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पषृ्ठभूमि 
 

यवुाको ववकास र ववस्तार एवम ्राष्ट्र निमााणमा यवुाको सार्ाक सहभागिता अभभवदृ्गि ििे तर्ा 
खेलकुदको ववकासको माध्यमबाट राष्ट्ष्ट्रय एकता र िौरव बढाउिे लक्ष्य भलई िेपाल सरकारबाट २०६५ 
साल भाद्र १५ ित ेयवुा तर्ा खेलकुद मन्त्रालयको स्र्ापिा भएको हो। िेपाल सरकार (काया ववभाजि) 
नियमावली, २०७४ अिसुार यवुा, खेलकुद र स्काउटसम्बन्त्िी िीनत तजुामा, आवश्यक काििू निमााण तर्ा 
सशंोिि, अन्त्तिात निकायहरुबाट सम्पादि ििे कायाहरुको लागि समन्त्वय तर्ा नतिको नियमि, ववभभन्त्ि 
भमरराष्ट्र तर्ा अन्त्तरााष्ट्ष्ट्रय सघंससं्र्ाहरुसँि सम्बन्त्ि ववकाससम्बन्त्िी कायाहरु ििे प्रमखु ष्ट्जम्मेवारी यस 
मन्त्रालयको रहेको छ ।  

यस मन्त्रालय अन्त्तिात यवुाको ववकास र पररचालिका लागि राष्ट्ष्ट्रय यवुा पररषद्, ववपन्त्ि 
यवुालाई आगर्ाक तर्ा प्राववगिक सहयोि िरी रोजिारी तर्ा स्वरोजिारी भसजािाका लागि यवुा तर्ा सािा 
व्यवसायी स्वरोजिार कोष, खेल क्षेरको ववकास तर्ा ववस्तारका लागि राष्ट्ष्ट्रय खेलकुद पररषद् र 
बालबाभलका तर्ा यवुामा स्वयसेंवी भाविाको ववकासका लागि िेपाल स्काउट क्रियाशील रहेका छि ्भिे 
यस ैआगर्ाक वषादेखख राष्ट्ष्ट्रय ववकास स्वय ंसेवा कायािमसमेत यस मन्त्रालयमार्ा त सञ्चालि हँुदै आएको 
छ । 

यवुा तर्ा खेलकुद मन्त्रालयको ष्ट्जम्मेवारी सम्हाले पनछ यवुा ववकास र सशक्तीकरण एवम ्
खेलकुद क्षरेको प्रवद्ाििको माध्यमबाट “सिदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाली” को राष्ट्ष्ट्रय लक्ष्य हाभसल ििा सय 
ददिे काया योजिाको सावाजनिकीकरण िरी काया अिाडि वढाइएको गर्यो । िेपाल सरकारको वावषाक िीनत 
तर्ा कायािम अिसुार यवुा तर्ा खेलकुदको क्षेरलाई प्रभावकारी एव ं नियोष्ट्जत रुपमा अिाडि वढाउि 
मन्त्रालयको िेततृ्वमा मन्त्रालय र अन्त्तिातका निकायहरुवाट एक वषा भभर सम्पादि िररएका काया तर्ा 
ती कायाहरुबाट प्राप्त उपलब्िीहरुलाई यस प्रनतवेदिमा समावेश िररएको छ ।  

१. युवा ववकास 

िेपालको कूल जिसखं्याको ४०.३ प्रनतशत जिसखं्या रहेको यवुा जिशष्ट्क्त समदृ्ि राष्ट्र 
निमााणको बभलयो आिार हो । यस जिशष्ट्क्तको क्षमता अभभवदृ्गि िरी राष्ट्रको आगर्ाक तर्ा 
सामाष्ट्जक ववकास कायामा पररचालि ििाका लागि यवुा ववकास तर्ा सशक्तीकरण, रोजिार तर्ा 
स्वरोजिार, उद्यमशीलता ववकास र प्रनतभावाि ् यवुालाई प्रोत्साहि जस्ता उत्पे्ररक कायाहरु िररँदै 
आएको छ । यवुा ववकास अन्त्तिात यस अवगिमा सम्पन्त्ि भएका कायाहरु देहाय बमोष्ट्जम रहेका 
छि।् 
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१.१ यवुा क्षिता ववकास र सशक्तीकरण 

• यवुा जािरण र सशक्तीकरणको लागि यवुा सचंार काययक्रि रेडियो िेपालबाट हरेक आइतवार 
ववहाि सात बजकेो समाचारपनछ प्रसारण भइरहेको छ र सोही सामग्री ववभभन्त्ि २१ वटा 
स्र्ािीय एर्एमहरुबाट समेत प्रसारण भरैहेको छ । यवुा सरोकार टेमलमभजन काययक्रि िेपाल 
टेभलभभजिबाट हरेक शनिवार ववहाि ८ बजेको अगं्रेजी समाचारपनछ साप्तादहक रुपमा 
निरन्त्तर प्रसारण भरैहेको छ । उक्त कायािमहरुमा यवुाले िरेका उद्यम, सर्ल अभ्यास, 

िवप्रवताि र यवुामा सकारात्मक सोच ववकास ििे क्रकभसमका िनतववगिहरु समेदटएको 
सामग्री प्रसारण भरैहेको छ ।  

• यवुा तर्ा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्ष्ट्रय खेलकुद पररषद्, राष्ट्ष्ट्रय यवुा पररषद्, यवुा तर्ा सािा 
व्यवसायी स्वरोजिार कोष, िेपाल स्काउटको प्रमखु िनतववगिहरु समेटी वतृ्तगचर निमााण 
भएको छ । 

• यवुासम्वन्त्िी लेख तर्ा ववववि िनतववगिहरु समेदटएको वावषाक प्रकाशि (यवुा अकं १८) 
प्रकाशि भएको छ। 

• िेपालमा स्वयसंेवक पररचालि सम्बन्त्िी National Situational Analysis on Volunteerism 

(2016-2018) प्रनतवेदि पदहलो पटक तयार िररएको छ । 
• यवुासँि सम्बन्त्िीत ववभभन्त्ि ववषयहरूमा भमनत २०७५/०६/११ मा परकारहरुसँि अन्त्तरक्रिया 

सम्पन्त्ि भएको छ। 
• बहराइिमा सि ्२०१८ को अक्टोवर २१-२५मा भएको The First Global Youth Festival for 

SDGs 2018 यवुा सम्मेलिमा िेपालबाट ५ जिाको यवुा प्रनतनिगिमण्िल सहभािी भएको छ। 
• मन्त्रालयका कमाचारी र अन्त्तिातका निकायका सचूिा अगिकारी तर्ा सहायक सचूिा 

अगिकारीहरुलाई प्रमखु सचूिा आयकु्तबाट भमनत २०७५/७/२८ मा सचूिाको हक सम्बन्त्िी 
अभभमखुीकरण कायािम सम्पन्त्ि भएको छ ।  

• राजिीनतक, कृवष, श्रम, गचक्रकत्सा, इष्ट्न्त्जिीयर, सहकारी, समाजसेवा आदद क्षेरमा कायारत सब ै
प्रदेशका यवुालाई सहभािी िराई सि ्२०१९ रे्ब्रअुरी ६-१३ सम्म ४८ सदस्यीय िेपाली यवुा 
प्रनतनिगिमण्िलले भमरराष्ट्र भारतको भ्रमण िरी यवुा उद्यमशीलता र ववकासको क्षेरमा 
अिभुव आदािप्रदाि भएको छ।  

• ५० सदस्यीय िेपाली यवुा प्रनतनिगिमण्िललाई चीि भ्रमणका लागि र २५ सदस्यीय िेपाली 
यवुा प्रनतनिगिमण्िललाई श्रीलकंा भ्रमणका लागि निमन्त्रणा प्राप्त भएको छ । बलु्िेररयासँि 
यवुा अिभुव आदािप्रदाि कायािम सञ्चालिका ििाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्ा त 
पराचार भरैहेको छ । 
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• यवुा परकाररता परुस्कार कायाववगि, २०७५ अिसुार यवुाका सवालमा क्रियाशील परकारहरु 
मध्ये ४ वटा वविामा कायारत देहायका परकारहरूलाई रू. ५० हजार ििद परुस्कारसदहत 
भमनत २०७५/८/१४ मा सम्माि िररएको छ। 
पत्रकारको नाि, ठेगाना ववधा/क्षते्र काययरत ससं्था 
सववता शमाा, दाङ छापा पत्ररका िोरखपर ससं्र्ाि 
रामकुमार ररजाल, मकवािपरु टेभलभभजि जिता टेभलभभजि 
ववश्वास कुमार खड्कार्ोकी, बाग्लङु अिलाइि अिलाइि खबर िट कम 
भलल प्रकाश चन्त्द, बाकेँ रेडियो/एर्.एम. सामदुानयक सचूिा िेटवका  

 

• यवुालाई सिंदित िरी उिीहरुको िेततृ्व क्षमता ववकासका लागि अवसरहरु भसजािा एव ं
अभ्यासको वातावरण निमााण ििा यवुा 
क्लब ििि र यवुा ससंदको िमिूा 
अभ्यास कायाको र्ालिी िररएको छ। 
ित आगर्ाक वषामा सात प्रदेशका 
दईु/दईु वटा स्र्ािीय तहका सब ैविामा 
यवुा क्लब ििि िरी स्र्ािीय, प्रदेश र 
सघंीय तहमा िमिूा यवुा ससंद 
स्र्ापिा र अभ्यास सम्पन्त्ि िररएको 
छ। चाल ूआगर्ाक वषामा ७७ ष्ट्जल्लाका 
सदरमकुाम रहेका स्र्ािीय तहका सब ै
विामा यवुा क्लब िििका लागि सात ै
प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय अभभमखुीकरण 
काया सम्पन्त्ि भएको छ। हालसम्म सात 
प्रदेशका ९१ वटा स्र्ािीय तहका १२२३ 
विाहरूमा यवुाक्लब ििि तर्ा 
सघंीयस्तरमा २० जिा प्रमखु 
प्रभशक्षकहरु र विा क्लबका ३२८ जिा 
पदागिकारीहरुलाई प्रभशक्षक प्रभशक्षण 
काया सम्पन्त्ि भएको छ। 

• यवुालाई स्वरोजिार बिाउिे, रोजिारका 
अवसर भसजािा िरी ष्ट्जववकोपाजािमा सहयोि परु् याउिे, बजारको माि अिरुुप सीप 

 संघीय तहमा नमूना युवा संसद स्थापना र अभ्यास 

  इलेक्ट्रिससयन तासलमका सहभागी युवा प्रयोगात्मक कक्षामा, तनहुुँ 
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ववकाससम्वन्त्िी ताभलम प्रदाि ििे, पखुााले अपिाउदै आएका परम्पराित सीपको सरंक्षण र 
प्रवद्ाििका लागि यवुा पसु्तामा सीप हस्तान्त्तरण तर्ा प्रमाणीकरण ििे,  यवुालाई 
जीवियापिमा सहजीकरणका लागि यवुा सीप ववकास ताभलम, लोपोन्त्मखु परम्पराित सीप 
यवुा पसु्तामा हस्तान्त्तरण, प्रवद्ािि तर्ा प्रमाणीकरण र यवुा परामशा सेवा कायािम 
सञ्चालि हँुदै आएको छ।  

  यस अवगिमा ९६४ जिा यवुालाई सीप तर्ा उद्यमशीलता ववकास ताभलम, १४२ जिा 
यवुालाई लोपोन्त्मखु परम्पराित सीपसम्बन्त्िी ताभलम र ३०९ जिा यवुा उद्यमीलाई 
उद्यमशीलता र ववत्तीय साक्षरता अभभवदृ्गिसम्बन्त्िी ताभलम प्रदाि िररएको छ भिे ५००७ 
जिा यवुालाई उद्यमशीलता र रोजिारी तर्ा यवुा उत्पे्ररणा लिायतका ववषयमा परामशा सेवा 
प्रदाि िररएको छ।  

• यवुाको क्षमता अभभवदृ्गि ििा, यवुालाई उद्यम सञ्चालि ििे अिकूुल वातावरण तयार ििा 
र यवुालाई ववदेश पलायि हुिबाट रोक्िका लागि स्र्ािीय तहहरुमा यवुामरैी िीनत तजुामाको 
लागि सहयोि िररएको छ । सो अिसुारका प्रत्येक प्रदेशका दईु/दईु वटा िरी १४ ओटा 
स्र्ािीय तहलाई यवुामरैी िमिूा स्र्ािीय तहको रुपमा ववकास ििा सचूकहरुसदहतको 
ददग्दशाि तयार िररएको छ। 

१.२ लक्षक्षत सिहूको यवुालाई सहयोग 

• अपाङ्िता भएका यवुाको मािको आिारमा उिीहरुलाई सहयोि सामग्री नििःशलु्क उपलब्ि 
िराइएको छ । यस अवगिमा राष्ट्ष्ट्रय अपाङ्ि कोषसँिको सहकायामा ४०२ जिा अपाङ्ि 
यवुालाई सहयोि सामग्री ववतरण िररएको छ । 

• घरपररवारववहीि र समाजबाट ववस्र्ावपत यवुालाई रोजिार, स्वरोजिार तर्ा उद्यमशील 
बिाई समाजमा पिुस्र्ाापि ििाका लागि केन्त्द्रीय बालकल्याण सभमनतसँिको सहकायामा 
ववभभन्त्ि पिुस्र्ाापिा केन्त्द्रमा रहेका ६०८ जिा यवुालाई पिुस्र्ाापिा, उपचार तर्ा 
सामाष्ट्जकीकरण र पाररवाररक पिुभमालिको लागि सहयोि िररएको छ। 

• यवुालाई सीप ववकास ताभलम ददई स्वरोजिार बिाउि ित आगर्ाक वषामा ४९ जिा 
हाउसवाइररङ, ब्यटुीपालार, कुसि निमााण, तरकारी खतेी आददसम्बन्त्िी ताभलम प्राप्त यवुालाई 
उद्यममा उपयोिी सामग्रीहरु सहयोि स्वरुप प्रदाि िररएको छ ।   

• मािव ववकास सचूकाङ्कमा पनछ परेका तराईका ११ ष्ट्जल्ला (कवपलवस्त,ु रुपन्त्देही, 
िवलपरासी, पसाा, बारा, रौतहट, सलााही, महोत्तरी, ििषुा, भसराहा, सप्तरी) का यवुा 
मदहलाहरूलाई सशक्तीकरण िरी ववकासको मलूिारमा समावशे ििा राष्ट्रपनत यवुा मदहला 
उद्यम कायािम सञ्चालि िररएको छ । यस अन्त्तिात १८ वटा मदहला उद्यम समहूमा 
आवद्ि रहेका ३६० जिा यवुा मदहलाहरुलाई उद्यम (पशपुालि, तरकारी खेती आदद) 
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सञ्चालिको लागि प्रनत समहू ५ लाख निब्यााजी ऋण र स्र्ापिा एव ंसचंालि खचा वापत 
प्रनत समहू रु.२० हजारका दरले आगर्ाक सहयोि प्रदाि िररएको छ । 

१.३ उद्यिशीलता ववकास 

• राष्ट्ष्ट्रय यवुा िीनत, २०७२ र यरु्भभजि २०२५ मा व्यवस्र्ा भए अिसुार ४७ जिा भशक्षक्षत 
बेरोजिार यवुालाइा शकै्षक्षक प्रमाणपरका आिारमा प्रनतव्यष्ट्क्त रु.२ लाखको दरले उद्यम 
सञ्चालिको लागि निब्यााजी ऋण प्रदाि िररएको छ । 
 

• स्र्ािीयस्तरमा पाइिे स्रोत, सािि प्रयोि िरी सञ्चालि हुि सक्ि ेउद्यमहरू पदहचाि िदै 
यवुालाई स्र्ािीय व्यवसाय तर्ा उद्यमतर्ा  आकवषात िरी स्वरोजिार बिाउिे उद्देश्यले यवुा 
उद्यम कायािम सञ्चालि िररएको छ । प्रत्येक निवााचि क्षरेमा यवुाको समहू निमााण िरी 
उिीहरुबाट प्राप्त प्रस्तावका आिारमा क्रकस्तामा ऋण नतिे सतासदहत ५ वषाका लागि प्रनत 
समहू रु. ५ लाख निब्यााजी ऋण प्रदाि िररएको छ । यस कायािम अन्त्तिात ७४ ष्ट्जल्लाका 
१७४ वटा यवुा उद्यम समहूलाई उद्यम सञ्चालिका लागि निब्यााजी ऋण प्रदाि िररएको 
छ। ती यवुा समहूहरुबाट माछापालि, बाख्रा पालि, कुखुरा पालि, बिंरु पालि, होमस्टे, िरेी, 
पषु्ट्प व्यवसाय जस्ता उद्यम तर्ा व्यवसायहरु सञ्चालि भरैहेका छि ्। 

१.४ प्रततभावान ्यवुा प्रोत्साहन 

• अन्त्तरााष्ट्ष्ट्रय यवुा ददवसको अवसरमा यवुाको क्षरेमा उल्लेखिीय काया िरेका १० जिा 
यवुालाई रु. १ लाख ििदसदहत राष्ट्ष्ट्रय यवुा प्रनतभा सम्मािद्वारा सम्मानित िररएको छ ।  

राक्ट्रिय युवा प्रततभा सम्मानद्वारा सम्मातनत युवाहरु 
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ष्ट्जल्लामा रहेका यवुा प्रनतभाहरुलाई ष्ट्जल्ला, प्रदेश र सघंमा प्रनतष्ट्पिाा िराई प्रोत्साहि ििे 
काया सम्पन्त्ि भएको छ । यस अवगिमा ७५ ष्ट्जल्लाका वक् ततृ्वकला र िीत लखेि वविाका 
३/३ जिा उत्कृष्ट्ट प्रनतभाहरुलाई 
परुस्कृत िररएको छ । ष्ट्जल्लाबाट 
छिौट भई प्रदेश र सघंस्तरमा 
आएका प्रनतयोिीहरुमध्ये १५ जिा 
उत्कृष्ट्ट यवुा प्रनतभाहरुलाई 
ििदसदहत राष्ट्ष्ट्रयस्तरको परुस्कार 
प्रदाि िररएको छ । चाल ूआ.व. मा 
७५ ष्ट्जल्ला,  ७ प्रदेश र सघंीय 
स्तरमा उद्यम पररयोजिा प्रस्ताव 
लेखि तर्ा प्रस्ततुीकरण 
प्रनतयोगिता सम्पन्त्ि िरी यवुा 
प्रनतभालाई परुस्कृत िररएको छ। 

१.५ यवुासम्बन्धी अन्य काययहरु 

• वजै्ञानिक खोज, अध्ययि, सवेक्षण तर्ा अिसुन्त्िाि कायाप्रनत यवुालाई प्रोत्सादहत ििाका 
लागि सम्माििीय प्रिािमन्त्रीज्यकूो उपष्ट्स्र्नतमा ३०० जिा यवुा वजै्ञानिकहरुको 
सहभागितामा भमनत २०७५ असार ३ देखख ५ ितसेम्म प्रर्म राष्ट्ष्ट्रय यवुा ववज्ञाि तर्ा 
प्रववगि सम्मेलि सम्पन्त्ि भएको छ । भमनत २०७५ र्ाििु १७ र १८ ित ेप्रदेश ि.ं १ को 
ववराटििरमा १५० भन्त्दा बढी यवुा वजै्ञानिक तर्ा ववज्ञहरुको सहभागितामा प्रदेशस्तरीय 
ववज्ञाि तर्ा प्रववगि यवुा सम्मेलि सम्पन्त्ि भएको छ । 

• मन्त्रालयका कमाचारी लिायत अन्त्य मन्त्रालयका यवुा सम्पका व्यष्ट्क्त (Youth Focal Person) 
हरुको सहभागितामा भमनत 2075/01/25 मा युवा तथा खेलकुदसम्बन्धी काययक्रििा लङै्गगक 
सिानता तथा सशक्तीकरणको अवस्था ववषयक अन्त्तक्रिा या कायािम सम्पन्त्ि भएको छ। 

• मन्त्रालयका कमाचारी लिायत अन्त्य १२ वटा मन्त्रालयका लङै्गिक सम्पका  व्यष्ट्क्तहरुको 
सहभागितामा भमनत 2075/09/11 मा युवा सम्पकय  व्यक्क्तहरुको अन्त्तक्रिा या कायािम 
सम्पन्त्ि भएको छ। 

• भमनत २०७५ भाद्र १६ ित ेयवुा ववकासका लागि िेपाल र श्रीलकंा सरकारबीच समझदारीपरमा 
हस्ताक्षर भएको छ । 

युवा प्रततभा पहहचान काययक्रम, २०७५ 
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१.६ कजाय प्रवाह र स्वरोजगार मसजयना  

• स्र्ािीय श्रोत साििको समगुचत प्रयोि िरी देशमा बढ्दै िइरहेको बेराजिार जिशष्ट्क्तलाई 
आगर्ाक रूपमा सक्षम, सामाष्ट्जक रूपमा ष्ट्जम्मेवार एवम ् भसजािशील बिाउि आवश्यक 
ताभलम तर्ा सीप प्रदाि िरी स्वदेशम ै स्वरोजिारमलूक क्रियाकलाप÷पररयोजिा सञ्चालि 
ििाका लागि यवुा तर्ा सािा व्यवसायी स्वरोजिार कोषमार्ा त कजाा उपलब्ि िराइएको छ ।  

• यस अवगिमा स्वरोजिारीमलूक क्रियाकलाप÷पररयोजिाहरु सञ्चालि ििाका बैंक तर्ा ववत्तीय 
ससं्र्ा र सहकारी सघं÷ससं्र्ा मार्ा त यवुा तर्ा सािा व्यवसायीलाई कजाा प्रवाह ििे, 

अभभमखुीकरण तर्ा अिभुशक्षण ताभलम प्रदाि ििे, स्वरोजिार पररयोजिा तर्ा कजााग्राहीको 
बीमा िररददिे, तोक्रकएको समयमा साँवाब्याज नतिे कजााग्राहीलाई ब्याज अिदुाि उपलब्ि 
िराउिे र समयमा कजाा िनतिे ससं्र्ा तर्ा कजााग्राहीलाई नियमािसुारको कारबाही िरी कजाा 
असलु उपर ििे काम तीब्र िनतमा भइरहेको छ ।  

 

ब्याज अनुदान ववतरण काययक्रम 

1.6.1 कजाय लगानी, अनगुिन एवि ्असलुी 
• यस अवगिमा ६३३ वटा ससं्र्ाहरुसँि कजाा लिािी सम्झौता िरी उत्पादिमलूक एवम ्

सेवामलूक व्यवसायमा रु.२,०९,६९,४०,०००/- कजाा लिािी भएको छ ।  

• यस अवगिमा स्वरोजिार कजाा लिािीबाट १७,०८८ जिा स्वरोजिार भएका छि ्। 
• कोषबाट प्रर्म, दोश्रो र तसे्रो क्रकस्ता लिािी भएका ९८२ वटा सहकारी ससं्र्ा र िया ँ

प्रस्ताव पेश भएकामध्ये ७६७ वटा िरी जम्मा १,७४९ वटा सहकारी ससं्र्ाहरुको 
स्र्लित अििुमि निरीक्षण िररएको छ । 



8 

 

• कजाा लिािी िररएको रकममध्ये सहकारी ससं्र्ाहरुबाट रु.१,०८,८९,४०,५५६/९२ असलु 
भएको छ ।  

• भाखा िाघेको खराब कजाा मध्येबाट रु.१४,४३,४४,०४४/- असलु उपर भएको छ। 
• कोषको नियभमत कजाा िनतिे ६१ वटा सहकारी सहकारी ससं्र्ाका ९३१ जिा 

पदागिकारी तर्ा सदस्यहरुको अचल सम्पवि रोक्काको लागि पराचार िररएकोमा १६ 
वटा सहकारी ससं्र्ाका २२३ जिा पदागिकारी तर्ा सदस्यहरुको अचल सम्पवि रोक्का 
िररएको छ। 

• कोषको नियभमत कजाा िनतिे ६१ वटा सहकारी ससं्र्ाका ९३१ जिा पदागिकारी तर्ा 
सदस्यहरुलाई स्थानीय तहबाट प्रदान हुने सेवा सवुवधा रोक्काको लागि पराचार 
िररएकोमा १६ वटा सहकारी ससं्र्ाका २२३ जिा सदस्य तर्ा पदागिकारीहरुलाई 
स्र्ािीय तहबाट ददइिे सेवा सवुविा रोक्का भएको छ । 

• ववभभन्त्ि समयमा अचल सम्पवत्त रोक्का िररएका सहकारीहरुमध्ये यस अवगिमा १३ 
वटा सहकारी ससं्र्ाले कोषमा नतिुापिे सम्पणूा रकम चुक्ता िरेकाले ७४ जिा 
पदागिकारी तर्ा सदस्यहरुको रोक्का िररएको अचल सम्पवत्त रु्कुवा िररएको छ । 
उक्त सहकारी ससं्र्ाका १५ जिा पदागिकारी तर्ा सदस्यहरुको सेवा सवुविा रु्कुवा 
िररएको छ । 

1.6.2 तामलि 

• ६०  ष्ट्जल्लाका ३७६ वटा सहकारी ससं्र्ाका ७७० जिा अध्यक्ष र व्यवस्र्ापकलाई 
कोषको नीतत, उद्देश्य, कजाय लगानी प्रकृया, ब्याजदर, बीिा, तामलि, ब्याज अनुदान 
आददसम्बन्त्िी जािकारीमलूक अिभुशक्षण ताभलम प्रदाि िररएको छ । 



9 

 

 

अनुसिक्षण तासलम 

 

• ६९ ष्ट्जल्लाका ४०० वटा सहकारी ससं्र्ाका ८२१ जिा अध्यक्ष र व्यवस्र्ापकलाई 
“कोषको िीनत, उद्देश्य, कजाा लिािी प्रकृया, ब्याजदर, बीमा, ताभलम, ब्याज अिदुाि” 

आदद सम्बन्त्िी जािकारीमलूक अिभुशक्षण ताभलम ददइएको छ ।  

• कोषका कमाचारी ५४ जिा र ६८ ष्ट्जल्लामा कायारत स्वयम्सेवकहरुलाई “कोषको 
सभंाविा पदहचाि ििे, कायािमहरुलाई प्रभावकारी रुपले कायाान्त्वयि ििे, ताभलम प्रदाि 
ििे, बीमा दावी ििे, कायास्र्लमा काम ििे” जस्ता समसामनयक ववषयमा ताभलम 
ददइएको छ । 

1.6.3 बीिा र ब्याज अनदुान  

• यस अवगिमा १४,७५५ जिा व्यवसायीहरुको अिलाइि बीमा भएको छ । सार्ै ९१ जिा 
व्यवसायीहरुलाई रु. ४१ लाख ७१ हजार ७ सय ८० रुपयैा बीमा दावी उपरको क्षनतपनूत ा 
प्राप्त भएको । 

• कोषबाट कजाा भलई उद्देश्य अिरुुप व्यवसाय सचंालि िरी कजााको पणूा सदपुयोि 
िरेका असल कजााग्राहीलाई उिीहरुले नतरेको ब्याजको ६० प्रनतशत रकम अिदुाि 
स्वरुप सम्बन्त्िीत ऋणीलाई ि ैउपलब्ि िराउिे प्रावािाि अिसुार २४४ वटा ससं्र्ाका 
७९३० जिा व्यवसायीहरुलाई रु. ८,०7,2५,५37/-ब्याज अिदुाि निकासा िररएको छ । 

• यस अवगिमा कजाा लिािीका लागि सहकाया िररएका ४५ वटा सहकारी ससं्र्ाहरुलाई 
कजाा व्यवस्र्ापि शलु्क वापत रु.७,८९,५००/- प्रदाि िररएको छ । 



10 

 

१.७ नेपाल स्काउट 

• बालबाभलका र यवुामा सामाष्ट्जक 
भाविा जिाउि र अिशुाभसत 
भई ष्ट्जम्मवेार िािररकको 
कताव्य बोि िराउि भमनत २०७५ 
जेि १६ देखख २१ सम्म 
िवुाकोटको ककिीमा तशे्रो 
राक्ष्िय स्काउट ज्याम्बोरी 
सम्पन्त्ि िररएको छ । 
सम्माििीय प्रिािमन्त्री एवम ्
िेपाल स्काउटका सरंक्षक श्री 
के.पीी. शमाा ओलीज्यबूाट उद् घाटि भएको उक्त कायािममा ४७ ष्ट्जल्लाका स्वदेशी स्काउट 
र ६ देशका ववदेशी 
स्काउटहरु िरी ५५६५ जिा 
सहभािी भएका गर्ए ।  

• दैवीप्रकोप तर्ा ववपदमा 
परेका व्यष्ट्क्तहरुलाई उद्दार 
ििा सक्िे स्वयसंेवक 
जिशष्ट्क्त तयार ििाका 
लागि ११ ष्ट्जल्ला (दोलखा, 
तिहंु, भसन्त्िुपाल्चोक, काभ्र,े 

रामेछाप, मोरङ्ि, िाददङ्ि, 

कवपलबस्त,ु रसवुा, भक्तपरु र 
पाँचर्र) का २५४ परुुष र 
२०० मदहला िरी ४५४ जिालाई स्काउट तर्ा ववपद् व्यवस्र्ापि ताभलम प्रदाि िररएको छ ।   

• सम्माििीय प्रिािमन्त्री एवम ्
िेपाल स्काउटका सरंक्षक 
के.पी. शमाा ओलीज्यकूो 
समपुष्ट्स्र्नतमा बालबाभलकासँि 
प्रिािमन्त्री कायािम सम्पन्त्ि 
भएको छ । उक्त कायािममा 

तेश्रो राक्ट्रिय स्काउट ज्याम्बोरी उद्घाटन 

स्काउट तथा ववपद् व्यवस्थापन तासलम 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसुँग नेपाल स्काउटकाबालबासलकाकोअन्त्तरक्रक्रया 
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१०००  जिा भन्त्दा बढी ववद्यार्ी, बालबाभलका, भशक्षक, भशक्षक्षकाहरु र स्काउटरहरुल े
सम्माििीय प्रिािमन्त्रीज्यसँूि अन्त्तरक्रिया ििे अवसर प्राप्त िरेका गर्ए ।  

• यस अवगिमा राष्ट्ष्ट्रय रुपमा मिाइिे ददवस तर्ा ववभभन्त्ि पवाहरुमा देशभरमा १७,११४ जिा 
स्काउट स्वयसंेवक सामाष्ट्जक ववकास र समाज सेवाका कायामा पररचालि भएका छि ्। 

 

 

 

• २
०
७
५ पौष २२ ित ेश्री लोकबहादरु भण्िारीको 
िेततृ्वमा िेपाल स्काउटको ५ सदस्यीय 
राष्ट्ष्ट्रय तदर्ा सभमनत र ७ सदस्यीय 
सल्लाहकार सभमनत ििि भई दीक्षा 
कायािमसमेत सम्पन्त्ि भएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्काउटका स्वयसेंवकहरु सचेतनामूलक काययक्रमहरुमा पररचालन 

नेपाल स्काउटको राक्ट्रिय तदथय ससमततको  दीक्षा काययक्रम 

युवा ववकास 

• १४१५ जिा युवालाई सीप तर्ा उद्यमशील ववकास ताभलम 

• ५००७ जिा युवालाई परामशा सेवा 
• ६३३ वटा संस्र्ासँि कजाा लिािी सम्झौता 
• रु.२,०९,६९,४०,०००/- कजाा लिािी 
• १७,०८८ जिा यवुा स्वरोजिार 

• १४,७५५ जिा व्यवसायीहरुको अिलाइि बीमा 
• ९१ जिा व्यवसायीहरुलाई रु. ४१ लाख ७१ हजार ७ सय ८० रुपयैा बीमा दाबीको क्षनतपनूत ा रकम 

प्रदाि 

• ७९३० जिा व्यवसायीहरुलाई रु. ८,०७,२५,५३७/-व्याज अिदुाि निकासा 
• िेपाल स्काउटको ऐनतहाभसक तसे्रो ज्याम्बोरी सर्लतापवूाक आयोजिा ५५६५ जिा स्काउट तर्ा 

स्काउटरको सहभागिता 
• ४५४ जिा स्काउटलाई ववपद् व्यवस्र्ापि ताभलम 

• ववभभन्त्ि पवाहरुमा देशभर १७,११४ जिा स्काउट स्वयसंवेकको रुपमा पररचालि 

• १० जिा यवुा प्रनतभा सम्माि रु. १ लाखमा दरले ििद परुस्कार 

• यवुाको क्षरेमा कायारत ४ जिा परकारलाई रु ५० हजारका दरले परुस्कार 
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२.खेलकुद ववकास 

सबकैा लागग खेलकुदको लक्ष्य हाभसल ििाका लागि खेलकुदका पवूाािारहरु निमााण तर्ा 
स्तरोन्त्िनत, खेलािीलाई राष्ट्ष्ट्रय तर्ा अन्त्तरााष्ट्ष्ट्रय प्रभशक्षण, खेलकुदका राष्ट्ष्ट्रय तर्ा अन्त्तरााष्ट्ष्ट्रय 
प्रनतयोगिताहरुको आयोजिा, अन्त्तरााष्ट्ष्ट्रय प्रनतयोगिताहरुमा पदक हाभसल िरी राष्ट्ष्ट्रय िौरव बढाउिे, 
खेलािी तर्ा प्रभशक्षकहरुलाई सम्माि र प्रनतभावाि ् खेलािीहरुलाई प्रोत्साहि ििे कायाहरुलाई जोि 
ददइएको छ । खेलकुदको ववकास तर्ा प्रवद्ाििका सार्सार्ै खेलकुदका क्षेरबाट यस अवगिमा प्राप्त 
भएका उपलब्िीहरु देहाय बमोष्ट्जम रहेका छि ्।  

२.१ भौततक पवूायधार तनिायण 

२.१.१ अन्तरायक्ष्िय रङ्गशाला तनिायण 

• सरकारको िीनत तर्ा कायािममा उल्लेख भए अिसुार कािमािौं उपत्यकामा एक 
अन्त्तरााष्ट्ष्ट्रयस्तरको खलेकुद पररसर निमााणका लागि जग्िा उपलब्ि िराइददि शहरी 
ववकास मन्त्रालयलाई अिरुोि िररएकोमा भौनतक ववकास सभमनतको भमनत २०७५/१०/०४ 
को बिैकबाट कािमािौं उपत्यका ववकास प्रागिकरणलाई जग्िा प्राप्त भए पश्चात ्
आवश्यक जग्िा यवुा तर्ा खेलकुद मन्त्रालयलाई उपलब्ि िराउिे निणाय भएको भिी 
कािमािौं उपत्यका ववकास प्रागिकरणको भमनत २०७५/१०/१० को परबाट जािकारी प्राप्त 
भएको छ । सार्ै वकैष्ट्ल्पक जग्िाको खोजी तर्ा अवलोकि समेत भरैहेको छ । 

२.१.२ अन्तरायक्ष्िय क्रक्रकेट िदैान तनिायण 
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• मलूपािीमा निमााणािीि अन्त्तरााष्ट्ष्ट्रय 
क्रिकेट मदैािको जग्िा वववाद 
समािाि भएको छ । सो अन्त्तरााष्ट्ष्ट्रय 
क्रिकेट मदैािमा निमााण िररिे १३ 
हजार दशाक क्षमतामध्ये ३५ सय 
दशाक क्षमताको ३ ब्लक दशाक 
प्यारावपटको भसभभल वका को काया र 
मदैाि निमााण काया सम्पन्त्ि भएको छ 
। २३०० सय भमटरमध्ये ७०० भमटर 
कम्पाउण्िवाल निमााण काया सम्पन्त्ि भएको छ। 

 

२.१.३ भकूम्पबाट क्षततग्रस्त खेलकुद पवूायधारहरुको पनु: तनिायण तथा तहे्रौं दक्षक्षण एमसयाली 
खेलकुद प्रततयोगगताका लागग तनिायणाधीन पवूायधारहरु 

• भमनत २०७२ वशैाख १२ र २९ ित ेआएको वविाशकारी भीकूम्पले क्षनतग्रस्त भएको दशरर् 
रङ्िशाला पररसरभभर रहेका एर्लेदटक्स रयाक, भभ.आई.पीी. तर्ा जिरल प्यारावपट, 

कभािहल, कायाालय भवि पिू: निमााणको काया भरैहेको छ । 
• दशरर् रङ्िशालामा भएको १२ हजार जिा क्षमताको दशाक प्यारावपटमा रेरोक्रर्ट िरी 

छािा हाल्िे तर्ा इँटा वेस (Brick Structure) मा निमााण भएको तल्लो भािको सािारण 
प्यारावपट भत्काई आरसीसी वेस 

(RCC Structure) मा निमााण ििे 
काया अन्त्तिात उत्तरतर्ा को एक 
ब्लक बाहेक बाकँी ७ ब्लक 
प्यारावपटको निमााण काया 
सम्पन्त्ि भई रंिरोििको काया 
भइरहेको छ । हालसम्म यस 
कायाको ८०% काया सम्पन्त्ि 
भएको छ । चीि सरकारको 
सहयोिमा सेन्त्र्ेदटक एथ्लेदटक्स रयाकको पिु: निमााण र स्कोर बोिा निमााण काया चाल ू
रहेको छ । 

मुलपानीमा तनमायणाधीन अन्त्तरायक्ट्रिय क्रक्रकेट मैदान 

दिरथ रङ्गिालाको तनमायणाधीनसाधारण प्यारावपट 
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• दशरर् रङ्िशालाकै ३ हजार दशाक क्षमताको भभ.आई.पीी.प्यारावपटको रेरोक्रर्ट सदहत 
छािा हाल्िे काया अन्त्तिात भीूकम्पले क्षनत परु् याएको छािा भत्काई रेरोक्रर्टको काया 
भमनत २०७५ आषाढसम्ममा सम्पन्त्ि हुिे िरी काया शरुु िररएकोमा हालसम्म ४५ मध्ये 
४२ वपलरहरुको रेरोक्रर्टको काया सम्पन्त्ि भएको छ । 

• दशरर् रङ्िशाला पररसरभभर प्रशासकीय भवि निमााण ििाका लागि डि.वप.भस.सम्मको 
माटो क्रर्भलङ्ि ििे काया सम्पन्त्ि भएको छ । 

• लभलतपरुको सातदोबाटो खेलकुद पररसरभभर कराीतँ े कभिाहलको भवि निमााण काया 
सम्पन्त्ि भएको छ ।  

 
   

                    

 

• लभल
तपरु
को 
सातदोबाटो खेलकुद पररसरभभर तके्वान्त्दो कभिाहलको भवि निमााण काया सम्पन्त्ि भएको 
छ। 

• चीि सरकारको सहयोिमा लभलतपरुको सातदोबाटो खेलकुद पररसरभभर रहेको भकूम्पल े
क्षनतग्रस्त पौिीपोखरी र सदुटङ रेन्त्जमा आवश्यक आिुनिक प्रववगिहरुसमेत जिाि िरी 
पिु: निमााण काया सम्पन्त्ि भएको छ।  

 

  

 

 

 

 पुिनिामााण भएको लभलतपुरको सातदोबाटो खेलकुद पररसरभभर रहेको भुकम्पले क्षनतग्रस्त पौिीपोखरी 

 

लभलतपुरको सातदोबाटो खेलकुद पररसरभभर कराते कभिाहलको 
भवि 

लभलतपुरको सातदोबाटो खेलकुद पररसरभभर तेक्वान्त्दो कभिाहलको 
भवि 
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भूकम्पले क्षनतग्रस्त भई पुिनिामााण भएको लभलतपुरको सातदोबाटो खेलकुद पररसरको भवि 

• सातदोवाटोमा स्क्वास कोटाको प्यारावपट, Changing Room, Office Room, Conference 
Hall निमााण सम्पन्त्ि भई Central Court को लागि आवश्यक सामग्री तसे्रो मलुकुबाट 
खझकाउिे काया भइरहेको छ ।  

• लभलतपरुको सातदोबाटोमा Concrete Base का २ वटा र Asphalt Concrete Base का ६ 
वटा लिटेनिस कोटाको निमााण काया सम्पन्त्ि भएको छ । उक्त कोटाको सतहमा लिाउि ु
पिे Acrylic Paint तसे्रो मलुकुबाट खझकाउिका लागि LC खोल्िे काया भरैहेको छ।  

• लभलतपरुको सातदोबाटोमा २०० जिा क्षमताको अडिटोररयम हल निमााण काया सम्पन्त्िको 
अष्ट्न्त्तम चरणमा रहेको छ। 

 

लभलतपुरको सातदोबाटोको अडिटोररयम हल 

• लभलतपरुको 
सातदोबाटोमा दहदटङ 
प्लेटसदहतको पौिी 

लसलतपुरको सातदोबाटोमा तनमायणाधीन हहहटङ प्लेटसहहतको स्वीसमङ पुल 
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पोखरी निमााण काया अन्त्तिात खेलािी ब्लकको भईूतला र पदहलो तलामा िारो लिाउि े
काया सम्पन्त्ि भई प्लास्टर ििे काया भइरहेको छ । दोस्रो तलाको ववम ढलािको लागि 
Framework काया भइरहेको छ । Pool Block ढलािका लागि Framework काया 
भइरहेको छ । अक्रर्स ब्लकको भइुतलामा िारो लिाउिे काया सम्पन्त्ि भई भईूमा PCC 
काया सम्पन्त्ि भएको छ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• पोखरामा बहुउद्देश्यीय कभिाहलको भवि निमााण काया सम्पन्त्ि भएको छ ।  

 

                           पोखराको बहुउद्देश्यीय कभिाहलको भवि 

 

• पोखरामा आचारी भेन्त्यकुो निमााण काया सम्पन्त्ि भएको छ ।  
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पोखराको आचारी भेन्त्यु 

• पोखरा रङ्िशाला निमााणका लागि िेक्का सम्झौता भई कायाादेश ददएको छ । भमनत 
२०७५/११/२६ ित ेरङ्िशाला निमााण कायाको भशलन्त्यास भएको छ ।  

२.1.4 आठौं राक्ष्िय खेलकुद प्रततयोगगताका लागग पूवायधार तनिायण 

• िेपालिजं रङ्िशालामा ७ हजार दशाक क्षमताको सािारण प्यारावपट निमााण काया 
सम्पन्त्ि भएको छ । उक्त रङ्िशालामा ष्ट्स्टलको (Grand Stand) भभआइपी प्यारावपट 
निमााण ििाका लागि जि निमााणको काया भरैहेको छ । सार्ै रु्टबल मदैाि निमााणका 
लागि माटो भिे र ग्राभेभलङ्ि काया सम्पन्त्ि भई  दबुो लिाउिे काया भइरहेको छ । िाली 
र रयाकको बेस निमााण काया सम्पन्त्ि भएको छ । मदैाि निमााण कायाको ९० प्रनतशत 
काया सम्पन्त्ि भएको छ । 

 

 निमााणािीि िेपालिंज रङ्िशाला 
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• िेपालिञ्जमा निमााणािीि पौिीपोखरीको ब्यालेन्त्स टयाँङ्की, ररजवा टयाङं्की र स्िािघर 
निमााण काया अष्ट्न्त्तम चरणमा रहेको छ । दशाक र भभ.आई.पीी. प्यारावपट ढलाि ििे 
तयारी भइरहेको र डिपबोररङ निमााण काया सम्पन्त्ि भएको छ । 

 

 िेपालिञ्जको निमााणािीि पौिीपोखरी 

 

िेपालिञ्जमा निमााणािीि पौिीपोखरी र दशाक प्यारावपट 

• बाँके कोहलपरुमा 
निमााणािीि 
क्रिकेट मदैािमा 
कम्पाउण्ि वाल 
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लिाउिे काया सम्पन्त्ि भएको छ । क्रिकेट मदैािमा सािारण वपच निमााण काया सम्पन्त्ि 
भई प्रनतयोगिता आयोजिा हुि शरुु भएको छ। 

• दाङ्ि बेलझुण्िीमा निमााण हुिे रङ्िशालामा सेन्त्र्देटक रयाकको वेस निमााण सम्पन्त्ि भई 
वपच ििा ग्राभेभलङको काया भइरहेको छ । िाली निमााण सम्पन्त्ि भई रु्टबल मदैािमा 
दबुो लिाउिे काया भइरहेको छ।  

• बटुवलमा लिटेनिस कोटा निमााण सम्पन्त्ि भएको छ।  

• दाङको लमहीमा क्रिकेट मदैाि र वपच निमााण भई खेल्ि योग्य भएको छ।  

• बददायामा खोखो र कबड्िी कभिाहलको निमााण काया अष्ट्न्त्तम चरणमा पिेुको छ ।  

२.१.5 रङ्गशाला तनिायण 

• ईटहरीमा 
रङ्िशाला 
निमााणको लागि डिजाइि छिौट काया सम्पन्त्ि भएको छ ।  

• िराि रङ्िशालामा कभिाहल निमााणको DPC सम्पन्त्ि भई िारो लिाउिे काया चाल ूरहेको 
छ।  

• िारायणी रङ्िशाला निमााण अन्त्तिात २५६ मध्ये २३६ भमटर कम्पाउण्िवालको निमााण 
काया सम्पन्त्ि भएको र बाकँी २० भमटरमा बाटो वववादका कारण निमााण काया रोक्रकएको 
छ। 

• मेची रङ्िशाला झापामा प्यारावपट निमााण काया सम्पन्त्ि भइ सेभमकभिाहल निमााण काया 
सरुु िररएको छ।  

• गचतवि रङ्िशालाको DPR निमााणको लागि बोलपर आव्हाि िररएको छ । 

• लभलतपरुमा च्यासल रङ्िशाला निमााण अन्त्तिात प्यारावपट निमााणको दक्षक्षण र 
पष्ट्श्चमपटदटको भािमा ढलाि तर्ा िारो लिाउिे काया सम्पन्त्ि भई प्लाष्ट्टरको काया 
भईरहेको छ । पवूापटदटको प्यारावपटमा पदहलो तलाको ढलाि काया सम्पन्त्ि भई दोश्रो 
तलाको र्मााको काया शरुु भएको छ । 

२.१.6 प्रदेशस्तरीय रङ्गशाला तनिायण 

• २ िम्बर प्रदेशको रामजािकी रङ्िशालाको कम्पाउण्ि वाल निमााणका लागि िेक्का 
सम्झौता भई काया शरुु भएको छ । उक्त रङ्िशाला निमााणका लागि डिपीआर तयार ििा 
Request for Proposal माि िररएको छ।  

दाङ्गको बेलझुण्डीमा तनमायणाधीन रङ्गिालामा बरमुडा दबुो लगाउुँ दै 
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• कणााली प्रदेशको सखुेतमा रङ्िशाला निमााणको लागि तयार भएको डिवपआर प्रदेश 
सरकारलाई हस्तान्त्तरण िररएको छ।  

• सदुरुपष्ट्श्चम प्रदेशको िििढी रङ्िशालामा एक व्लक प्यारावपट निमााणका लागि िेक्का 
सम्झौता िररएको छ। 

२.१.7 क्रक्रकेट िैदान तनिायण 

• कोहलपरु क्रिकेट मदैािको वाउण्री वाल, मदैाि र वपच निमााण काया, लमही क्रिकेट 
मदैािको मदैाि र वपच निमााण काया तर्ा पोखरामा निमााणािीि क्रिकेट मदैािको मदैाि 
ववस्तारका लागि माटो भराि काया सम्पन्त्ि भएको छ। 

• भरैहवा क्रिकेट मदैािको वपच, मदैाि र िाली निमााण काया सम्पन्त्ि भएको छ । प्यारावपट 
निमााणको लाित अिमुाि तयार भई बोलपर आव्हािको तयारी भरैहेको छ ।    

• गचतविमा गचरवि रङ्िशालाको कम्पाउण्ि वाल निमााणका लागि िेक्का सम्झौता 
प्रकृयामा रहेको छ । 

• कन्त्चिपरु महेन्त्द्रििरमा क्रिकेट रङ्िशाला निमााण काया उपभोक्ता सभमनतबाट सरुु 
िररएको छ। 

2.1.8 कभर्यहल तनिायण 

देहाय बमोष्ट्जमका १९ स्र्ािमा कभिाहल निमााण काया चाल ूरहेको छ। 
• कभिाहल निमााण, िषु्ट्म्दकाली िा.पा. २, िवलपरु 

• कभिाहल निमााण, वपप्ले, तहे्रर्ुम 

• तके्वान्त्दो कभिाहल निमााण, खोटाङ 

• मल्टीपपोज कभिाहल निमााण, बाजुरा 
• बहुउद्देश्यीय कभिाहल निमााण,उत्तरििंा मा.वव., ढोरपाटि १, बाग्लङु 

• कभिाहल निमााण, बाङ्िेचौर, बाग्लङु 

• कभिाहल निमााण, दलुबैेंसी जैभमिी ििरपाभलका, बाग्लङु 

• कभिाहल निमााण, िििढी, कैलाली 

• कभिाहल निमााण, रुरुक्षेर, िलु्मी 

• कभिाहल निमााण,ग्वालीचौर ि.पा., खारा, बाग्लङु 

• बहुउद्देश्यीय कभिाहल निमााण, अमर मा.वव., वरकोट ि.पा., ईलाम 

• मजदरु कभिाहल निमााण, त्ररयिुा ि.पा., उदयपरु 
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• कभिाहल निमााण, मातािी, बाजुरा 
• भमिी कभिाहल निमााण, पिुवाास ि.पा. १,  कञ्चिपरु 

• कभिाहल निमााण, ताप्लेजुङ्ि 

• कभिाहल निमााण, टयाम्के, मयैङु ६, कोटिाँिा, भोजपरु 

• कभिाहल निमााण, रेसङु्िा, तम्घास 

• कविाहल निमााण, बदाघाट ि.पा. ४, िवलपरासी 
• कभिाहल निमााण, िल्ल ुआवास क्षेर, कािमािौ 

2.1.9 उच्च धरातलीय खेलकुद प्रमशक्षण केन्र स्थापना (High Altitude Sports Training 

Center) 

• लकु्लाको चौरीखका  िाववस विा ि.ं ८ मा पिे क्रकत्ता ि.ं ५९, ६७, ६८, ६९, ७८, ६१, ५२, ६०, 

५०, ४९,  ४८, ८४, ८५, ६२, ७०, ८० र ७९ को अन्त्दाजी १०० रोपिी जग्िा पदहचाि भएको   
छ । 

• हेलम्बमुा बािवािी केन्त्द्रको जग्िामध्ये ८९ रोपिी ७ आिा २ पसैा क्षरेर्लको जग्िा 
पदहचाि भएको छ । 

• जुम्लामा २४९०६.५९ विा भमटर जग्िाको टोपोग्रार्ी सबे भएको छ । 
• घान्त्द्रकुको कोटिाँिामा जग्िा पदहचाि काया सम्पन्त्ि भएको छ।   

• बाग्लङु्िको ढोरपाटि ििरपाभलकाको क्रकत्ता ि.ं १५०० को ३२६ रोपिी १४ आिा २ पसैा १ 
दामको जग्िा पदहचाि भई DPR तयार ििा TOR तयार भएको छ। 

• मिाङ्िमा ष्ट्जल्ला खलेकुदको िाममा रहेको नतमालष्ट्स्र्त जग्िा मध्ये ३०९४१.०२ विा 
भमटरको जग्िामा रु्टबल मदैाि निमााण काया भरैहेको छ।  

2.1.10 अन्य पूवायधार तनिायण 

• िौरीटार स्पोटास ् एकेिमेी हेटौिाको २ वटा वप्रफ्याव कभिाहलमा ष्ट्स्टल कोलम र त्रबम 
हाल्िे तर्ा एउटा रस निमााण काया समेत सम्पन्त्ि भएको छ । 

• ७५३ वटै स्र्ािीय तहमा एक खेलग्राम निमााणका लागि िेपाल सरकार मष्ट्न्त्रपररषद् बाट 
२०७५ पौष १३ ित ेस्र्ािीय तह खेलकुद पवूाािार निमााणसम्बन्त्िी कायाववगि स्वीकृत भई 
खेलग्राम निमााण प्रक्रिया आरम्भ भएको छ ।  

• देशका ववभभन्त्ि ९० स्र्ािमा स्र्ािीयस्तरका खेल मदैाि निमााण काया चाल ूरहेका छि ्। 
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खेलकुद पूवायधार तनिायण 

• अन्त्तरााष्ट्ष्ट्रयस्तरको खेलकुद पररसर निमााणको लागि भक्तपरुमा १०००-१५०० रोपिी जग्िा 
प्राष्ट्प्तको प्रक्रिया शरुु िररएको 

• ७ वटै प्रदेशमा अन्त्तरााष्ट्ष्ट्रय प्रनतयोगिता आयोजिा ििा सक्रकिे एक/एक वटा आिनुिक 
सेवा सवुविा सम्पन्त्ि रङ्िशाला निमााणको र्ालिी 

• ७५३ वटै स्र्ािीय तहमा १/१ वटा दीघाकालीि महत्त्वका खेलग्राम निमााण ििे प्रक्रिया 
आरम्भ 

• ववित १३ वषादेखखको निमााणािीि मलूपािी क्रिकेट मदैािको जग्िा वववादसम्बन्त्िी 
समस्या हल । आिामी २.५ वषामा निमााण काया सम्पणूा रुपले सम्पन्त्ि ििे कायायोजिा 

• भकुम्पले क्षत ववक्षत भएका पौिी पोखरी र सदुटङ्ि रेञ्ज पिु: निमााण काया सम्पन्त्ि 

• दशरर् रङ्िशालाको पिु: निमााण काया कररव ८०% सम्पन्त्ि 

• तहे्रौ सािसँि सम्बष्ट्न्त्ित पवूाािार निमााण अन्त्तिात सातदोबाटो कराँत ेर तके्वान्त्दोको 
आिनुिक कभिाहल निमााण काया सम्पन्त्ि 

• पोखराको बहुउद्देश्यीय कभिाहल, आचारी, ह्याण्िबल कोटा निमााण काया सम्पन्त्ि 

• पोखरा रङ्िशालाको प्यारावपट निमााण आिामी आषाढ मसान्त्तसम्म सम्पन्त्ि ििे िरी 
काया आरम्भ 

• हेटौंिा िौरीटारको स्पोटास एकेिमेीमा २ वटा वप्रफ्याव कभिाहलमा स्टील कोलम, बीम र 
रस निमााण काया सम्पन्त्ि 

• आिौं राष्ट्ष्ट्रय प्रनतयोगितासँि सम्बष्ट्न्त्ित प्रदेश ि.ं ५ का ववभभन्त्ि ष्ट्जल्लामा निमााणािीि 
पवूाािार निमााण काया सम्पन्त्िको अष्ट्न्त्तम चरणमा 

• चाल ूआ.ब. मा देशका ववभभन्त्ि स्र्ािमा ६ वटा रङ्िशाला, १९ कभिाहल, ७ वटा िकेट 
मदैाि, ९० वटा स्र्ािीय खले मदैािको निमााण काया चभलरहेको  

• साहभसक तर्ा पयाटकीय खलेको ववकास र प्रवदािका लागि सम्भाव्यता अध्ययि भइरहेको  

• High Altitude Sports Training Center स्र्ापिा ििे काया शरुु भएको 
• Sports Academy लाई आगिकाररक निकायबाट सम्बन्त्िि प्राप्त ििा आवश्यक प्रक्रिया 

शरुु िररएको 
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2.2 खेलकुद गततववगध  

2.2.1 अन्तरायक्ष्िय खेलकुद प्रततयोगगताको आयोजना र सहभागगता 
क्रक्रकेटः 
• सि ् २०१८ को रे्ब्रअुरीमा िाभमववयामा भएको डिभभजि २ क्रिकेटमा िेपाल र्ाइिलमा 

प्रवेश िरेपश्चात सि ् २०१८ को माचामा ष्ट्जम्बावेमा भएको ववश्व क्वाभलर्ायर खेलबाट 
िेपालल ेएक ददवसीय मान्त्यता प्राप्त िरेको छ । 

• टी- २० एभसया छिोट प्रनतयोगिताको पदहलो चरणको खेल िेपालल े ष्ट्जनत अस्रेभलयामा 
हुिे दोश्रो चरणको प्रनतयोगिताका लागि छिोट भएको छ । 

• िेपालका क्रिकेट खेलािी सष्ट्न्त्दप लाभमछािेले भारत, क्यािािा, वेस्टइष्ट्न्त्िज, अफ्िानिस्ताि, 

अस्रेभलया, बिंलादेश र पाक्रकस्तिमा टी- २० घरेल ु भलि प्रनतयोगिता खेली कीनत ामाि 
कायम िरेका छि ।  

• यएुइमा िेपाल र यएुइबीच भएको ३ वटा एक ददवसीय र ३ वटा टी-२० क्रिकेट भसररजमा 
िेपाल दबुमैा समाि २-१ ले ववजयी हँुदै इनतहास रचेको छ । उक्त प्रनतयोगितामा 
िेपालका रोदहत पौिलेले कम उमेरमा अिाशतक बिाउिे कीनत ामाि राखेका छि । 

• िेपाल र पाक्रकस्तािबीच पाक्रकस्तािमा भएको टी-२० श्रृंखलामा  िेपाली िेरहीि मदहला 
क्रिकेट टोली ४-० ले ववजयी भएको छ ।  

• सि ्२०१८ को अिष्ट्ट १८ देखख सेप्टेम्वर २ सम्म इन्त्िोिेभसयामा सञ्चालि भएको १८ औ ं
एभसयि िेममा िेपालबाट २९ खेलमा १८५ खेलािी (मदहला ५६ र परुुष १२९ ) सहभािी 
भई दक्षक्षण एभसयाली देशहरुमा िेपालले दोश्रो स्र्ाि हाभसल िरेको छ ।  

• ववराटििरमा अन्त्तरााष्ट्ष्ट्रय व्यािभमण्टि च्याष्ट्म्पयिसीप प्रनतयोगिता आयोजिा भएको छ 
। 

• कािमािौंमा दक्षक्षण एभसयाली सेपातािो च्याष्ट्म्पयिसीप प्रनतयोगिता आयोजिा भएको छ 
।  

• स्याङ्िजामा प्याराग्लाइडिङ्िको ववश्व च्याष्ट्म्पयिसीप प्रनतयोगिता आयोजिा भएको छ । 
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दक्षक्षण एससयाली सेपाकताक्रो च्याक्ट्म्पयनससपको उद्घाटन 

फुटबलः 
• म्यािमारमा भएको ओलष्ट्म्पक छिोटको पदहलो चरणको खेलमा िेपाली मदहला रु्टबल 

टोलीले सर्लता हात पादै दोश्रो चरणमा पगु्ि सर्ल भएको छ । 
• भारतमा भएको दहरो होण्िा कप अन्त्तरााष्ट्ष्ट्रय रु्टबल प्रनतयोगितामा िेपाली मदहला 

राष्ट्ष्ट्रय रु्टबल टोलीले रजत पदक हाभसल िरेको छ । उक्त प्रनतयोगितामा िेपाली 
मदहला टोलीले भारतलाई पदहलो पटक पराष्ट्जत ििा सर्ल भएको छ । 
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अन्य खेलकुद 

अन्तरायक्ष्िय 

• सि ्२०१८ को अिष्ट्ट १८ देखख सेप्टेम्वर २ सम्म इण्िोिेभसयामा सञ्चालि भएको १८ 
औ ंएभसयि िेममा िेपालबाट २९ खेलमा १८५ खेलािी (मदहला ५६ र परुुष १२९ ) 
सहभािी भई दक्षक्षण एभसयाली देशहरुमा िेपालले दोश्रो स्र्ाि हाभसल िरेको छ ।  

• भारतको राजस्र्ािमा भएको आईमास ववश्व कराते च्याष्ट्म्पयिभसपमा िेपाली खलेािी 
आयशुा तामाङ र आयाि रष्ट्न्त्जतले स्वणा पदक प्राप्त िरेका छि । 

• पाक्रकस्तािमा भएको अन्त्तरााष्ट्ष्ट्रय हक्की रे्िरेेसिको आगिकाररक प्रनतयोगिता 
ओपिभसररज हक्कीमा िेपाली परुुष टोलीले पदहलो पटक सहभागिता जिाउिकुा सार् ै
अर्िानिस्तािलाई पराष्ट्जत िरी तशे्रो स्र्ाि हाभसल िरेको छ । उक्त प्रनतयोगितामा 
िेपालले पदहलो पटक पदक ष्ट्जत्दै ववश्व वरीयतामा समेत प्रवेश ििा सर्ल भएको छ 
। ववश्व वरीयतामा िेपाल हाल ८८ औ ंस्र्ािमा रहेको छ।  

• ब्यािभमन्त्टिका वप्रन्त्स दाहालले दबुई इन्त्टरिेशिल भसररजको परुुष एकलमा स्वणा 
पदक प्राप्त िरेका छि। 

• मलेभसयामा भएको सका ल कबड्िीमा िेपाली मदहला टोलीले कांस्य पदक हाभसल 
िरेको छ । 
 

राक्ष्िय 

• जातीय ववभेद ववरुद्ि जिचेतिा जिाउि राष्ट्रव्यापी उस ु प्रनतयोगिता आयोजिा 
िरेको छ। 

• तशे्रो माध्यभमक ववद्यालयस्तरीय िण्िीत्रबयो प्रनतयोगिता आयोजिा भएको छ । 
• िेपाली रु्टबलर रोदहत चन्त्द इन्त्िोिेभसयाको पभसाजा क्लबमा माभसक १० लाख 

रुपयैाँमा अिबुष्ट्न्त्ित भई उक्त क्लबबाट खेल्दै आएका छि । 
• प्रर्म पारा िेशिल िेम्स र प्रर्म पारा राखेप च्याष्ट्म्पयिभसपको आयोजिा भएको छ 

। 
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प्रथम बहृत राक्ट्रिय पारा खेलकुदको उद्घाटन 

 

• दक्षक्षण एभसयाम ैपदहलो पटक िेपालमा तसे्रो भलङ्िीहरुको रु्टसल प्रनतयोगिता आयोजिा 
भएको छ । 

 
यौतनक तथा अल्पसंख्यकहरुको राक्ट्रिय फुटसल 
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सबैका लागग खेलकुद 

• राष्ट्रपनत रनिङ्ि भसल्ि प्रनतयोगिता र प्रर्म उपराष्ट्रपनत कप गचल्रिेिमे्स आयोजिा 
िररएको छ।  

 

 दसौं केन्त्रीय रारिपतत रतनङ ससल्ड ववद्यालय खेलकुद प्रततयोगगताको उद्घाटन 

 

उपरारिपतत गचल्रेन गेम्सको उद्घाटन 

 

• िौ ष्ट्जल्लामा ज्येष्ट्ि िािररकहरुका लागि योि भशववर सञ्चालि िररएको छ।  

• दोस्रो प्रिािमन्त्री कप ववश्वववद्यालय खेलकुद प्रनतयोगिता आयोजिा िररएको छ । 
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• ६३ ष्ट्जल्लामा राष्ट्रपनत मदहला खेलकुद सहभागिता अभभवदृ्गि कायािम सञ्चालि िरी 
मदहलाहरुलाई आत्म सरुक्षासम्बन्त्िी प्रभशक्षण प्रदाि िररएको छ ।  

• प्रिािमन्त्री कप राष्ट्ष्ट्रय क्रिकेट प्रनतयोगिता (मदहला र परुुष), प्रर्म र दोस्रो सभामखु 
कप राष्ट्ष्ट्रय भभलबल प्रनतयोगिता (मदहला र परुुष), साहभसक तर्ा पवातीय खेलकुद 
प्रनतयोगिता (११ वटा खेलको) आयोजिा िररएको छ।  

• रु्टबलका ववभभन्त्ि २० वटा िोल्ि कप प्रनतयोगिता र ए डिभभजि भलि सम्पन्त्ि भएको 
छ। 

• आिौ राष्ट्ष्ट्रय खेलकुद प्रनतयोगितामा सहभािी हुिे खेलािीको ष्ट्जल्ला र प्रदेश छिौट 
प्रक्रिया सम्पन्त्ि भएको छ ।  

• तहे्रौं दक्षक्षण एभसयाली खेलकुद आयोजिाका लागि मष्ट्न्त्रपररषद्को २०७५/५/३१ को 
निणायबाट सभमनत पिुिािि िररिकुा सार् ै यवुा तर्ा खेलकुद मन्त्रीज्यकूो अध्यक्षतामा 
भमनत २०७५/७/११ ित े तयारी तर्ा व्यवस्र्ापि सभमनतको बिैक बसेको छ । उक्त 
बिैकले प्रनतयोगिता सञ्चालिका लागि ६ वटा उपसभमनतहरु ििि िरेको छ ।  

• तहे्रौं दक्षक्षण एभसयाली खेलकुद प्रनतयोगिताको प्रतीक गचन्त्ह, मस्कट र िारा छिौटको काया 
भरैहेको छ। 
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खेलकुद प्रततयोगता, प्रमशक्षण र पदक 

अन्तरायक्ष्िय 

• ववभभन्त्ि खेलका अन्त्तरााष्ट्ष्ट्रयस्तरका ३ वटा प्रनतयोगिताको आयोजिा र ११ वटा 
प्रनतयोगितामा सहभागिता   

• १८ औ ंएभसयि िेममा िेपाललाई २० वषापनछ रजत पदक  

• १८ औ ंएभसयि िेममा दक्षक्षण एभशयाली राष्ट्रहरुमा दोस्रो स्र्ाि  

• ववश्व शारीररक सिुििमा स्वणा पदक 

• ष्ट्जम्बावेमा भएको ववश्व क्वाभलर्ायर खेलबाट िेपालल े एक ददवसीय मान्त्यता प्राप्त 
िरेपनछ सयंकु्त अरब इभमरेटससँि भएको एक ददवसीय र T-20 श्रङृ् खला खेलमा 
ववजयी  

• दक्षक्षण एभसयाली मदहला रु्टबल च्याष्ट्म्पयिभसपमा रजत पदक  

• िेपाल र पाक्रकस्तािबीच भएको टी-२० श्रृखंलामा िेपाली िेरहीि मदहला क्रिकेट टोली 
ववजयी  

• भारतमा भएको दहरो होन्त्िा कप अन्त्तरााष्ट्ष्ट्रय रु्टबल प्रनतयोगितामा िेपाली मदहला 
राष्ट्ष्ट्रय रु्टबल टोलीले रजत पदक  

• भारतको राजस्र्ािमा भएको आईमास ववश्व कराँत ेच्याष्ट्म्पयिभसपमा स्वणा पदक  

• पाक्रकस्तािमा भएको अन्त्तरााष्ट्ष्ट्रय हक्की प्रनतयोगितामा तशे्रो स्र्ाि 

• ब्यािभमन्त्टिको दबुई इन्त्टरिेशिल भसररजमा परुुष एकलमा स्वणा पदक  

• मलेभसयामा भएको सका ल कबड्िीमा मदहला टोलील ेकास्य पदक  

राक्ष्िय 

• ववभभन्त्ि खेलका ३१ वटा राष्ट्ष्ट्रयस्तरका प्रनतयोगिताहरुको आयोजिा 
• ववभभन्त्ि खेलमा १५ हजार खेलािीलाई प्रभशक्षण 

• १०० जिा खेलािीलाई वदेैभशक प्रभशक्षण 
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2.3 खेलकुद प्रमशक्षण 

• सब ैष्ट्जल्लामा िरी १५ हजार जिा खेलािीहरुलाई नियभमत रुपमा प्रभशक्षण प्रदाि िररएको 
छ। 

• राष्ट्ष्ट्रय दटमका खेलािीहरुलाई बन्त्द प्रभशक्षण भशववरमा राखी स्वदेश र ववदेशमा 
खेलकुदसम्वन्त्िी प्रभशक्षण प्रदाि िररएको छ ।  

• ववभभन्त्ि खेलका १०० जिा प्रभशक्षक तर्ा निणाायकहरुलाई वदेैभशक पिूतााजिी प्रभशक्षण 
प्रदाि िररएको छ । 

2.4 पदक तथा प्रोत्साहन 

• खेलकुदमा योिदाि ददिे १० जिा प्रनतभावाि ्खेलकुदकमीहरुलाई राष्ट्ष्ट्रय प्रनतभा सम्माि 
प्रदाि िररएको छ ।  

• प्रर्म ओलष्ट्म्पकमा सहभािी ५ जिा र ओलष्ट्म्पक खेलमा सहभािी ५९ जिा खेलािीलाई 
जिही रु. ३ हजार र एभसयि खेलमा पदक प्राप्त ििे १२ जिा खेलािी तर्ा दक्षक्षण 
एभसयाली खेलकुदमा स्वणा पदक ववजेता ८५ जिा खेलािीलाई जिही रु ५ हजारका दरल े
जम्मा १६१ जिा खेलािीलाई माभसक भत्ता उपलब्ि िराईएको छ। 

• इण्िोिेभसयामा सञ्चालि भएको १८ औ ं एभसयि िमेमा िेपालले प्याराग्लाइडिङ्ि तर्ा को 
Cross Country वविामा रजत पदक प्राप्त ििा सर्ल भएको छ । उक्त खेलका परुुष दटमका 
खेलािीलाइा जिही रु. ५ लाख, प्याराग्लाइडिङ्ि सघंलाइा रु. ५ लाख, प्रमखु प्रभशक्षकलाइा रु. ३ 
लाख र सहायक प्रभशक्षकलाइा रु. १ लाख ५० हजारका दरल े३४ लाख ५० हजार परुस्कार 
प्रदाि िररएको छ ।  

• र्ाइल्याण्िमा आयोजिा भएको ववश्व शारीररक सिुिि च्याष्ट्म्पयिभसपमा िेपालका महेश्वर 
महजािले स्वणा पदक प्राप्त ििुा भएको छ । िेपाल सरकारले उहाँलाई रु. ५ लाख ििद 
परुस्कार ददिे निणाय िरेको छ । 

• सयंकु्त अरब इभमरेटससँि भएको एक ददवसीय र T-20 खेलमा ववजयी िेपाली खलेािीहरुलाई 
िेपाल सरकारले जिही रु. ५ लाखका दरले ििद परुस्कार ददिे निणाय िरेको छ । 

• दक्षक्षण एभसयाली मदहला रु्टबल च्याष्ट्म्पयिभसपमा िेपालले रजत पदक प्राप्त िरेको छ। 
• खेलकुद परकाररता परुस्कार २ जिालाई जिही रु. ५० हजार ििद प्रदाि िररएको छ । 
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2.5 खेलकुदको ववकास र ववस्तारका लागग भएका अन्य काययहरु 

• अखखल िेपाल रु्टबल सघंको सािारण सभा सम्पन्त्ि भई निवााचि मार्ा त ियाँ काया सभमनत 
चयि भए सँि ै रु्टबल क्षरेमा लामो समयदेखख रहेको अन्त्यौलता हटेको छ । रु्टबलका 
ववभभन्त्ि िनतववगिहरुले नतव्रता पाएका छि ्। ४ वषासम्म हुि िसकेको भलि हाल ैसम्पन्त्ि 
भएको छ ।  

• िेपाल क्रिकेट सघंको ववशषे सािारण सभा सम्पन्त्ि भएर ICC को रोि म्याप अिसुार CAN 

को वविाि सशंोिि भई ५ जिाको स्वतन्त्र सभमनत ििि िरी CAN को वववाद निरुपण हुिे 

पुरस्कार, प्रोत्साहन र सम्िान 

• क्रिकेटका १६ जिा खेलािीलाई जिही रु. ५ लाख र मखु्य प्रभशक्षक १ जिालाई रु. 
३ लाख, म्यािेजर, रेिर, क्रर्ष्ट्जयो र व्यादटङ्ि प्रभशक्षक १/१ जिालाई जिही रु. २ 
लाखका दरले ििद पसु्कार 

• रु्टबलका २० जिा खेलािीलाई जिही रु. ३ लाखका दरले ििद पसु्कार 

• १८ एभशयि िेममा रजत पदक प्राप्त ििे परुुष दटमका ५ जिा खलेािीलाई जिही 
रु. ५ लाख, प्याराग्लाइडिङ्ि सघंलाई रु. ५ लाख, प्रमखु प्रभशक्षकलाई रु. ३ लाख र 
सहायक प्रभशक्षकलाई रु. १ लाख ५० हजारका दरले ििद परुस्कार प्रदाि 

• ववश्व शारीररक सिुिि च्याष्ट्म्पयिभसपका स्वणा पदक ववजेता खेलािीलाई रु. ५ 
लाख ििद परुस्कार 

• प्रर्म ओलष्ट्म्पकमा सहभािी ५ जिा र ओलष्ट्म्पक खेलमा सहभािी ५९ जिा 
खेलािीलाई जिही रु. ३ हजार र एभसयि खेलमा पदक प्राप्त ििे १२ जिा खेलािी 
तर्ा दक्षक्षण एभसयाली खेलकुदमा स्वणा पदक ववजेता ८५ जिा खेलािीलाई जिही रु 
५ हजारका दरले जम्मा १६१ जिा खेलािीलाई माभसक सम्माि भत्ता नियभमत 
ववतरण  

• खेलकुदमा योिदाि ददिे १० जिा प्रनतभावाि खेलकुदकमीलाई जिही रु. १ लाखका 
दरले राष्ट्ष्ट्रय खेलकुद प्रनतभा सम्माि प्रदाि  

• खेलकुद परकाररता परुस्कार २ जिालाई जिही रु. ५० हजार ििद प्रदाि 
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तर्ा  अग्रसर भएको छ । िेपाल क्रिकेट सघं मागर् लिाइएको प्रनतबन्त्ि रु्कुवाका लागि 
अन्त्तरााष्ट्ष्ट्रय क्रिकेट सघंमा आवश्यक पहल भइरहेको छ । िेपाली क्रिकेट खेलािीहरुको ववित 
२ वषादेखख रोक्रकएको पाररश्रभमक ICC बाट प्राप्त भएको छ ।  

• खेलकुद सघंहरुमा देखखएको समस्या तर्ा वववाद समािाि ििाका लागि राष्ट्ष्ट्रय खेलकुद 
पररषद्का उपाध्यक्षको सयंोजकत्वमा सभमनत ििि भई कायारत रहेको छ । रु्टबल, कराँत े
,ष्ट्जमन्त्याष्ट्ष्ट्टक, मोिाि पेन्त्टार्लिको वववाद समािाि भएको छ भिे तके्वान्त्दो, कुस्ती, क्रिकेट 
र ओलष्ट्म्पकमा रहेको वववाद र समस्या समािािका लागि पहल भइरहेको छ । 

• साहभसक खेलहरुको ववकास तर्ा प्रवद्ाििका लागि अध्ययि ििा मन्त्रालयका सहसगचवको 
िेततृ्वमा कायादल ििि िररएको छ ।  

• खेलकुदका १८१ वटा राष्ट्ष्ट्रय सघंहरुको अभभलेख (Database) तयारी भई प्रकाशि िररएको 
छ। 

• खेलकुद ववश्वववद्यालय स्र्ापिाका लागि अविारणापर तयार भई सरोकारवालाहरुसँि 
छलर्ल भरैहेको छ। 

• खेलकुदमा प्रनतबष्ट्न्त्ित औषगि सेवि ववरुद्िको सचतेिा कायािममा म्याग्दी ष्ट्जल्लामा ६५ 
जिा,  प्यिुाि ष्ट्जल्लामा ६० जिा,  इलाम ष्ट्जल्लामा ६० जिा र पसाा ष्ट्जल्लामा ६५ जिा 
(खेलािी, प्रभशक्षक, खेल भशक्षक तर्ा सम्वष्ट्न्त्ित ष्ट्जल्लाका ष्ट्जल्ला खेलकुद ववकास सभमनतको 
कायाालयका कायाालय प्रमखु)  लाई सचेतिा कायािम सञ्चालि भएको छ।  

• खेलकुद परकार परुस्कारका लागि सरोकारवालाहरुलाई आवेदि ददिका लागि भमनत 
२०७५/११/१४ ित े१५ ददिको सचूिा प्रकाशि भएको छ। 

• अन्त्तरााष्ट्ष्ट्रय पदक प्राप्त खेलािीहरुसँि जुनियर खेलािीहरुको लागि िेपालिञ्ज, झापा, ििषुा 
र हेटौंिामा िरी १५० जिा खेलािीहरुसँि अन्त्तक्रिा या कायािम सम्पन्त्ि भएको छ। 

• श्रीलकंामा सि ् २०१८ को जुि १८-१९ सम्म आयोष्ट्जत 15th Asia/Oceania Region 

Intergovernmental Ministerial Meeting on Anti-Doping in Sport कायािममा माििीय यवुा 
तर्ा खेलकुद मन्त्रीको िेततृ्वमा िेपाली प्रनतनिगिमण्िल सहभािी भएको छ। 

• यवुा तर्ा खेलकुद मन्त्रीज्यकूो सि ्२०१८ को डिसेम्बर ८-११ सम्म भएको भारत भ्रमणको 
िममा भारतीय समकक्षीसँि भएको द्ववपक्षीय भेटघाटमा यवुा तर्ा खेलकुदको ववकासका 
लागि छलर्ल भएको गर्यो ।  

• रभसयामा सि ् २०१९ को माचा २ मा यिेुस्को सदस्य राष्ट्रहरुका शारीररक भशक्षा तर्ा 
खेलकुदसम्वन्त्िी मन्त्रीहरुको अिौपचाररक मष्ट्न्त्रस्तरीय विैकमा माििीय यवुा तर्ा खेलकुद 
मन्त्रीको िेततृ्वमा िेपाली प्रनतनिगिमण्िल सहभािी भएको र उक्त अवसरमा रभसयाका 
समकक्षीसँि पारस्पाररक दहतका ववषयमा छलर्ल भएको गर्यो । 
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३. कानुन तनिायण 

३.१ संघीय संरचना बिोक्जि ऐन तजुयिा 
• खेलकुदको ववकास सम्बन्त्िमा व्यवस्र्ा ििा विेको वविेयक छलर्लका लागि सघंीय ससंदमा 

पेश भएको छ । 
• राष्ट्ष्ट्रय यवुा पररषद् ऐि, २०७२ लाई सशंोिि ििा विेको वविेयक स्वीकृनतका लागि 

मष्ट्न्त्रपररषद् मा प्रस्ताव पेश भएको छ । 
• िेपाल स्काउट सम्बन्त्िमा व्यवस्र्ा ििा विेको वविेयकको मस्यौदामा अर्ा मन्त्रालयको राय, 

परामशा प्राप्त भई काििु, न्त्याय तर्ा ससंदीय माभमला मन्त्रालयमा सहमनतको लागि 
पिाइएको छ। 

• यवुा तर्ा सािा व्यवसायी स्वरोजिार कोष सम्बन्त्िमा व्यवस्र्ा ििाका लागि ियाँ वविेयक 
तजुामा ििा तयार भएको अविारणा पर सदै्िाष्ट्न्त्तक सहमनतका लागि अर्ा मन्त्रालयमा 
पिाइएको छ । 

• स्र्ािीय सरकार सचंालि ऐि, २०७४ मा यवुा ववकास सम्बन्त्िी ववषय समावेश िरी सशंोिि 
िररददिका लागि सघंीय माभमला तर्ा सामान्त्य प्रशासि मन्त्रालयलाई अिरुोि िररएको छ।  

३.२ तनयिावली  

• यवुा स्वरोजिार कोष (सञ्चालि) नियमावली, २०७५ को मस्यौदा तयार भई अर्ा मन्त्रालयबाट 
राय, परामशा प्राप्त भएको छ। 

• िेपाल सरकार कायाववभाजि नियमावली २०७४ मा यवुा ववकाससम्बन्त्िी ववषयहरु समावेश 
ििा प्रिािमन्त्री तर्ा मष्ट्न्त्रपररषद् को कायाालयमा अिरुोि िररएको छ । 

३.३ तनदेमशका /काययववगध तनिायण/संशोधन  

देहायका निदेभशका तर्ा कायाववगिहरु तजुामा तर्ा सशंोिि भएका छि ्। 
• राष्ट्ष्ट्रय खेलकुद प्रनतयोगिता सञ्चालि निदेभशका, २०७५  

• स्र्ािीय तहमा खेलकुद पवूाािार निमााणसम्बन्त्िी कायाववगि, २०७५  

• स्िातकोत्तर तहमा अध्ययिरत ववद्यार्ीहरुलाई खेलकुद सम्बन्त्िी शोि कायामा सहयोि र 
प्रोत्साहिसम्बन्त्िी कायाववगि, २०७५  

• यवुा परकाररता परुस्कार कायाववगि, २०७५ 

• राष्ट्ष्ट्रय खेलकुद प्रनतभा सम्माि कायाववगि २०६८, (तसे्रो सशंोिि) २०७५  

• राष्ट्ष्ट्रय यवुा प्रनतभा सम्माि कायाववगि, २०७२ को (दोस्रो सशंोिि) २०७५  

• राष्ट्रपनत रनिङ्ि भसल्ि प्रनतयोगिता सञ्चालि निदेभशका २०७० (तसे्रो सशंोिि) २०७५ 
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• यवुा अिभुव आदािप्रदाि कायािम व्यवस्र्ापि कायाववगि, २०७२ को दोस्रो सशंोिि 

• यवुा तर्ा सािा व्यवसायी स्वरोजिार कोष, ताभलम निदेभशका, २०७५ । 

४. संगठनात्िक सुधार 

• सघंीय सरंचिा बमोष्ट्जमको मन्त्रालयको सिंिि सरंचिा िेपाल सरकार, मष्ट्न्त्रपररषद् बाट भमनत 
२०७५/०३/२२ मा स्वीकृत भई लाि ूभएको छ । 

• सघंीय सरंचिा बमोष्ट्जम राष्ट्ष्ट्रय खेलकुद पररषद्को सिंिि सरंचिा र दरबन्त्दी व्यवस्र्ाका लागि 
मष्ट्न्त्रपररषद् बाट भमनत 2075/10/21 मा सदै्िाष्ट्न्त्तक सहमनत प्राप्त भएको छ । 

• िेपाल स्काउटको सिंिि सरंचिा निमााण र दरवन्त्दी स्वीकृनतका लागि मष्ट्न्त्रपररषद् मा भमनत 
2075/06/10 मा प्रस्ताव पशे भएको छ । 

५. सुशासन 

सशुासि कायम ििाका लागि मन्त्रालयले देहाय बमोष्ट्जमको पहल िरेको छ । 
• कायासञ्चालिमा भमतव्यनयता, पारदभशाता र निष्ट्पक्षतालाई अवलम्बि िररएको छ । 
• मन्त्रालय र अन्त्तिातका निकायहरुबाट प्रदाि िररिे परुस्कार तर्ा अन्त्य अवसरहरुमा यवुा, 

खेलािी, उद्यमी आदद छिौट िदाा योग्यता र क्षमतालाई ववशषे प्रार्भमकता ददइएको छ । सार् ै
अवसरहरुको न्त्यायोगचत ववतरणमा जोि ददइएको छ ।   

• ववभभन्त्ि खेल प्रनतयोगिताका िाममा खेलािीहरु ववदेश पलायि हुिे तर्ा खेलािीका िाममा हुिे 
अविै क्रियाकलाप रोक्िका लागि ववशषे पहल िररएको छ ।  

• खेलकुदका १८१ वटा राष्ट्ष्ट्रय सघंहरुको अभभलखे (Database) तयारी भई प्रकाशि िररएको छ । 
• राष्ट्ष्ट्रय खेलकुद पररषद् को बेरुज ुर्र्छायौट कायालाई तीव्रता ददि सभमनत ििि िरी काया अनघ 

बदढरहेको छ । 
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कानुन तनिायण र सुशासन 

• खेलकुदको ववकास सम्बन्त्िमा व्यवस्र्ा ििा बिेको वविेयक सघंीय ससंदमा 
पेश  

• राष्ट्ष्ट्रय यवुा पररषद् ऐि, २०७२ लाई सशंोिि ििा बिेको वविेयक स्वीकृनतका 
लागि मष्ट्न्त्रपररषद् मा प्रस्ताव पेश  

• िेपाल स्काउट सम्बन्त्िमा व्यवस्र्ा ििा बिेको वविेयकको मस्यौदामा काििु, 
न्त्याय तर्ा ससंदीय माभमला मन्त्रालयमा सहमनतको लागि पेश 

• यवुा तर्ा सािा व्यवसायी स्वरोजिार कोष सम्बन्त्िमा व्यवस्र्ा ििाका लागि 
ियाँ वविेयक सदै्िाष्ट्न्त्तक सहमनतका लागि अर्ा मन्त्रालयमा पिाइएको  

• स्र्ािीय सरकार सचंालि ऐि, २०७४ मा यवुा ववकास सम्बन्त्िी ववषय समावेश 
ििा सघंीय माभमला तर्ा सामान्त्य प्रशासि मन्त्रालयमा पिाइएको  

• २ वटा नियमावली सशंोििको प्रक्रिया रहेको 
• ववभभन्त्ि ९ वटा निदेभशका/कायाववगि निमााण तर्ा सशंोिि 

• मन्त्रालय तर्ा मातहतका निकायको सिंिि सरंचिा सिुार 
• खेलकुद सघंमा ववद्यमाि वववाद र समस्या हल ििे प्रयास (ष्ट्जम्न्त्याष्ट्ष्ट्टक, 

कराँत,े मोिाि पेन्त्टार्लिमा देखखएको वववाद हल तर्ा तके्वान्त्दो, कुस्ती, 
ओलष्ट्म्पक कभमटीको समस्या समािाि हुिे िममा पहल कदमी भइरहेको) 

• भमतव्ययीता, पारदभशाता, निष्ट्पक्षता, योग्यता, क्षमता र अवसरको न्त्यायोगचत 
ववतरणमा जोि 

• बेरुजु र्र्छायौटमा जोि 

• खेलािीको िाममा हुिे अविै िनतववगि रोक्िे प्रयास 

• िीनतित र प्रशासनिक सिुारमा जोि 


