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ऩर सङ खयााः ०७९/८० 
चऱानी नं.: 

शहिदचोक, पोखरा 

प्रस्ताव ऩेश गने सम्बन्त्धी सचुना  
(प्रथम ऩटक सचुना प्रकाशन मममत:२०७९/०५/१६) 

यवुा तथा खलेकुद मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश पोखराको आ.व.  २०७९/०८० को वार्षिक स्वीकृत कायिक्रम अनसुार 

तपर्सल बमोर्जमका कायिक्रमलाई कायािन्त्वयन गनिका लार्ग यस मन्त्रालयको र्मर्त २०७९।४।२८ गतेको 

र्नणियानसुार(माननीय मन्त्रीस्तर) स्वीकृत भएका मापदण्डहरु तपर्सल बमोर्जमका कायिक्रम सञ् चालन गनिको लार्ग 

प्रचर्लत काननु अनसुार स्थार्पत स्थानीय तह, व्यर्िगत तथा सामरु्हक फमि तथा कायिक्रम लर्ित संस्थाले यो सचुना 

प्रकार्शत भएको र्मर्तले २१ र्दन र्भर रीतपवुिक यस मन्त्रालयमा तोर्कएको ढााँचामा प्रस्ताव पेश गनिहनन यो सचुना 

प्रकार्शत गररएको छ । थप सचुनाका लार्ग यवुा तथा खलेकुद मन्त्रालयको website: moys.gandaki.gov.np मा 

हनेुिहनन अनरुोध गररन्त्छ । 

तपसिल 

क्र. 

िं. 

कार्यक्रमको नाम मापदण्डको नाम प्रस्ताव किले 

पेश गने 

तोसकएको ढााँचामा प्रस्ताव र तपसिल वमोसिमका आवश्र्क 

कागिपत्रहरु 

१ अपाङ्गता भएका 

यवुाहरूको लार्ग 

उद्यमशीलता 

र्वकासमा सहयोग 

अपाङ्गता भएका यवुाहरूको 

लार्ग उद्यमशीलता र्वकासमा 

सहयोग सम्बन्त्धी मापदण्ड, 

२०७९ 

अपाङ्गता 

भएका यवुाहरू 

नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको प्रर्तर्लर्प, अपाङ्गताको 

पररचयपरको प्रर्तर्लर्प, संस्था दताि प्रमाणपरको प्रर्तर्लर्प, कर 

चिुाको प्रमाणपरको प्रर्तर्लर्प र  सम्बर्न्त्धत स्थानीय तहको 

र्सफाररश । 

२ परम्परागत पेशा 

व्यवसायमा लागेका 

यवुालाइि प्रोत्साहन 

कायिक्रम 

परम्परागत पेशा व्यवसायमा 

लागेका यवुालाइि प्रोत्साहन 

सम्बन्त्धी मापदण्ड, २०७९ 

परम्परागत पेशा 

व्यवसायमा 

लागेका यवुाहरु 

नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको प्रर्तर्लर्प, सम्बर्न्त्धत स्थानीय 

तहको र्सफाररश, संस्था दतािको प्रमाणपरको प्रर्तर्लर्प, कर 

चिुाको प्रमाणपरको प्रर्तर्लर्प र आफुले गद ैआएको पेशा 

व्यवसाय सम्बन्त्धी र्ववरण । 

३ लाग ु औषध दवु्यिसनी  

यवुाहरुलाइि 

परामशि/प्रर्शिण तथा 

पौर्िक कायिक्रम 

लाग ु औषध दवु्यिसनी  

यवुाहरुलाइि परामशि/प्रर्शिण 

तथा पौर्िक आहार    सहयोग 

सम्बन्त्धी मापदण्ड, २०७९ 

लाग ु औषध 

दवु्यिसनी  

यवुाहरुलाइि 

परामशि /प्रर्शिण  

र्दने संघ/ 

संस्थाहरु 

लाग ुऔषध दवु्यिसनी यवुाहरुलाई परामशि गने पनुस्थािपना केन्त्रहरु 

तथा सो संग कायि गने संघ/संस्थाले आ-आफ्नो र्ववरण पेश गने  । 

४ यवुा उद्यम तथा 

स्वरोजगार कायिक्रम  

यवुा उद्यम तथा स्वरोजगार 

कायिक्रम कायािन्त्वयन मापदण्ड, 

२०७९ 

उद्यमी तथा 

स्वरोजगारको 

कायि  गरेका 

यवुाहरु  

संस्था दताि तथा नर्वकरण सम्बन्त्धी प्रमाण-परको प्रर्तर्लर्प, 

लेखापरीिण प्रर्तवेदन तथा कर चिुा प्रमाण परको प्रर्तर्लर्प, 

उद्यमको लार्ग प्रयोग गररने जग्गा तथा भौर्तक संरचनाको स्वार्मत्व 

खलु्ने प्रमाण अथवा र्लजमा र्लएको प्रमाण, सम्बर्न्त्धत स्थानीय 

तहको र्सफाररश र प्रस्तार्वत उद्यमको व्यवसार्यक पररयोजना 

प्रस्ताव। 
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ऩर सङ खयााः ०७९/८० 
चऱानी नं.: 

शहिदचोक, पोखरा 

५ एक स्थानीय तह एक 

खेलमैदान र्नमािण  

एक स्थानीय तह एक खेलमैदान 

र्नमािण तथा स्थानीय तह, यवुा 

क्लव  र र्वद्यालयको खेलमैदान 

र्नमािण/स्तरोन्त् नर्त  सम्बन्त्धी  

मापदण्ड,  २०७९  

गण्डकी प्रदशेका 

८५ वटा स्थानीय 

तहहरु 

स्थानीय तहहरुले आफ्नो स्थानीय तहमा खेल संचालन गनिका लार्ग 

यस पवुि तयार गरेका खेलमैदानको स्तरोन्त् नर्त तथा नयााँ खेलमैदान 

र्नमािणका लार्ग स्थान तथा जग्गाको र्ववरण(आफ्नै जग्गा प्रमाण 

पजुाि वा हक भोग अर्धकार सम्बन्त्धी कागजात), लागत साझेदारीता, 

खेलमैदान सम्बन्त्धी पवूािधारको अवस्था, बहनउद्देश्यीय खेलमैदान 

सम्बन्त्धी र्ववरण, लागत इर्िमेट सर्हतको कायियोजना, खेलमैदानको 

र्नरन्त्तर उपयोग तथा संरिणको सरु्नर्ितता साथै मापदण्डले मागेका 

अन्त्य र्ववरण ईमेल माफि त पठाउन सर्कनेछ । 

पुनश्च: गण्डकी प्रदशे सरकारको वार्षिक कायिक्रममा तोर्कएको योजनाका लार्ग सम्बर्न्त्धत स्थानीय तहका प्रार्वर्धकबाट तयार 

गररएको लागत अनमुान, योजना सम्झौताका लार्ग वडाको र्सफाररश,आमभेलाबाट उपभोिा सर्मर्त र अनगुमन सर्मर्त गठनको 

र्नणियको प्रर्तर्लर्प, उपभोिा सर्मर्तको बैठक बसी सम्झौता र खाता सञ् चालन गने र्नणियको प्रर्तर्लर्प, उपभोिा सर्मर्तका 

पदार्धकारी तथा सदस्यहरुको नागररकताको प्रर्तर्लर्प, योजना सम्झौताको लार्ग उपभोिा सर्मर्तको र्नवेदन, स्वघोषणा पर र अन्त्य 

आवश्यक कागजपर सर्हत सम्झौता गनि आउन अनरुोध छ । 


