
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आ.व. २०७८/७९ को ववत्तीय र भौततक प्रगतत वववरण 

क. कुल वित्तीय वििरण 
            

बजटे रु हजारमा 
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ख. मखु्य मखु्य के्षत्रगत वित्तीय वििरणः     

मुख्य मुख्य के्षरगत ववत्तीय वववरणः      

सि.नं. के्षर काययक्रम ववतनयोजन खर्य 
खर्य 

प्रततशत 

भौततक प्रगतत 

प्रततशत 

1 कायायलय िञ्र्ालन-र्ाल ु   30730 5384.54 17.52   

2 काययक्रम खर्य- र्ाल ु   65000 1811.29 2.787   

3 

राष्ट्रिय खेलकुद पररषद् (िंघ िशतय 
अनुदान)-र्ालु   6500 0.00 0   



सि.नं. के्षर काययक्रम ववतनयोजन खर्य खर्य 
प्रततशत 

भौततक प्रगतत 

प्रततशत 

4 

राष्ट्रिय युवा पररर्ालन काययक्रम 
(िंघ िशतय अनुदान)- र्ाल ु   32400 3241.20 10   

5 

राष्ट्रिय युवा पररषद् (िंघ िशतय 
अनुदान)- र्ाल ु   1900 100.00 5.26   

  र्ालु तर्य  जम्मा   136530 10537 7.72   

6 अन्त्य िावयजतनक तनमायण-पुुँजीगत   68600 4458.28 6.499   

7 कायायलय िञ्र्ालन पुुँजीगत   4200 1846.75 43.97   

8 

राष्ट्रिय खेलकुद पररषद् (िंघ िशतय 
अनुदान)- पुुँजीगत   17500 300.00 1.714   

  पुुँजीगत तर्य  जम्मा   90300 6605.025 7.315   

  जम्मा   363360 27679.09 7.62   
 
 

  



 
 

   प्रदेश खेलकुद पररषद् तर्त            

नस.नं. क्षेत्र कायतक्रम विननयोजन खचत खचत प्रनतशत भौनतक प्रगनत प्रनतशत 
1 प्रदेश खेलकुद पररषद्- चाल ु   54612 2510.40 4.60   

2 प्रदेश खेलकुद पररषद्- पुुँजीगत   18000 4411.78 24.51   

३ प्रदेश खेलकुद पररषद्- जम्मा   72612 6922.18 9.53   



ग. बजेट समपतणको वििरण  

बजेट समपतण नभएको । 

  

घ. प्रमखु उपलब्धिहरः  

  

१. चाल ुआ.ब.को बजेट तथा कायतक्रम सम्बन्िी विनभन्न ६ िटा मापदण्डहर स्िीकृत भर्त कायातन्ियमा 
आएका । 

२. गण्डकी प्रदेश विकास स्ियंसेिक पररचालन कायतविनि, २०७८ स्िीकृत भर्त कायतरत प्रदेश विकास 
स्ियंसेिकहरको म्याद थप भएको । 

३. अन्तरातविय यिुा ददिसका अिसरमा यिुा स्िरोजगारः सम्भािना र चनुौनत विषयमा यिुाहरका बीचमा 
प्रदेशस्तरीय नबचार लेखन प्रनतयोनगता आयोजना गररएको सोही अिसरमा नमनत २०७८।०४।२८ गते (12 

August 2021) Transformation of Food System: Youth Innovation for Human and Planetary 

Health विषयमा अनलार्नमा आिाररत प्रब्शक्षण कायतक्रम सञ्चालन गररएको । 

४. िेबसार्ट तयार गरी सञ्चालनमा ल्यार्एको । (1. Fully responsive layout 2. Consistent color theme 

3. Consistent element sizes 4. Easy to use main navigation / menu) 

५. िावषतक कायतक्रम तथा बजेट अन्तरगतका ६० िटा आयोजना मध्ये ४० भन्दा बवि योजनाको िटाको 
सम्झौता भर्त काम सरु भएको । 

६. यिुा तर्त का विनभन्न चार िटा कायतक्रमको लानग प्रस्ताि सङ्कलन भएको । 

७. खेल सामग्री खररद गरी यिुा क्लब तथा शैब्क्षक संस्थाहरलार्त वितरण गने कायत भैरहेको । 

८. खेलमैदानको ननमातण र स्तरोन्ननत सम्बन्िी कायतक्रम अन्तगरतका ३२ िटा आयोजना छनौट गरी ननमातण 
कायत आरम्भ भएको । 

९. खेल सामग्री खररद गरी यिुा क्लब तथा शैब्क्षक संस्थाहरलार्त वितरण गने कायत भैरहेको । 

१०. एक ददने यिुा स्ियंसेिक प्रब्शक्षण तथा अन्तवक्रत या कायतक्रम सञ्चालन भएको ।  

११. एनसएन सेन्रल जोन नसननयर मवहला भनलबल प्रनतयोनगतामा प्रथम हनेु मध्ये यस प्रदेशका चार जना खेलाडीलार्त 
जनही र ५० हजारका दरले परुस्कृत गररएको ।  

प्रदेश खेलकुद पररषद्तर्त ः 

१. िावषतक कायतक्रममा रहेको सहायक प्रब्शक्षक प्रब्शक्षण कायतक्रम ९३ जना सहभागी सवहत सञ्चालनमा रहेको। 

२. विनभन्न १० िटा क्लब/संस्थाहरलार्त कायतक्रम सञ्चालनको लानग आनथतक सहायता ददर्एको । 

३. प्रदेश खेलकुद पररषद्को प्रशासननक भिन ननमातण कायत पोखरा रङ्गशाला पररसरमा अब्न्तम चरणमा रहेको । 

ङ. प्रमखु आयोजना तथा कायतक्रमहर कायातन्ियनको अिस्थाः 
 

यस मन्त्रालयमा चाल ुआ.ब.बाट मात्र बजेट तथा कायतक्रम विननयोजन भएको । 

 

च.  बहबुषीय योजनाहरको विस्ततृ वििरणः 
बहबुषीय योजना नरहेका । 

छ. खचतको संशोनित अनमुानः 
 

ज. बजेट कायातन्ियनमा आर्परेका समस्या, चनुौनत र सिुारका प्रयासः 
 समस्या र चनुौनतः 



१. मन्त्रालयबाट कायातन्ियन हनेु खेलकुद पूिातिार ननमातणका कायतमा स्थानीय तह र भौनतक पूिातिार, 

सहरी विकास तथा यातायात व्यिस्था मन्त्रालयसुँग समन्िय गरी प्राविनिक कायतमा सहजीकरण 
गररएको। 

२. प्रदेश खेलकुद पररषद् को कायतक्रम कायातन्ियनमा मन्त्रालयका कमतचारीहरबाट सहजीकरण गदै 
आर्एको । 

३. मन्त्रालयलार्त सिारी सािनको व्यिस्थाको लानग अथत मन्त्रालय समक्ष बजेट व्यिस्थाको लानग 
पत्राचार भएको । 

सिुारका प्रयासः 
१. मन्त्रालयबाट कायातन्ियन हनेु खेलकुद पूिातिार ननमातणका कायतमा स्थानीय तह र भौनतक पूिातिार, 

सहरी विकास तथा यातायात व्यिस्था मन्त्रालयसुँग समन्िय गरी प्राविनिक कायतमा सहजीकरण 
गररएको। 

२. प्रदेश खेलकुद पररषद् को कायतक्रम कायातन्ियनमा मन्त्रालयका कमतचारीहरबाट सहजीकरण गदै 
आर्एको । 

३. मन्त्रालयलार्त सिारी सािनको व्यिस्थाको लानग अथत मन्त्रालय समक्ष बजेट व्यिस्थाको लानग 
पत्राचार भएको । 

 

झ. उल्लेख गनुतपने अन्य केही विषय भएमाः छैन । 


