
प्रदेश सरकार 

शशक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय 

गण्डकी प्रदेश,  पोखरा 
प्रस्िाि पेश गने सम्बन्त्िी सूचना 

प्रथम पटक प्रकाशशि तमतििः २०७८/०९/2६ गिे   

सिवसािारण नागररकहरुसम्म शवहदहरुको पवहचान गराउने, इतिहासको संरक्षण गने, सवहदहरु प्रतिको 
सम्मान, राष्ट्र र रावष्ट्रयिा प्रति नागररकहरुमा किवव्यबोि गराउन िथा पयवटन प्रिर्द्वनमा समेि सहयोग 
परु् याउन शवहदहरुको योगदान र पवहचान खलु्ने गरी स्थापना भएका िा हनुे शवहद पाकव हरुको पूिाविार 
तनमावण एिम ्स्िर उन्निी कायवका लातग ईच्छुक शवहद पाकव  संरक्षण सतमति िा संघ संस्थाले शशक्षा, संस्कृति, 

विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट चाल ुआतथवक िर्व २०७८/0७९ मा िपतसल बमोशिमका 
स्िीकृि िावर्वक विकास कायवक्रम कायावन्त्ियनका सम्बन्त्िमा शशक्षा, विज्ञान प्रविति, िथा भार्ा, संस्कृति र 
परुाित्ि संरक्षण सम्बन्त्िी स्िीकृि कायवक्रम िथा बिेट कायावन्त्ियन मापदण्ड, २०७८ बमोशिम मापदण्डमा 
उल्लेख भए बमोशिमका आिारहरु परुा भएका पाकव हरुले यो सूचना प्रकाशन भएको तमतिले २१ (एक्काइस) 
ददन तभर शशक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशमा प्रस्िाि सवहिको 
फाइल पेश गनव सम्बशन्त्िि सबैको िानकारीका लातग यो सूचना प्रकाशशि गररएको छ । 

कागिािहरुिः 
1. कायवक्रम कायावन्त्ियन मापदण्डको अनसुचुी-२० बमोशिमको प्रस्िािपर 

2. शवहदहरुको योगदान र पवहचान खलु्ने गरी शवहदको सम्मानमा स्थापना भएका िा हनुे शवहद 
पाकव  दिाव प्रमाणपर 

3.  पाकव  संरक्षण सतमति/संघ संस्था को कायवक्रम माग सम्बन्त्िमा सचुनाको म्याद तभर गरेको 
तनणवयको प्रतितलपी 

4. नयााँ पाकव  तनमावणका लातग कम्िीमा ५ रोपनी िग्गाको उपलव्ि रहेको प्रमाण खलु्न ेकागिाि 

5. पाकव  सञ्चालनमा रहेको िा स्थापना हनुे स्थानको िग्गािनी प्रमाणपूिाव िा भोगातिकार सम्बन्त्िमा 
प्रष्ट खलेुको कागिाि  

6. स्थानीय िह िा अन्त्य सतमति, संस्थाबाट साझेदारी हनु सक्ने भएमा साझेदारी सम्बन्त्िी खलेुको 
पर 

7. शिल्ला समन्त्िय सतमतिको तनणवय सवहिको तसफाररस 

8. पाकव  सञ्चालन हनुे स्थानमा पूिाविारको सवुििा भएको स्थान सम्बन्त्िमा सम्बशन्त्िि स्थानीय िहबाट 
स्पष्ट खलुाएको पर 

9. शवहद पाकव  स्िर उन्निी िा स्थापना सम्बन्त्िमा सम्बन्त्िीि स्थानीय िहको तनणवय सवहिको 
तसफाररस पर 

10. सरकारी प्रावितिकबाट ियार भएको लागि अनमुान 

11. तडपीआर ियार भएको भए डीपीआर/ प्रावितिकबाट ियार भएको ड्रईङ तडिाइन 

 

पनुश्चिः कायवक्रम प्रस्िाि गदाव रावष्ट्रय एकिा िथा सामाशिक सााँस्कृतिक सद् भाि खल्बतलने विर्य र 
िािािरण संरक्षणमा प्रतिकुल असर परु् याउन ेविर्यमा प्रस्िाि पेश गनव पाइने छैन । 

शशक्षा, विज्ञान प्रविति, िथा भार्ा, संस्कृति र परुाित्ि संरक्षण सम्बन्त्िी स्िीकृि कायवक्रम िथा बिेट कायावन्त्ियन 
मापदण्ड, २०७८ मन्त्रालयको िेभसाइट www.mosd.gandaki.gov.np बाट प्राप्त गनव सवकनेछ । 
 

 

http://www.mosd.gandaki.gov.np/

