
यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश पोखराको  

वार्षिक कायिक्रमहरू कायािन्त्वयन सम्बन्त्धी सूचना !! 

सूचना प्रकाशशत मममतिः 2078/07/04 

यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका आ.ब. 2078/79 का तपमसल बमोशिमका कायिक्रमहरू कायािन्त्वयनको लामग सम्बशन्त्धत मापदण्डको व्यवस्था 
अनसुारको अनसूुची भरी, आवश्यक कागिात संलग्न राखी तोर्कएको मममरमभर यस मन्त्रालयमा मनवेदन पेश गनुिहुन अनरुोध छ । 

मस.नं. कायिक्रमको नाम 
सम्बशन्त्धत मापदण्ड र भनुिपने 

अनसूुची 
आवश्यक कागिातहरू 

मनवेदन बझुाउने अशन्त्तम 
मममत र मनकाय  

1 

उत्कृष्ट यवुा 
क्लबहरूलार्ि खेल 
सामग्री र्वतरण 

उत्कृष्ट यवुा क्लबहरूलार्ि खेल 
सामग्री र्वतरण सम्बन्त्धी 

मापदण्ड, २०७८ को अनसूुची 
१ 

(क) यवुा क्लब दताि र नर्वकरणको प्रमाण  

(ख) क्लबको िग्गा र भवनको स्वाममत्व सम्बन्त्धी र्ववरण, 
(ग) र्वमभन्न खेलकुद प्रमतयोमगता सञ्चालन र सहभामगता सम्बन्त्धी प्रमाण, 
(घ) शिल्ला खेलकुद र्वकास समममतको मसफाररश, 
(ङ) क्लबले प्राप्त गरेको सम्मान तथा परुस्कार भए सो सम्बन्त्धी र्ववरण  

१५ ददन  

-2078/07/22 सम्म । 

शिल्ला खेलकुद र्वकास 
समममत  वा यवुा तथा 
खेलकुद मन्त्रालय । 

2 

परम्परागत पेशा 
व्यवसायमा 

लागेका यवुालार्ि 
प्रोत्साहन 

परम्परागत पेशा व्यवसायमा 
लागेका यवुालार्ि प्रोत्साहन 

सम्बन्त्धी मापदण्ड, २०७८ को 
अनसूुची १ 

(क) नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको प्रमतमलर्प, 
(ख) सम्बशन्त्धत स्थानीय तहको मसफाररश, 
(ग) गदै आएको परम्परागत पेशा व्यवसाय सम्बन्त्धी र्ववरण । 

२१ ददन --

2078/07/25 

यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय  

3 

अपाङ्गता भएका 
यवुाहरूको लामग 
उद्यमशीलता 

र्वकास 

अपाङ्गता भएका यवुाहरूको लामग 
उद्यमशीलता र्वकासमा अनदुान 
सम्बन्त्धी मापदण्ड, २०७८ को 

अनसूुची १ 

(क) नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको प्रमतमलर्प, 
(ख) अपाङ्गताको पररचयपरको प्रमतमलर्प, 

(ग) सम्बशन्त्धत स्थानीय तहको मसफाररश । 

२१ ददन --

2078/07/25 

यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय  

४ 

लाग ुऔषध 
दवु्यिसनमा रहेका 

यवुाहरुलाई 
अमभनय प्रशशक्षण 

लाग ुऔषध तथा दवु्यिसनमा 
रहेका यवुाहरुलाई अमभनय 
प्रशशक्षण सम्बन्त्धी मापदण्ड, 

2078 

(क) संस्था दताि र नर्वकरण सम्बन्त्धी प्रमाणपरको प्रमतमलर्प 

(ख) स्थायी लेखा प्रमाणपर र कर चकु्ताको प्रमतमलर्प,  

(ग) अमभनय प्रशशक्षणको लामग आवश्यक कायियोिना, 
(घ) संस्थाले गरेका अमभनय प्रशशक्षण सम्बन्त्धी कायिहरूको र्ववरण, 
(ङ) संस्थासँग भएको प्रर्वमध र िनशशक्त सम्बन्त्धी र्ववरण ।  

३० ददन-- 

2078/08/03 

यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय  

नोटिः उल्लेशखत मापदण्डहरू मन्त्रालयको वेबसार्ट moys.gandaki.gov.np मा उपलब्ध छन ्। 


