
प्रदेश सरकार 

सामाजिक विकास मन्त्रालय 

गण्डकी प्रदेश,  पोखरा 

प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश,  पोखराको आ.ि. २०७६/०७७ मा सञ्चालन 
गररने िावषिक कायिक्रम अन्त्तगित तपससलका कायिक्रम आिश्यक पने स्थानीय तह, क्याम्पस, विद्यालय, 
संघसंस्था र सम्बजन्त्ित सरोकारिालाहरुलाई प्रस्ताि पेश गने बारेको सूचना 

१) वहमाली क्षरेका विद्यालयमा आिासीय विद्याथीका लासग आिास खचि प्राप्त गनि  

वहमाली के्षरमा आिास सञ्चालन गरेका सामदुावयक विद्यालयहरुमा आिास सञ्चालन तथा व्यिस्थापन 
गने कायिलाई सहयोग गने कायिक्रम अनरुुप मनाङ, मसु्ताङ र गोरखा जिल्लामा आिास सञ्चालन 
गरेका विद्यालयका विद्याथीको दोहोरोपन नहनुे गरी आिासीय रुपमा खान ेबस्ने व्यिस्था गनिका लासग 
ददइने आिासीय छारिृत्ती रकम माग गनिका लासग सम्बजन्त्ित स्थानीय तहको ससफाररस एिम ्
आिासमा बस्नका लासग छनौट भएका विद्याथीहरुको फोटो सवहत सम्बजन्त्ित विद्यालयहरुले सूचना 
प्रकाशन भएको समसतले ३० ददनसभर प्रस्ताि तयार गरी आिश्यक कागिातहरु सवहत तोवकए 
बमोजिमको ढााँचामा प्रस्ताि यस मन्त्रालयमा पेश गनिका लासग सम्बजन्त्ित सबैको िानकारीका लासग 
यो सूचना प्रकाजशत गररएको छ ।  

 

२) सामदुावयक क्याम्पसको स्तरोन्नसतका लासग पुाँिीगत अनदुान उपलब्ि गराउने सम्बन्त्िी प्रस्ताि 
आव्हान सम्बन्त्िी सूचना 

गण्डकी प्रदेश सभर उच्च जशक्षाको शैजक्षक प्रबर्द्िनका लासग क्याम्पसको भौसतक पूिाििार 
ममित/सिुार/सनमािण, फसनिचर व्यिस्थापन, घेराबार, पखािल (कम्पाउण्ड िाल)  सनमािण तथा पसु्तकालय 
व्यिस्थापन, ICT लगायतका शैजक्षक सामग्रीको व्यिस्था गने कायि गनि यस मन्त्रालयको आ.ि. 
२०७६/७७ को स्िीकृत िावषिक कायिक्रम अनसुार सामदुावयक क्याम्पसको स्तरोन्नसतका लासग 
पुाँिीगत अनदुान उपलब्ि गराउने सम्बन्त्िी कायिविसि, २०७६ बमोजिम यस प्रदेश सभर सञ्चासलत गत 
आ.ि. ०७५/०७६ मा यस मन्त्रालयबाट कुनै पसन अनदुान प्राप्त नगरेका उपयुिक्तानसुारका 
क्याम्पसहरुलाई प्राथसमकता ददने गरी यो सूचना प्रकाशन भएको समसतले ३० ददनसभर कायिविसिमा 
उल्लेख भए बमोजिम सनिािररत ढााँचामा प्रस्ताि तयार गरी आिश्यक कागिातहरु सवहत प्रस्ताि यस 
मन्त्रालयमा पेश गनि सम्बजन्त्ित सबैको िानकारीका लासग यो सूचना प्रकाजशत गररएको छ ।  

 

३) मानि सेिा आश्रमहरुको पूिाििार विकास तथा सञ्चालन सम्बन्त्िी कायिक्रम तथा ज्येष् ठ नागररक सेिा 
केन्त्र र आश्रमहरुको पूिाििार एिम ्संस्थागत विकास कायिक्रम  

यस मन्त्रालयको आ.ि. २०७६/०७७ को िावषिक विकास कायिक्रम तफि  तपससलका कायिक्रम संचालन 
गनिका लासग  अनदुान ददन े कायिक्रम रहेको हुाँदा गण्डकी प्रदेश सभरका कानून िमोजिम दताि भई 
संचालनमा रहेका संस्थाहरुले यो सूचना प्रकाजशत भएको समसतले ३० (तीस) ददनसभर मानि सेिा 



आश्रमहरुको पूिाििार विकास तथा सञ्चालन सम्बन्त्िी कायिविसि तथा ज्येष् ठ नागररक सेिा केन्त्र र 
आश्रमहरुको पूिाििार एिम ् संस्थागत विकास कायिक्रम सम्बन्त्िी कायिविसि २०७६ को अनसूुची २ 
बमोजिमको ढााँचामा तोवकए बमोजिमका कागिातहरु संलग्न गरी  प्रस्ताि पेश गनुिहनु सम्बजन्त्ित सिैको 
िानकारीका लासग यो सूचना प्रकाजशत गररएको छ ।  

तपससल 

सस.नं. संचालन हनेु कायिक्रम 

१ मानि सेिा आश्रमहरुको पूिाििार विकास तथा सञ्चालन 
२ ज्येष् ठ नागररक सेिा केन्त्र र आश्रमहरुको पूिाििार एिम ्संस्थागत विकास कायिक्रम 

 

४) ज्येष्ठ नागररक ददिा सेिा केन्त्र तथा समलन केन्त्र स्थापना र सञ्चालन 

यस मन्त्रालयको आ.ि.२०७६/७७ को िावषिक कायिक्रम िमोजिम स्थानीय तहसाँगको 
सहकायिमा स्थापना तथा सञ्चालन गररने ज्येष्ठ नागररक ददिा सेिा केन्त्र तथा समलन केन्त्रको 
लासग रकम उपलब्ि गराइने कायिक्रम रहेको हुाँदा गण्डकी प्रदेश सभरका इच्छुक स्थानीय 
तहले यो सूचना प्रकाजशत भएको समसतले ३० (तीस) ददन सभर कायिविसिको अनसूुची २ 
बमोजिमको ढााँचामा प्रस्ताि सवहत तोवकए बमोजिमका कागिातहरु र सनिेदन यस 
मन्त्रालयमा पेश गनि सम्बजन्त्ित सिैको िानकारीका लासग यो सूचना प्रकाजशत गररएको छ। 

५) संग्रहालय र भिन स्थापना एिम ्स्तरोन्नती 
 

यस मन्त्रालयको आ.ि. २०७६/०७७ को िावषिक विकास कायिक्रम अन्त्तरगत विसभन्न संस्कृसत, 
िातिाती र समदुायसाँग सम्बजन्त्ित संग्रहालय/भिन स्थापना एिं स्तरोन्नसतलासग अनदुान उपलब्ि 
गराउने सम्बन्त्िी कायिक्रम कायािन्त्ियन गनि इच्छुक स्थानीय तह िा सम्बजन्त्ित संस्थाले यो सूचना 
प्रकाजशत भएको समसतले ३० ददनसभर कायिविसिमा बमोजिमका कागिात संलग्न गरी संग्रहालय र 
भिन स्थापना एिम ् स्तरोन्नती  सम्बन्त्िी कायिविसि, २०७६ बमोजिमको  ढााँचामा कायिक्रम प्रस्ताि 
तयार गरी यस मन्त्रालयमा पेश गनुिहनु यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

 

६) परुाताजविक महविका मजन्त्दर, गमु्बा, मजस्िद आददको ममित संभार 

 

यस मन्त्रालयको आ.ि. २०७६।७७ को िावषिक विकास कायिक्रम अन्त्तरगत  परुाताजविक महविका 
मजन्त्दर, गमु्बा, मजस्िद आददको ममित संभारकालासग अनदुान उपलब्ि गराउने सम्बन्त्िी कायिक्रम 
कायािन्त्ियन गनि इच्छुक स्थानीय तह िा सम्बजन्त्ित संस्थाले यो सूचना प्रकाजशत भएको समसतले ३० 
ददनसभर परुाताजविक महविका मजन्त्दर, गमु्बा, मजस्िद आददको ममित संभारसम्बन्त्िी कायिविसि, 

२०७६ बमोजिम सनिािररत ढााँचामा कायिक्रम प्रस्ताि तयार गरी यस मन्त्रालयमा पेश गनुिहनु यो 
सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

  



 
 

७) एक  स्थानीय तह  एक  खेलमैदान/रङ्गशाला  सनमािण 

यस मन्त्रालयको आ.ि. २०७६/०७७ को िावषिक विकास कायिक्रम अन्त्तरगत एक स्थानीयतह एक 
खेलमैदान/रङ्गशाला सनमािणकालासग अनदुान उपलब्ि गराउने सम्बन्त्िी कायिक्रम कायािन्त्ियन गनि 
इच्छुक स्थानीय तहले यो सूचना प्रकाजशत भएको समसतले ३० ददनसभर कायिविसिमा तोवकए 
बमोजिमका कािगात संलग्न गरी एक स्थानीयतह एक खेलमैदान/रङ्गशाला सनमािणकालासग अनदुान 
उपलब्ि गराउन ेसम्बन्त्िी कायिविसि, २०७६ बमोजिम सनिािररत ढााँचामा कायिक्रम प्रस्ताि तयार गरी 
यस मन्त्रालयमा पेश गनुिहनु यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

 

सूची दताि गने सम्बन्त्िी सूचना 
प्रकाजशत समसतिः2076/08/१९ 

यस मन्त्रालयको आ.ि.2076/077 मा श्रम तथा रोिगारको स्िीकृत िावषिक कायिक्रम अन्त्तरगत विसभन्न 
सीपमूलक तासलम संचालन गने कायिक्रम अनसुार तासलम प्रदायक संस्थाहरुको मौिदुा सूची तयार गनुिपने 
भएकोले तपजशल बमोजिमका के्षरमा तासलम कायिक्रमहरु सञ्चालन गनि ईच्छुक ईिाित प्राप्त तासलम प्रदायक 
संस्थाहरुले आफूले गनि चाहेको प्रवयके तासलम कायिक्रमको लासग छुट्टाछुटै्ट रुपमा सािििसनक खररद 
सनयमािली¸2064 को अनसूुची २(क) बमोजिम सूची दताि सम्बन्त्िी सनिदेन यस मन्त्रालयमा दताि गराउनहुनु 
इच्छुक सम्बजन्त्ित सिैका लासग यो सूचना प्रकाजशत गररएको छ। 

तपससल 

क) कृवष क्षरे   ख) सेिा क्षेर  ग) पयिटन क्षरे  घ) कला क्षेर  ङ) गाँलैचा तथा पजश्मना च) सनमािण क्षरे 
छ) होजियारी तथा तयारी पोशाक 

सूची दतािको सनिेदन साथ देहायका कागिातहरु असनिायि रुपमा संलग्न गनुिपनेछ। 

१) संस्था दतािको प्रमाणपर /निीकरण प्रमाणपर 

२) स्थायी लेखा नम्िर /मूल्य असभिृवर्द्कर दताि प्रमाणपर 

3) गत आ.ि. को कर चकु्ता प्रमाणपर 

४) तासलम सञ्चालनका लासग ईिाित प्राप्त गरेको प्रमाणपर 

५) पेशागत कसरु गरे िापत सिाय पाए नपाएको स्िघोषणाको पर 

       सूचीदतािका लासग प्राप्त दरखास्त स्िीकृत गने िा नगने सम्पूणि असिकार यस मन्त्रालयमा सनवहत रहनछे। 

यस सम्बन्त्िी कायिविसि एिम ् प्रस्तािको ढााँचाको िानकारीका लासग मन्त्रालयको ििेसाइट 
mosd.gandaki.gov.np िा मन्त्रालयको फोन नम्बर ०६१- ४६७६७२ र ४६७७७१ मा सम्पकि  गनि 
सवकनछे । 


