
1.यवुा ववकास महाशाखाबाट सम्पादित काययहरुः 

1 यवुा स्वरोजगार • यवुा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले आ.ब. २०७६/७७ मा सहकारी संस्थालाई यवुा स्वरोजगारका लागग रकम 
गनकाशा गरे पगन कोगिड १९ का कारण लगानी हनु नसकेकोले चालू आ.ब.मा उक्त रकम लगानी िई १९६७ जना 
स्वरोजगार िएका ।  

• स्वरोजगार िएका मध्ये चालू आ.ब.मा ७७९ जना व्यवसायी र व्यवसायीको बीमा गररएको । 

• लगानी गररएका १२ वटा जिल्लाका २१९ वटा सहकारी संस्थाहरु र व्यवसायीको स्थलगत अनुगमन गररएको । 

2 राविय यवुा प्रगतिा सम्मान • राविय यवुा प्रगतिा सम्मानका लागग १३ जना प्रगतिावान यवुाको छनौट कायय सम्पन्न । 
 

3 यवुा परामशय सेवा  

 
• यवुा उत्प्प्ररेणा, यवुा उद्यमशशलता र रोजगारी, लगायतका ववषयमा १८०० जना यवुालाई अनलाइन प्रणालीबाट परामशय 

सेवा प्रिान गररएको । 
4 यवुा नवप्रवतयन केन्द्र 

स्थापना 
• नवप्रवतयन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनका लागग तयार पाररएको काययववगि सरोकारवाला गनकायसैग छलफलको चरणमा 

रहेको । 
5 यवुासम्वन्द्िी प्रचार प्रसार 

( रेगडयो, टेगलगिजन) 
• रेगडयो नेपालबाट प्रत्प्येक आइतवार ववहान ७:२५ िेशख ७:४५ सम्म यवुा सञ्चार रेगडयो काययक्रम प्रशारण िैरहेको । 

• प्रत्प्येक हप्ताको शगनबार ववहान ८ बजेको अंग्रजेी समाचार पगछ (२५ गमनेट)  नेपाल टेगलगिजनबाट यवुा सञ्चार काययक्रम 
प्रशारण िैरहेको  । 

6 सामाशजक जागरण तथा  
रपान्द्तरण र समवृिका लागग 
यवुा पररचालन 

• कोगिड -१९ ववरिको सचेतना, डेङ्गु र अन्द्य सरवा रोगहरको रोकथाम र मानवीय सेवामा १४७३ यवुा पररचालन 
गररएको । 

7 यवुा क्लब गठन, प्रशशक्षक 
प्रशशक्षण तथा नमूना यवुा 
संसि अभ्यास  

• यवुाक्लब गठन तथा नमूना यवुा संसि सञ्चालन सम्बन्द्िी काययववगि संशोिन गररएको । 

•  नमूना यवुा संसि सञ्चालन सम्बन्द्िी प्रमखु प्रशशक्षकको प्रशशक्षणका लागग २०० जना यवुाबाट अनलाइन आवेिन प्राप्त 
िएको । 

• संघीय, प्रािेशशक र स्थानीय तहमा नमनुा यवुा संसिको अभ्यासका लागग ववषयवस्त ुगनिायरण तथा पाठ्यसामग्री गनमायण 
गररएको । 



8 ववपद् व्यवस्थापन लगायत 
मानवीय सेवामा २० हजार 
जना स्काउट स्वयंसेवक 
पररचालन 

• कोरोनासम्बन्द्िी सचेतना अगियान, क्वारेन्द्टाइन र आइसोलेन गनमायण, कोरोना गनस्क्रमण, स्वाब कलेक्सन, शब व्यवस्थापन, 

गनषेिाज्ञाको समयमा स्वास््यकमीहरलाई यातायात व्यवस्थापन, मास्क गसलाई तथा ववतरण, कोगिड एवम ्डेङ्गु गनयन्द्रण 
आदि काययमा ९६५० जना स्काउट स्वयंसेवक पररचालन गररएको  

9 अन्द्तरायविय दिवस तथा 
अवसरहरमा स्काउट 
पररचालन 

• स्काउट स्काफय  डे अगष्ट १ को उपलक्ष्यमा बकृ्षारोपण तथा सावयजगनक स्थलको सरसफाइमा १८० जना,  
• अन्द्तरायविय शाशन्द्त दिवस September 21 को अवसरमा सोसल गमगडया माफय त ् शाशन्द्तको सन्द्िेश फैलाउन Ride with Pride, 

Ride with Peace को नारा सवहत Peace Cycle Rally मा २३ जना   

• रक्तिान गरौँ, जीवन बचाऔ ँिने्न नारा सवहत लगलतपरुमा रक्तिान काययक्रमको आयोजना गरी ५० जना स्काउटबाट 
रक्तिान गरी शाशन्द्त स्थापना र सामाशजक काययमा स्काउट पररचालन गररएको  

2.खेलकुि ववकास महाशाखाबाट सम्पादित काययहरुः 

1 प्रिेशमा अन्द्तरायवियस्तरको 
रङ्गशाला गनमायण 

• िनगढी रङ्गशालाको जी १० ब्लक गनमायणको ठेक्का आव्हानका लागग कागजात Upload को प्रकृयामा रहेको ।  

• सखेुत रङ्गशालाको प्यारावपटको फाउण्डेशन गनमायणको लागग लागत ईवष्टमेट तयार पारी प्रिेश सरकारसंग 
समन्द्वय गरी गनमायण कायय अगागड बढाईएको ।   

• िनषुामा रामजानकी रंगशालाको बाउशण्िवाल र बाटो गनमायण काययको पनु: लागत इवष्टमेट तयार िइयरहेको ।  

2 स्थानीय तहमा खेलग्राम गनमायण • खेलग्राम गनमायण गनयका लागग १२५ वटा प्रस्ताव प्राप्त िएको ।  प्राप्त प्रस्तावहर छनौटको प्रवक्रयामा रहेको। 

3 एकेडेमी तथा कायायलय िवन 
गनमायण 

• गौरीटार स्पोटयस एकेडेमी गनमायण, मकवानपरुको ठेक्का मलु्याङ्कन प्रकृयामा रहेको । ववगनयोशजत वजेट अपयायप्त 
िएकोले स्रोत सगुनशितताको लागग पहल िई रहेको ।  

• प्रशासगनक कायायलय िवनको सम्पणुय स्रक्चर गनमायण कायय सम्पन्न िई रङ्गरोगन कायय जारी रहेको  
4 वक्रकेट मैिान गनमायण • मलुपानी वक्रकेट मैिानमा चौथौ फेजको गनमायणका लागग गररएको वोलपर स्वीकृगतका लागग आशयको सूचना 

प्रकाशशत िएको । ववगनयोशजत बजेट ठेक्का रकम िन्द्िा गनकै कम िएकाले स्रोत सगुनशितताका लागग पहल सरु 
िएको ।  

• कोहलपरुको वक्रकेट मैिान गनमाणयका लागग अशघल्लो आ.व. मा ववगनयोशजत वजेटबाट हनुपुने कायय कोगिड १९ 
का कारण सम्पन्न हनु नसकेकोले सो कायय (वटकेट काउण्टर, िेन नाला, बाउण्िी वाल) सम्पन्न िएको तथा 



वफल्ड सम्याउने कायय जारी रहेको । 
• िैरहवा वक्रकेट मैिान गनमाणयका लागग अशघल्लो आ.व. मा ववगनयोशजत वजेटबाट हनुपुने कायय कोगिड १९ का 

कारण सम्पन्न हनु नसकेकोले अशघल्लो आ.व. को गनमायण कायय अन्द्तगयत एक लेिलको प्यारावपट ढलान कायय 
सम्पन्न िई  मागथल्लो प्यारावपट ढलानका लागग वपलर ढलान कायय सम्पन्न िएको   

5 गनमायणागिन रङ्गशाला  • च्यासल फुटबल रंगशालाको स्रक्चर गनमायण तथा ६५०० िशयक क्षमताको कुसी जडान कायय सम्पन्न । 
रङ्गरोगन, स्यानेटरी, इलेशक्रकल, कम्पाउण्ड गेट, वफल्ड वफगनगसङ, वटकट काउण्टर, गाडय हाउस, ट्वाइयलेट 
ब्लक गनमायण कायय जारी  ।  

• इटहरी रंगशालाको ग्राण्ड स्याण्ड प्यारावपट, वप्रफ्याव िवनमा पाटेसन र फ्लोररङको कायय सम्पन्न िएको । 
रङ्गरोगन कायय जारी रहेको ।  

• िरान रंगशालाको जग खने्न कायय िैरहेको । 
• वफदिम रंगशालाको ठेक्का मलु्याङ्कन प्रकृयामा रहेको ।  

6 परुस्कार तथा सम्मान • अन्द्तरायविय प्रगतयोगगताहरमा पिक प्राप्त गरेका खेलाडीहरलाई सम्मान स्वरप मागसक ित्ता तथा परुस्कार प्रिान 
गनयका लागग आवश्यक काययववगि गनमायण कायय अशन्द्तम चरणमा रहेको । 

7 खेलकुिको राविय प्रगतिा सम्मान प्रगतिा सम्मानका लागग ७ जना खेलाडी, २ जना प्रशशक्षक, १ जना गनणाययक, १ जना शचवकत्प्सक र एउटा खेलसंघ 
छनौट िएको  

 

3. पूूँशजगत तथा चालू खचयको प्रगगत वववरणुः 

पूूँशजगत खचयपूूँशजगत खचय   ५९३०००  ७७५३१ २४४० ३.१५  

चालू खचयचालू खचय   १२४६५००  ४१४३८६ २५३२११ ६१.११  

 


