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यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट १०० ददनभिर गरिन ेप्रमखु काययहरू 

जम्मा ३७ वटा क्रियाकलापहरु 

ि.सं
. 

कायय क्रियाकलाप जजम्मेवाि ननकाय/शाखा अपेक्षित ननतजा  

क युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय 

१ संगठन पून:संिचना िाष्ट्रिर् खेलकुि परिषि, िाष्ट्रिर् रु्वा परिषि, 

रु्वा तथा साना व्र्वसार्ी स्विोजगाि कोष ि 
नेपाल स्काउटको संगठनलाई संघीर् ढााँचामा 
पून: संिचना गने 

रु्वा तथा साना व्र्वसार्ी 
स्विोजगाि कोष/िाष्ट्रिर् 
रु्वा परिषि/ िाष्ट्रिर् 
खेलकुि परिषि/नेपाल 
स्काउट/ प्रशासन शाखा 

िाष्ट्रिर् खेलकुि परिषि, िाष्ट्रिर् रु्वा परिषि, रु्वा तथा साना 
व्र्वसार्ी स्विोजगाि कोष ि नेपाल स्काउटको संगठनलाई 
संघीर् ढााँचामा पून: संिचना गनय मस्र्ौिा तर्ाि पािी 
स्वीकृततको लागग पेश िएको हुने। 

 

२ लैंगगक सम्पकय  ववन्िहुरुको 
अन्तर्क्रय र्ा 

लैंगगक सम्पकय  ववन्िहुरुको अन्तर्क्रय र्ा 
आर्ोजना गने  

प्रशासन शाखा रु्वा तथा खेलकुि मन्त्रार्लसंग सम्बष्ट्न्ित कार्यरममा लैंगगक 
समावेभशता तथा सशक्तीकिण अभिबवृिको लागग नीतत ि 
कार्यरम  परिमाजयन गनय सहर्ोग पुगेको हुने। 

 

३ ऐन तनमायण तथा संशोिन  रु्वा तथा साना व्र्वसार्ी स्विोजगाि कोषको 
ऐन तनमायणको लागग मस्र्ौिा तर्ािी गने ि  
िाष्ट्रिर् रु्वा परिषि ऐन २०७२, खेकलुि 
ववकास ऐन २०४८ ि नेपाल स्काउट ऐन २०५० 
को संशोिनको लागग सिोकािवालाहरुसंग 
छलफल गिी वविेर्क संसिमा पेश गने 

रु्वा तथा साना व्र्वसार्ी 
स्विोजगाि कोष/िाष्ट्रिर् 
रु्वा परिषि/ िाष्ट्रिर् 
खेलकुि परिषि/नेपाल 
स्काउट /कानून तथा 
फैसला कार्ायन्वर्न शाखा 

रु्वा तथा साना व्र्वसार्ी स्विोजगाि कोषको ऐन तनमायणको 
लागग मस्र्ौिा तर्ाि, िाष्ट्रिर् रु्वा परिषि ऐन २०७२, खेकलुि 
ववकास ऐन,  २०४८ ि नेपाल स्काउट ऐन,  २०५० को 
संशोिनका लागग संघीर् संसिमा वविेर्क पेश िएको हुने। 

 

४ हाई अष्ट्टटच्रू्ट स्पोटयसको 
अध्र्र्न  

हाई अष्ट्टटच्रू्टमा स्पोटयस सञ्चालन गनयका 
लागग अध्र्र्न गने 

संघ संस्था समन्वर् शाखा हाई अष्ट्टटच्रू्टमा स्पोटयस सञ्चालन गनयका लागग आवश्र्क 
अध्र्र्न िई प्रािष्ट्म्िक प्रततवेिन प्राप्त िएको हुने। 

 

५ खेलकुिको िाष्ट्रिर् संघहरुको 
अभिलेख तर्ािी  

खेलकुिको िाष्ट्रिर् संघहरुको अभिलेख तर्ाि 
गने  

िाष्ट्रिर् खेलकुि परिषि/ 
संघ संस्था समन्वर् शाखा 

खेलकुिको िाष्ट्रिर् संघहरुको अभिलेख तर्ाि िएको हुने । 
 

६ खेल पूवायिाि तनमायण तथा 
सञ्चालनमा सावयजतनक तनजी 
साझिेािीको सम्िाव्र्ता 
अध्र्र्न 

खेल पूवायिाि तनमायण तथा सञ्चालनमा 
सावयजतनक तनजी साझिेािीका लागग 
सम्िाव्र्ता अध्र्र्न गने 

संघ संस्था समन्वर् शाखा खेल पूवायिाि तनमायण तथा सञ्चालनमा सावयजतनक तनजी 
साझिेािीको लागग आवश्र्क नीतत, कार्यनीततको मस्र्ौिा तजुयमा 
िएको हुने। 

 

७ मूलपानी र्क्रकेट मैिान तनमायण मूलपानी र्क्रकेट मैिानको जग्गा सम्बन्िी 
समस्र्ा समािान गिी तनमायण कार्य सुचारु 
गने 

िाष्ट्रिर् खेलकुि परिषि/ 
खेलकुि प्रततर्ोगगता शाखा  

मूलपानी र्क्रकेट मैिानको जग्गा सम्बन्िी समस्र्ा समािान िई 
तनमायण कार्य सुचारु िएको हुने।  
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ि.सं
. 

कायय क्रियाकलाप जजम्मेवाि ननकाय/शाखा अपेक्षित ननतजा  

८ िाष्ट्रिर् खेलकुि नीतत, २०६७  
परिमाजयन  

सघीर्ता अनुकूल हुने गिी िाष्ट्रिर् खेलकुि 
नीतत, २०६७ लाई परिमाजयन गने 

खेलकुि ववकास शाखा िाष्ट्रिर् खेलकुि नीतत, २०६७ को परिमाजयनको  लागग मस्र्ौिा 
तर्ाि िएको हुने । 

 

९ खेलकुि गुरु र्ोजना तजुयमा खेलकुि गुरु र्ोजनाको मस्र्ौिा तजुयमा गने खेलकुि ववकास शाखा १२ वषे खेलकुि गुरु र्ोजनाको मस्र्ौिा तर्ाि िएको हुने।  

१० पोखिा, तुटसीपुि ि इटहिीलाई 
स्पोटयस भसटीको रुपमा ववकास 
गनय सम्िाव्र्ता अध्र्र्न 

पोखिा, तुटसीपुि ि इटहिीलाई स्पोटयस भसटीको 
रुपमा ववकास गनय पिामशयिाता माफय त ्
सम्िाव्र्ता अध्र्र्न गने 

अनुसन्िान, अनुगमन तथा 
मूटर्ाङ्कन शाखा 

तुटसीपुि ि इटहिीलाई स्पोटयस भसटीको रुपमा ववकास गनयका 
लागग गरिएको सम्िाव्र्ता अध्र्र्नको प्रततवेिन प्राप्त िएको 
हुने ि पोखिाको सम्िाव्र्ता अध्र्र्न िई प्रािष्ट्म्िक प्रततवेिन 
प्राप्त िएको हुने।  

 

११ रु्थ भिजन-२०२५ को 
कार्ायन्वर्न कार्यर्ोजना तजुयमा  

रु्थ भिजन-२०२५ को कार्ायन्वर्न कार्यर्ोजना 
तजुयमा गने 

रु्वा ववकास शाखा रु्थ भिजन-२०२५ को कार्ायन्वर्न कार्यर्ोजना तजुयमा िएको 
हुने। 

 

१२ रु्वा अनुिव आिानप्रिान 
कार्यरम 

िाितीर् रु्वा प्रतततनगिमण्डलले नेपाल ि 
नेपाली रु्वा प्रतततनगिमण्डलले चीनको भ्रमण 
गने। 

र्ोजना तथा बैिेभशक 
समन्वर् शाखा 

िाितीर् रु्वा प्रतततनगिमण्डलले नेपाल ि नेपाली रु्वा 
प्रतततनगिमण्डलले चीनको भ्रमण गिी रु्वा अनुिव आिानप्रिान 
कार्यरम सम्पन्न िएको हुने। 

 

ख िाजरिय युवा परिषद     

१ रु्वा उद्र्म कार्यरम १६५ तनवायचन क्षेत्रमा रु्वा उद्र्म कार्यरम 
सञ्चालनका लागग रु्वा समूहहरुसंग सम्झौता 
गने  

रु्वा ववकास तथा उद्र्म 
प्रवियन शाखा 

१६५ तनवायचन क्षेत्रमा ५ रु्वा १ रु्वा उद्र्म कार्यरम 
सञ्चालनको लागग रु्वासाँग सम्झौता िई कार्यरम सञ्चालनमा 
आएको हुने 

 

२ अपाङ्ग रु्वालाई सहर्ोग 
सामग्री ववतिण 

२५० जना अपाङ्ग रु्वालाई िाष्ट्रिर् अपाङ्ग 
कोष माफय त ्सहर्ोग सामग्री ववतिण गने 

सामाष्ट्जक संघसंस्था तथा 
समन्वर् शाखा 

२५० जना अपाङ्ग रु्वाले िाष्ट्रिर् अपाङ्ग कोष माफय त ्सहर्ोग 
सामग्री प्राप्त गिेको हुने 

 

३ िारिपतत मदहला उद्र्म 
कार्यरम 

मदहलाहरुलाई सीप ववकास सम्वन्िी ताभलम 
प्रिान गिी उद्र्मशील वनाउन िारिपतत 
मदहला उद्र्म कार्यरम सञ्चालन गने 

रु्वा ववकास तथा उद्र्म 
प्रवियन शाखा 

प्रिेश नं. २ का ८ ष्ट्जटलाका साथै नवलपिासी, कवपलवस्तु ि 
रुपन्िेही ष्ट्जटलाको मचयवाि क्षेत्रका मदहलाहरुलाई सीप ववकास 
सम्वन्िी ताभलम प्रिान गिी उद्र्मशील वनाउनका लागग 
िारिपतत मदहला उद्र्म कार्यरम सञ्चालनमा आएको हुने। 

 

४ उपिारिपतत रु्वा पुनस्थायपना 
कार्यरम 

िवू्र्यसनीमा फसेका ि जोखखममा पिी वैिेभशक 
िोजगािीबाट फकेका रु्वालाई पुनस्थायपना गने  

सामाष्ट्जक संघसंस्था तथा 
समन्वर् शाखा 

िवू्र्यसनीमा फसेका ि जोखखममा पिी वैिेभशक िोजगािीबाट 
फकेका रु्वालाई पुनस्थायपना गने सम्बन्िी तनिेभशका तजुयमा 
िएको हुने। 

 

५ रु्वा संसि (Youth Parliament) 

अभ्र्ासको थालनी 
गाउाँ/नगिपाभलकास्तिीर् रु्वा संसि स्थापनाका 
लागग नमूना रु्वा संसि (Youth Parliament)  

को अभ्र्ासको थालनी गने 

सूचना प्रववगि शाखा गाउाँ/नगिपाभलकास्तिीर् रु्वा संसि स्थापनाका लागग कार्यवविी 
तजुयमा िई नमूना रु्वा संसि (Youth Parliament) को अभ्र्ास 
थालनी िएको हुने।  

 

ग िाजरिय खेलकुद परिषद     
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ि.सं
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कायय क्रियाकलाप जजम्मेवाि ननकाय/शाखा अपेक्षित ननतजा  

१ खेल प्रभशक्षकको व्र्वस्था खेल प्रभशक्षक निएको ष्ट्जटलामा खेल 
प्रभशक्षकको व्र्वस्था गने 

िाष्ट्रिर् खेलकुि परिषि खेल प्रभशक्षक निएको ष्ट्जटलामा कष्ट्म्तमा एक जना खेल 
प्रभशक्षकको व्र्वस्था िएको हुने 

 

२ स्पोटयस हष्ट्स्पटल (Sports 

Medical Clinic) को तनमायण 
िशिथ िङ्गशाला परिसिमा स्पोटयस हष्ट्स्पटल 
(Sports Medical Clinic) को लागग िवन तनमायण 
कार्य थालनी गने। 

िाष्ट्रिर् खेलकुि परिषि िशिथ िङ्गशाला परिसिमा स्पोटयस हष्ट्स्पटल (Sports Medical 

Clinic)  स्थापनाको लागग िवन तनमायण कार्य प्रािम्ि िएको 
हुने। 

 

३ प्रािेभशक िङ्गशाला तनमायण सबै प्रिेशमा आिुतनक सुवविा सम्पन्न 
िङ्गशाला तनमायणको लागग स्थान पदहचानको 
प्रािष्ट्म्िक कार्य थालनी गने 

िाष्ट्रिर् खेलकुि परिषि सबै प्रिेशमा आिुतनक सुवविा सम्पन्न िङ्गशाला तनमायणको 
लागग स्थान पदहचान कार्य िएको हुने।  

४ स्पोटयस रु्तनिभसयटी स्थापनाको 
अविािणा तजुयमा 

स्पोटयस रु्तनिभसयटी स्थापनाको लागग 
अविािणा पत्र (Concept Paper) तर्ाि गने।  

िाष्ट्रिर् खेलकुि परिषि स्पोटयस रु्तनिभसयटी स्थापनाका लागग अविािणा पत्र तर्ाि 
िएको हुने। 

 

५ अन्तिायष्ट्रिर् तथा िाष्ट्रिर्स्तिका 
खेलकुि प्रततर्ोगगतामा पिक 
प्राप्त खेलाडीहरुलाई प्रोत्साहन 

अन्तिायष्ट्रिर् तथा िाष्ट्रिर्स्तिका खेलकुि 
प्रततर्ोगगतामा पिक प्राप्त खेलाडीहरुलाई 
प्रोत्साहन प्रिान गनयका लागग अध्र्र्न गने। 

िाष्ट्रिर् खेलकुि परिषि अन्तिायष्ट्रिर् तथा िाष्ट्रिर्स्तिका खेलकुि प्रततर्ोगगतामा पिक 
प्राप्त खेलाडीहरुलाई सिकािी सेवामा छुटको व्र्वस्था गनयका 
लागग अध्र्र्न गिी प्रािष्ट्म्िक प्रततवेिन प्राप्त िएको हुने।  

 

६ १३ औ ं िक्षक्षण एभशर्ाली 
खेलकुि प्रततर्ोगगताको पूवायिाि 
तनमायण तथा स्तिोन्नतत  

१३ औ ं िक्षक्षण एभशर्ाली खेलकुि 
प्रततर्ोगगताको पूवायिाि तनमायण तथा 
स्तिोन्नततको कार्यलाई द्रतु बनाउने। 

िाष्ट्रिर् खेलकुि परिषि सन ्२०१९ को माचयमा आर्ोजना हुने १३ औ ंिक्षक्षण एभशर्ाली 
खेलकुि प्रततर्ोगगता लागग आवश्र्क िङ्गशाला, किडयहल 
लगार्त खेलकुि पूवायिािको तनमायण तथा स्तिोन्नततको कार्य 
द्रतु गततमा अतघ बढेको हुने। 

 

७ अन्तिायष्ट्रिर्स्तिको िाष्ट्रिर् 
िङ्गशाला तनमायण 

अन्तिायष्ट्रिर्स्तिको िाष्ट्रिर् िङ्गशाला 
तनमायणको लागग आवश्र्क पने जग्गाको 
पदहचान गने। 

रु्वा तथा खेकलुि मन्त्रालर् 
/िाष्ट्रिर् खेलकुि परिषि 

काठमाण्डौ उपत्र्का भित्र अन्तिायष्ट्रिर्स्तिको िाष्ट्रिर् िङ्गशाला 
तनमायणको लागग आवश्र्क पने जग्गाको पदहचान िएको हुने।  

८ नेपाल र्क्रकेट संघको वववाि 
समािान  

नेपाल र्क्रकेट संघमा िहेको वववाि समािान 
गने। 

रु्वा तथा खेकलुि मन्त्रालर् 
/िाष्ट्रिर् खेलकुि परिषि 

नेपाल र्क्रकेट संघमा िहेको वववाि समािान िएको हुने। 
 

घ युवा तथा साना व्यवसायी स्विोजगाि कोष    

१ बैंक, ववत्तीर् संस्था ि सहकािी 
संस्थाहरुलाई िोजगािमूलक कजाय 
प्रिान 

रु्वालाई स्विोजगाि वनाउनका लागग बैंक, 

ववत्तीर् संस्था ि सहकािी संस्थाहरु माफय त ्
कजाय प्रिान गने  

रु्वा तथा साना व्र्वसार्ी 
स्विोजगाि कोष 

बैंक, ववत्तीर् संस्था ि सहकािी संस्था गिी २५० वटा 
संस्थाहरुलाई रु १ अबय कजाय उपलब्ि गिाई ५००० रु्वा 
स्विोजगाि िएको हुने। 

 

२ सहकािी संस्थाका अध्र्क्ष ि 
व्र्वस्थापकहरुलाई अनुभशक्षण 
ताभलम प्रिान 

सहकािी संस्थाका अध्र्क्ष ि व्र्वस्थापकहरुलाई 
अनुभशक्षण ताभलम प्रिान गने 

रु्वा तथा साना व्र्वसार्ी 
स्विोजगाि कोष 

२५० वटा सहकािी संस्थाका अध्र्क्ष ि व्र्वस्थापक गिी ५०० 
जनाले कोष सञ्चालन ि कजाय प्रवाहको अनुभशक्षण ताभलम 
प्राप्त गिेको हुने। 
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३ व्र्वसार् ि व्र्वसार्ीको वीमा व्र्वसार् ि व्र्वसार्ीको सुिक्षाका लागग वीमा 
गने 

रु्वा तथा साना व्र्वसार्ी 
स्विोजगाि कोष 

१४५० वटा व्र्वसार् ि व्र्वसार्ीको वीमा िएको हुने। 
 

४ कजाय असुली सम्बन्िी ववशेष 
अनुगमन 

कजाय असुलीका लागग ववशेष अनुगमन गने रु्वा तथा साना व्र्वसार्ी 
स्विोजगाि कोष 

५ वटा ष्ट्जटलाका २५ वटा सहकािी संस्थाहरुको कजाय असुलीका 
लागग ववशेष अनुगमन िएको हुने। 

 

५ समर्मा कजाय नततने 
संस्थाहरुको अचल सम्पत्ती 
तथा सिकािी सेवा सुवविा 
िोक्का । 

समर्मा कजाय नततने संस्थाहरुको अचल 
सम्पत्ती तथा सिकािी सेवा सुवविा िोक्काको 
लागग सम्बष्ट्न्ित तनकार्मा अनुिोि गने 

रु्वा तथा साना व्र्वसार्ी 
स्विोजगाि कोष 

समर्मा कजाय नततने संस्थाहरुको अचल सम्पत्ती तथा सिकािी 
सेवा सुवविा िोक्काको लागग सम्बष्ट्न्ित तनकार्मा अनुिोि 
िएको हुने। 

 

६ कजाय नततने ऋणी तथा 
सम्बिहरुलाई कावायहीका लागग 
भसफारिस 

कजाय नबुझाउने सहकािीका सञ्चालक, लेखा ि 
कजाय सभमततका पिागिकािी तथा सिस्र्हरु ि 
ऋणीहरुलाई कालो सूगचमा िाखी खिाव 
ऋणीलाई कावायहीका लागग भसफारिस गने। 

रु्वा तथा साना व्र्वसार्ी 
स्विोजगाि कोष 

कजाय नबुझाउने सहकािीका सञ्चालक, लेखा ि कजाय सभमततका 
पिागिकािी तथा सिस्र्हरु ि ऋणीहरुलाई कालो सूगचमा िाखी 
खिाव ऋणीलाई कावायहीका लागग सम्बष्ट्न्ित तनकार्मा भसफारिस 
गरिएको हुने। 

 

७ स्विोजगाि कजाय लगानीका 
लागग प्रस्ताव माग 

स्विोजगाि कजाय लगानीका लागग सूचना 
प्रकाभशत गिी बैंक, ववत्तीर् संस्था तथा 
सहकािी संस्थाहरुसाँग प्रस्ताव माग गने।  

रु्वा तथा साना व्र्वसार्ी 
स्विोजगाि कोष 

स्विोजगाि कजाय लगानीका लागग सूचना प्रकाभशत गिी बैंक, 

ववत्तीर् संस्था तथा सहकािी संस्थाहरुसाँग प्रस्ताव माग िएको 
हुने। 

 

८ कोष सञ्चालन तनर्मावली 
संशोिन 

रु्वा तथा साना व्र्वसार्ी स्विोजगाि कोष 
सञ्चालन तनर्मावली, २०६५मा आवश्र्क 
संशोिन गने 

रु्वा तथा साना व्र्वसार्ी 
स्विोजगाि कोष 

रु्वा तथा साना व्र्वसार्ी स्विोजगाि कोष सञ्चालन 
तनर्मावलीमा  आवश्र्क संशोिन िएको हुने।  

९ स्थानीर्स्तिमा सीपमूलक 
ताभलम कार्यरम सञ्चालनका 
लागग समझिािी  

केन्द्रीर्स्तिमा सञ्चालनमा िहेका सीपमुलक 
ताभलम प्रिार्क तनकार्हरुसाँग छलफल गिी 
स्थानीर्स्तिमा सीपमूलक ताभलम कार्यरम 
सञ्चालन गनय संर्न्त्र ववकास गने 

रु्वा तथा साना व्र्वसार्ी 
स्विोजगाि कोष 

केन्द्रीर्स्तिमा सञ्चालनमा िहेका ताभलम प्रिार्क तनकार्हरुसाँग 
छलफल गिी स्थानीर्स्तिमा सीपमूलक ताभलम कार्यरम 
सञ्चालन गनय समन्वर् संर्न्त्र ववकास िएको हुने। 

 

१० प्रिेशस्तिमा सम्पकय   
कार्ायलर्को स्थापना 

संघीर् संिचना अनुरुप रु्वा तथा साना 
व्र्वसार्ी स्विोजगाि कोषको प्रिेशस्तिमा 
सम्पकय  कार्ायलर् स्थापनाको कार्य शुरु गने 

रु्वा तथा साना व्र्वसार्ी 
स्विोजगाि कोष 

संघीर् संिचना अनुरुप रु्वा तथा साना व्र्वसार्ी स्विोजगाि 
कोषको प्रािेशस्तिमा सम्पकय  कार्ायलर् स्थापनाको प्रकृर्ा शुरु 
िएको हुने। 

 

ङ नेपाल स्काउट     

१ िाष्ट्रिर् ज्र्ाम्बोिी आर्ोजना तसे्रो िाष्ट्रिर् ज्र्ाम्बोिीको आर्ोजना गने नेपाल स्काउट ३५००-४५०० जना नेपालका स्काउट सिस्र् ि वविेशका 
स्काउटहरुको सहिागगतामा नेपाल स्काउटको तसे्रो िाष्ट्रिर् 
ज्र्ाम्बोिी सम्पन्न िएको हुने।ए 
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२ स्काउटिहरुलाई ववपि 
व्र्वस्थापन ताभलम 

िोलखा, भसन्िुपाटचोक ि तनहुाँका 
स्काउटहरुलाई ववपि व्र्वस्थापन ताभलम प्रिान 
गने 

नेपाल स्काउट िोलखा, भसन्िुपाटचोक ि तनहुाँमा १९२ (९६ मदहला ि ९६ पुरुष) 

जना स्काउटका लागग ववपि व्र्वस्थापन ताभलम सञ्चालन 
िएको हुने। 

 

-०- 


