प्रतिष्ठानबाट स्पोटयस र्ुतनभतसयटी स्थापनाको अििारणा पर िर्ार

१०० दिने कार्यर्ोजनाको प्रगति वििरण
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िजुम
य ा

भ रहेको ।

५ अन्त्िरायविर्

प्रतिर्ोतगिामा
प्रोत्साहन

६ १३

औं

िथा

पिक

राविर्स्िरका

खेलकुि अन्त्िरायविर् िथा राविर् खेलकुि प्रतिर्ोतगिामा पिक प्राप्त खेलाडीहरुलाई स्िास््र्, जशक्षा र

खेलाडीहरुलाई र्ािार्ािमा सहुतलर्ि प्रिान गनय सम्बजन्त्िि तनकार्सुँग छलर्ल भईरहेको र आगामी आ.ि.

प्राप्त

िे जख खेलाडीलाई मातसक प्रोत्साहन भत्ता प्रिान िथा खेलाडीहरुको बीमा गनयको लातग बजेट
व्र्िस्था गररएको ।

िजक्षण

एजशर्ाली

खेलकुि आिश्र्क रङ्गशाला, कभडयहल लगार्ि खेलकुि पूिायिारको तनमायण िथा स्िरोन्नतिको कार्य िालु

प्रतिर्ोतगिाको पूिायिार तनमायण िथा स्िरोन्नति आ.ि.मा

वितनर्ोजजि

िजेट

िथा

श्रोि

सुतनजिििाको

रकमबाट

अगातड

बवढरहेको

मन्त्रालर्बाट अनुगमन िथा सहजीकरण सतमति बना य तनमायण कार्यला य िीब्र पाररएको ।

७ अन्त्िरायविर्स्िरको राविर् रङ्गशाला तनमायण

।

काठमाण्डौ उपत्र्का तभर अन्त्िरायविर् स्िरको सेिा सुवििा र्ुक्त रं गशाला तनमायणका लातग जग्गा
पवहिान गने क्रममा भक्तपुर जजटलाको सूर् य विनार्क नगरपातलकाको िडा नं. ९ र १० िथा
ुँ ै जोतडएको िाुँग ु नारार्ण नगरपातलकाको िडा नं. ८ र ९ को जग्गा पवहिान
सो नगरपातलकासग
भएको र जग्गा प्रातप्तको प्रवक्रर्ा अगातड बढाउन कार्यिल गठन भएको।

८ नेपाल वक्रकेट संघको वििाि समािान
घ

नेपालको िर्यबाट नेपाल वक्रकेट सं घको वििाि समािानका लातग ICCको रोडम्र्ाप अनुसारको
कार्य सम्पन्न भएको र ICCबाट थप तनणयर् हुने क्रममा रहेको जानकारी प्राप्त भएको ।

र्ुिा िथा साना व्र्िसार्ी स्िरोजगार कोष
१ बैंक, वित्तीर् संस्था र सहकारी संस्थाहरुलाई क) २५९ िटा सहकारी सं स्थासं ग
रोजगारमूलक कजाय प्रिान

भएको ।

रु. १ अिय १२ करोड ४१ लाख कजाय लागानी सम्झौिा

ख) ६१७ िटा सहकारी सं स्थाहरुलाई सम्झौिा अनुसारको (प्रथम, िोश्रो र िेस्रो) वकस्िा रकम

रु. १ अिय ३६ करोड १४ लाख ६५ हजार सहकारी सं स्थाको खािामा रकमान्त्िर भएको
।

ग) र्स अितिमा जम्मा ६८६७ जना स्िरोजगार भएको ।
२ सहकारी

संस्थाका

अध्र्क्ष

र २५९ िटा सहकारी सं स्थाका अध्र्क्ष र व्र्िस्थापक गरी जम्मा ५१८ जनाले कोष सञ्चालन र

व्र्िस्थापकहरुलाई अनुजशक्षण िातलम प्रिान

कजाय प्रिाहको अनुजशक्षण िातलम प्राप्त गरे को ।

३ व्र्िसार् र व्र्िसार्ीको तबमा

४८२७ िटा व्र्िसार् र व्र्िसार्ीको तबमा भएको ।

४ कजाय असुली सम्बन्त्िी विशेष अनुगमन

क) उिर्ुर, मुग ु ,सुखेि, लतलिपुर, काठमाडौं, स्र्ाङ्गजा, काभ्रे, मकिानपुर र अछाम गरी ९

जजटलाका ३७ िटा सहकारी सं स्थाहरुबाट प्रिाह गररएको कजाय असुलीका लातग विशेष
अनुगमन गररएको ।

ख) कजाय असुलीका लातग गररएको विशेष अनुगमन िथा तलजखि र मौजखक िाकेिाबाट रु.
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क्र.सं

कार्य

.

प्राप्त नतिजा
३,८७,४७,६९२/- असुल उपर भएको ।

५ समर्मा कजाय नतिने संस्थाहरुको अिल समर्मा कजाय नतिने १६ िटा सहकारीका सं िालक, ले खा र कजाय उप-सतमतिका पिातिकारी
सम्पत्ती िथा सरकारी सेिा सुवििा रोक्का ।

६ कजाय

नतिने

ऋणी

िथा

कािायहीका लातग तसर्ाररस

िथा सिस्र्हरु गरी १७८ जनाको अिल सम्पति रोक्का गनयको लातग सम्िजन्त्िि मालपोि
कार्ायलर्मा परािार भएको ।

सम्बद्धहरुलाई कजाय नबुझाउने सहकारीका सं िालक, लेखा र कजाय उप-सतमतिका पिातिकारी िथा सिस्र्हरुले

कजाय नतिरे मा कालो सूिीमा राखी खराि ऋणीहरुलाई गररने कारिाहीका िारे मा तलजखि
जानकारी गराए पिाि कजाय असुलीमा सुिार भएको ।

७ स्िरोजगार कजाय लगानीका लातग प्रस्िाि स्िरोजगार कजाय लगानीका लातग प्रस्िाि मागको सूिना प्रकाजशि भएको।
माग

८ कोष सञ्चालन तनर्मािली संशोिन

र्ुिा िथा साना व्र्िसार्ी स्िरोजगार कोष सं िालन तनर्मािली सं शोिन प्रकृर्ा मन्त्रालर् मार्यि्
अगातड बढे को।

९ स्थानीर्स्िरमा सीपमूलक िातलम कार्यक्रम UNDP सुँग स्थानीर्स्िरमा सीपमूलक िातलम कार्यक्रम सञ्चालन गने विषर्मा छलर्ल भई
सञ्चालनका लातग समझिारी

१० प्रिे शस्िरमा सम्पकय कार्ायलर्को स्थापना
ङ

समन्त्िर् सं र्न्त्र विकास सम्िन्त्िी कार्य अगातड बढे को ।

सं घीर् सं रिना अनुरुप र्ुिा िथा साना व्र्िसार्ी स्िरोजगार कोषको प्रिे श सम्पकय कार्ायलर्
स्थापनाको लातग सं िालक सतमतिबाट तनणयर् भई स्थापना प्रकृर्ा शुरु भएको ।

नेपाल स्काउट
१ राविर् ज्र्ाम्बोरी आर्ोजना

करीि ५००० राविर् िथा अन्त्िरायविर् स्काउटरहरुको सहभातगिामा आर्ोजना हुन लागेको िेश्रो
राविर् ज्र्ाम्बोरी आर्ोजनाका लातग सम्माननीर् प्रिानमन्त्रीज्र्ूको सं र्ोजकत्िमा उच्िस्िरीर्
सटलाहकार सतमति, माननीर् र्ुिा िथा खेलकुिमन्त्रीज्र्ूको सं र्ोजकत्िमा मूल समारोह सतमति
सवहि अन्त्र् उपसतमतिहरु गठन भएको । ज्र्ाम्िोरी आर्ोजना स्थलको िर्ारी लगार्िका सं पूणय
िर्ारी कार्यहरु सम्पन्न भई तमति २०७५/०२/१७ गिे सम्माननीर् प्रिानमन्त्रीज्र्ूबाट
समुिघाटन हुने कार्यक्रम रहेको।

२ स्काउटरहरुलाई विपि व्र्िस्थापन िातलम

िोलखामा ३६ मवहला, ४० पुरुष, तसन्त्िुपाटिोकमा २७ मवहला, ३९ पुरुष र िनहुुँमा १७

मवहला, १७ पुरुष गरी जम्मा १७६ जनालाईस्काउट आिारभूि िातलमका साथै विपद्
व्र्िस्थापन िातलम प्रिान गररएको ।
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कार्यर्ोजनामा समािेश भएका बाहेक १०० दिनको अितिमा मन्त्रालर् र मािहिका तनकार्हरूबाट सम्पािन भएका अन्त्र् महत्त्िपूणय कार्यहरू :
र्ुिा िथा खेलकुि मन्त्रालर्:






र्ुिा सञ्चार कार्यक्रम अन्त्िगयि साप्तावहक टे तलतभजन कार्यक्रम शुरु भई ९ िटा श्रृङ्खला प्रशारण भएको ।
र्ुिा िथा खेलकुि मन्त्रालर् र सर्ल र्ुिा उद्यमीहरुको बृिजित्त तनमायण भ रहेको ।
खेलकुि र र्ुिा गतिवितिका िारे मा परकारसुँग अन्त्िवक्रयर्ा सम्पन्न भएको ।

र्ुिा रोजगारी लगार्ि र्ुिा सम्िद्ध अध्र्र्न अनुसन्त्िान कार्यको प्रारजम्भक प्रतििेिन प्राप्त भएको।

िेह्रौ िजक्षण एजशर्ाली खेलकुि प्रतिर्ोतगिा आर्ोजनाका लातग आिश्र्क पूिायिार तनमायण िथा स्िरोन्नतिका सम्िन्त्िमा माननीर् मन्त्रीज्र्ूको नेित्ृ िमा तनर्तमि
ुँ ै आएको।
स्थलगि अनुगमन गरी सम्बद्ध पक्षहरुलाई समर्मै गुणस्िरीर् कार्य सम्पािन गनय तनिे शन हुि

र्ुिा िथा साना व्र्िसार्ी स्िरोजगार कोष:

 तमति २०७५/०२/०४ र ०५ गिे कोषमा कार्यरि कमयिारीहरुलाई २ दिने क्षमिा अतभबृवद्ध िातलम प्रिान गररएको ।
ुँ प्रस्िाि माग गररएको ।
 स्िरोजगार कजाय लगानीका लातग सूिना प्रकाजशि गरी बैंक/वित्तीर् िथा सहकारी सं स्थाहरुसग
राविर् र्ुिा पररषि:

 कमयिारी क्षमिा अतभिृवद्ध िातलम - ७३ जना, उद्यमजशलिा िथा वित्तीर् साक्षरिा सम्बन्त्िी िातलम २२४ जना, सीप विकास िातलम र िस्िुगि सहार्िा कार्यक्रम
अन्त्िगयि ८४७ जनालाई प्रिान गररएको ।

 वितभन्न जजटलाका १००० जना र्ुिाले उद्यमशीलिा, वित्तीर् साक्षरिा, नेित्ृ ि विकासलगार्िका विषर्मा परामशय सेिा प्राप्त गरे का ।
 तमति २०७५ आषाढमा प्रथम विज्ञान, सूिना िथा प्रविति राविर् सम्मेलन -२०७५ आर्ोजना गनयका लातग िर्ारी कार्य भईरहेको ।
 आन्त्िररक र्ुिा अनुभि आिानप्रिान कार्यक्रम अन्त्िगयि प्रिे शगि रुपमा १० समुह िनाई ४० जजटलाका २८० जना र्ुिा सहभागी भई उक्त कार्य सम्पन्न भएको ।
 लोपोन्त्मुख परम्परागि तसप र्ुिा पुस्िामा हस्िान्त्िरण िथा प्रिद्धयन गनयको लातग लोपोन्त्मुख र परम्परागि तसपको छनौट गरी ८ जजटलाका १६८ जना र्ुिालाई
उक्त सीप हस्िान्त्िरण गनय कार्यक्रम जजटलाहरुमा पठा एको ।

 पुरस्कृि र्ुिाको सञ्जाल तनमायण, अनुभि आिानप्रिान र प्रोर्ा ल िर्ारीका लातग पुरस्कृि र्ुिा प्रतिभा िथा उद्यमीको राविर् भेला सम्पन्न भई १५ सिस्र्ीर् राविर्
र्ुिा उद्यमी सञ्जाल गठन भएको ।

 माननीर् र्ुिा िथा खेलकुि मन्त्रीज्र्ुको उपजस्थतिमा र्ुिा लजक्षि कार्यक्रम र भावि कार्यदिशाका सम्बन्त्िमा आगामी दिनमा अिलम्िन गने पने नीति िथा र्ोजना र
र्ुिा लजक्षि कार्यक्रमका बारे मा र्ुिा सम्बद्ध सरोकािालाहरुबाट सुझाि तल एको ।
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 ४६० गाउुँपातलका प्रमुख, उपप्रमुख र िडाध्र्क्षहरुका लातग र्ुिाका मुद्दा, र्ुिालजक्षि कार्यक्रम िथा तिनीहरुको सर्ल कार्ायन्त्िर्नका लातग स्थानीर् सरकारको
भूतमका विषर्क एकदििसीर् अन्त्िरवक्रर्ा कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।

 र्ुिा नीति, र्ुथतभजन र्ुिालजक्षि कार्यक्रम र र्ुिा विकासमा सञ्चारक्षेरको भूतमका विषर् परकार अन्त्िवक्रयर्ा कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।
 राविर् र्ुिा पररषिको र्ुथ पोटयल तनमायणका लातग सतमति गठन गरी कार्य प्रारम्भ भएको ।
राविर् खेलकुि पररषि:

 तमति २०७५ बैशाख २९ िे जख जेठ २ गिेसम्म रोटपाको तलिाङमा सभामुखकप मवहला िथा पुरुष राविर् भतलबल प्रतिर्ोतगिा सम्पन्न भएको । र्स प्रतिर्ोतगिामा
प्रिे शका साि वटम र िीन विभागीर् गरी १० वटम सहभागी भएका ।

 करािे, िेक्िान्त्िो, उसु र एथलेवटक्स गरी ४ खेलका प्रिे श स्िरीर् प्रतिर्ोतगिा सम्पन्न भई राविर् प्रतिर्ोतगिा २०७५ जेठ १० र ११ गिे लतलिपुरमा सम्पन्न भएको
।

 प्रिे शका ७ र विभागीर् वटम ३ गरी १० वटमको सहभातगिामा प्रिानमन्त्री कप पुरुष वक्रकेट राविर् प्रतिर्ोतगिा तमति २०७५ जेठ १३ िे जख १८ गिेसम्म
तरभुिन विश्वविद्यालर्को वक्रकेट मैिान, कीतियपरु र मूलपानी वक्रकेट मैिानमा सं िालन भ रहेको ।

 तमति २०७५ बैशाख ७ गिे िे जख ८ गिेसम्म काठमाडौंमा साि प्रिे श स्िरीर् र्ौतनक िथा लै वङ्गक अटपसं ख्र्क र्ुटसल प्रतिर्ोतगिा आर्ोजना भएको।


िोस्रो काठमाण्डौं गेरोगी िथा पुम्से अन्त्िरायविर् च्र्ाजम्पर्नतसप तमति २०७५ बैशाख ४ िे जख ६ गिेसम्म नेपाल सवहि १३ िे शका ७०० जना खेलाडीहरुको
सहभातगिामा सम्पन्न भएको।



नेपाल िथा भारिका विद्यालर्स्िरका १००० भन्त्िा बढी खेलाडीको सहभातगिामा काठमाडौंमा तमति २०७५ जेठ १४ गिेिेजख िेईसौं अन्त्िरायविर् विद्यालर्स्िरीर्
कराुँिे च्र्ाजम्पर्नतसप सं िालन भईरहेको।



अजखल नेपाल र्ुटबल सं घको रोवकएको तनिायिन सम्पन्न भई कार्य सुिारु भएको ।



एजशर्ाली खेलकुि प्रतिर्ोतगिामा सहभागी हुने खेल सं ख्र्ा र खेलाडी सं ख्र्ा तनिायरणका लातग मन्त्रालर्बाट गदठि कार्यिलले कार्य सम्पन्न गरे को र खेलाडीहरु
स्ििे श िथा वििे शमा बन्त्ि प्रजशक्षणमा रहेको ।

नेपाल स्काउट:


जिििनमा मध्र्माञ्चल क्षेरीर् स्काउट कार्ायलर्को आर्ोजनामा रोभर-रे ञ्जर तलडर आिारभूि िातलमका साथै विपद् व्र्िस्थापन िातलममा ७५ पुरुष, ३१ मवहला गरी
१०६ जना सहभागी भएका।
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