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यवुा पत्रकारिता पिुस्काि काययववधि, 2075   
 

 
पस्तावनााः 
पत्रकारिताको माध्यमबाट नेपालको यवुा ववकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्य योगदान परु् याउन े नपेाली 

पत्रकािहरुलाई पिुस्कृत गने प्रकृयालाई व्यवस्स्थत गनय आवश्यक काययववधि बनाउन बाञ्छनीय भएकोले 

यवुा तथा खेलकुद मन्त्त्रालयले यो काययववधि बनाएको छ । 

परिच्छेद-एक 

 

प्रािस्भभक 

१. सिंस्क्षप्त नाम ि प्रािभभाः (1) यो काययववधिको नाम "यवुा पत्रकारिता पिुस्काि काययववधि, 2075" 

िहेको छ । 

(२) यो काययववधि मन्त्त्रालयबाट स्वीकृत भएको धमधतदेस्ख लागू हनुेछ । 

 

२. परिभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययववधिमााः 
(क) "पत्रकाि" भन्नाले यस काययववधिको प्रयोजनको लाधग ववद्यतुीय तथा छापा माध्यमबाट यवुा 

ववकासको क्षेत्रमा पत्रकारिता गने व्यस्िलाई सभझन ुपछय। 

 

(ख) "यवुा पत्रकारिता पिुस्काि धसफारिस सधमधत" भन्नाले दफा 3 बमोस्जमको सधमधतलाई 
सभझन ुपछय । 

 

(ग) "यवुा पत्रकारिता पिुस्काि" भन्नाले दफा ४ बमोस्जमका क्षेत्रमा उत्कृष्ट कायय गने 
पत्रकाहरुलाई प्रदान गने पिुस्कािलाई सभझन ुपछय । 

 

(घ) "मन्त्त्रालय" भन्नाले यवुा तथा खेलकुद मन्त्त्रालयलाई सभझन ुपछय । 

 

  



परिच्छेद-दईु 

 

यवुा पत्रकारिता पिुस्काि धसफारिस सभबन्त्िी व्यवस्था 
 

3. यवुा पत्रकारिता पिुस्काि धसफारिस सधमधत (1) यवुा पत्रकारिता पिुस्कािका लाधग दफा ४ 
बमोस्जमका क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान गने पत्रकािको नाम धसफारिस गनय देहाय बमोस्जमको यवुा 
पत्रकारिता पिुस्काि धसफारिस सधमधत िहनेछाः 

 

(क) सस्िव, यवुा तथा खेलकुद मन्त्त्रालय    - सिंयोजक 

(ख) सहसस्िव (यवुा हेने), यवुा तथा खेलकुद मन्त्त्रालय  - सदस्य 

(ग) प्रशासकीय प्रमखु, िाविय यवुा परिषद्    - सदस्य 

(घ) सञ्चाि तथा सूिना प्रववधि मन्त्त्रालयको प्रधतधनधि 

 (सभबस्न्त्ित ववषय हेने उपसस्िव)          - सदस्य 

(ङ) शाखा प्रमखु(उपसस्िव), काययक्रम सिंिालन गने शाखा, मन्त्त्रालय - सदस्य सस्िव 

 

(2) उपदफा (१) बमोस्जमको यवुा पत्रकारिता पिुस्काि धसफारिस सधमधतको बैठक 
आवश्यकता अनसुाि बस्नछे । 

(३) यवुा पत्रकारिता पिुस्काि धसफारिस सधमधतले बैठकमा आवश्यतानसुाि सभबस्न्त्ित क्षेत्रका 
बढीमा तीन जनालाई आमस्न्त्त्रत सदस्यको रुपमा बोलाउन सक्नेछ । 

(4) उपदफा (१) बमोस्जमको सधमधतको बैठक कायायलय समयभन्त्दा बावहि बस्दा मात्र 
धनयमानसुािको खाजा तथा बैठक भत्ता उपलब्ि गिाइनेछ। 

(५) उपदफा (१) बमोस्जमको सधमधतले दफा 4 बमोस्जमका क्षेत्रमा वक्रयाशील िही उत्कृष्ट 
योगदान गिेका पत्रकािहरुमध्येबाट एक जना मवहला पत्रकाि सवहत कस्भतमा िाि 
जना पत्रकािहरुलाई पिुस्कािको लाधग मन्त्त्रालय समक्ष धसफारिस गनुयपनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोस्जमको सधमधतको बैठकको अन्त्य काययववधि सधमधत आफैं ले धनिायिर् 
गनय सक्नेछ। 

 

परिच्छेद-तीन 

 

यवुा पत्रकारिता पिुस्कािको लाधग पत्रकाि धसफारिस सभबन्त्िी व्यवस्था 
 

4. यवुा पत्रकारिता पिुस्कािको लाधग धसफारिसको क्षते्राः यवुा पत्रकारिता पिुस्कािको लाधग धसफारिस 
गदाय पत्रकारिताको देहायका क्षेत्रमा आिारित हनु ुपनेछाः 

 

(क) छापा, पत्रपधत्रका (दैधनक, साप्तावहक, पास्क्षक, माधसक ि अन्त्य) । 



(ख) िेधडयो, एफ.एम. िेधडयो । 

(ग) टेधलधभजन । 

(घ) अनलाइन सञ्चािमाध्यम आदद। 

 

५. यवुा पत्रकारिता पिुस्कािको धसफारिसको आिािाः यवुा पत्रकारिता पिुस्कािको लाधग धसफारिस गदाय 
देहायका कुिाहरुलाई आिािको रुपमा धलइनेछ। 

 

(क) न्त्यूनतम योग्यताको आिाि 

यवुा पत्रकारिता पिुस्कािको लाधग धसफारिस गदाय देहायका कुिाहरुलाई न्त्यूनतम योग्यताको 
आिािको रुपमा धलइनेछाः 

 

(१) यवुाका सवाल, यवुाका अधिकाि, कतयव्य, उद्यमस्शलता, स्विोजगाि, स्ययिंसेवा, 
सहभाधगता, सकािात्मक सोि प्रवाह आददमा पत्रकारिताको माध्यमबाट धनिन्त्ति 
योगदान परु् याईिहेको, 

(२) यवुा पत्रकारिता क्षेत्रमा धनिन्त्ति वक्रयाशील  िहेको, 
(३) पत्रकाि आिािसिंवहताको पूर्य पालना गिेको, 
(४) सिकािी पेश्की तथा बेरुज ुनिहेको। 

 

(ख) मूल्याङ्कनको आिाि 

यवुा पत्रकारिता पिुस्कािको लाधग धसफारिस गदाय देहाय बमोस्जमको आिािमा मूल्याङ्कन 
गरिनेछाः- 

 

क्र.सिं. मूल्याङ्कनको आिाि पूर्ायङ्क 

१ यवुा जागिर्, श्रमको सभमान ि सकािात्मक सोि प्रवियनमा 
सहयोग परु् याएको  

15 

२ यवुा ववकासका सवालमा उपलब्ि अवसि ि सभभावना उजागि 
गिेको 

15 

३ यवुा उद्यमस्शलता ववकासमा समािाि सभप्रषेर् गिी योगदान 
परु् याएको 

1० 

4 यवुा ववकासका सवालमा खोजमूलक पत्रकारितामाफय त योगदान 
परु् याएको  

1० 

5 यवुा पत्रकारिताको के्षत्रमा धनिन्त्ति काययित िहेको  10 

६ यवुा िोजगािी तथा स्विोजगािीका सवालमा समािाि, लेखमाफय त 
योगदान परु् याएको 

10 



7 पत्रकारिताको माध्यमबाट ववशेष प्राथधमकताका समूहका यवुाको 
ववकासमा वक्रयाशील िहेको 

10 

8 दगुयम के्षत्र तथा मोफसलमा िहेि पत्रकारिताको माध्यमबाट यवुा 
ववकासको क्षेत्रमा वक्रयाशील  िहेको 

१० 

9 सामास्जक ववकृधत, ववसङ्गधत, ववभेद न्त्यूनीकिर् तथा सामास्जक 
सद्भाव ि शास्न्त्त धनमायर्का सवाल पत्रकारिताको माध्यमबाट 
उजागि गिेको 

१० 

 जभमा 100 
 

नोटाः 
उस्ल्लस्खत सबै आिािहरूमा अङ्क प्रदान गदाय समािाि वा लेखििनाको पटक वा शङृ्खलालाई गर्ना 
गिी िेिै पटक स्तिीय समािाि वा लेख प्रकाशन प्रसािर् गने पत्रकािलाई बढी अङ्क प्रदान गनुयपनेछ। 
उमेदवाि वा मनोनयनकतायले उपलब्ि गिाएको सभपाददत काययको ववद्यतुीय तथा मदुित प्रधतका आिािमा 
अङ्क प्रदान गनुय पनेछ। 

 

क्र.सिं.४मा- खोजमूलक पत्रकारिता भन्नाले ववधभन्न क्षेत्र ि भगूोलमा यवुाले गिेका उदाहिर्ीय कायय एविं 
सफलताका दृष्टान्त्तहरुको स्थलगत रिपोवटयङ, सबै तहका सिकािका नीधत, काययक्रम तथा 
धतनको कायायन्त्वयन ि उपलब्िी तथा समस्या ि समािानका ववषयमा खोजमूलक, 
अनसुन्त्िानात्मक एविं वववेिनात्मक रुपमा प्रस्ततु सामाग्रीहरुलाई बझु्नपुछय। 

क्र.सिं.५मा- काययित अवधि ५ वषयभन्त्दा बढीलाई 10अङ्क, ३-५ वषयभन्त्दा कमलाई ८ अङ्क ि 3 
वषयभन्त्दा कमलाई ५ अङ्क ददने । 

क्र.सिं.८ मा- कस्भतमा एक वषयदेस्ख धनिन्त्ति रूपमा नेपाल सिकािबाट घोवषत दगुयम तथा वपछधडएको 
क्षेत्रमा काययित पत्रकािलाई १० अङ्क, मोफसलमा काययितलाई ६ अङ्क ि काठमाडौँ 
उपत्यकामा काययितलाई ४ अङ्क ददने । 

 

६. यवुा पत्रकारिता पिुस्काि तथा सभमानको लाधग छनौट प्रकृयााः  

यवुा पत्रकारिता पिुस्काि तथा सभमानको लाधग छनौट प्रकृया देहाय अनसुािको हनुेछाः 
(क) मन्त्त्रालयको यवुा पत्रकारिता प्रोत्साहन पिुस्काि धसफारिस सधमधतको सस्िवालयले प्रत्येक 

आधथयक वषयमा यवुा पत्रकारिता पिुस्कािको लाधग कस्भतमा पन्त्र ददनको भयाद ददई सूिना 
प्रकाशन गनेछ।सूिना मन्त्त्रालयको वेभसाईट www.moys.gov.np मा िाख्नकुा साथै प्रसे 
काउस्न्त्सल नेपाल तथा नेपाल पत्रकाि महासिंघलाईसमेत जानकािी पठाइनेछ । 

(ख) सूिनामा तोवकएको भयादधभत्र योग्य पत्रकािको नाम पत्रकाि आवद्ध सिंस्था वा २ जना 
बरिष्ठ पत्रकािबाट अनसूुिी-1 बमोस्जमको ढााँिामा सधमधतको सस्िवालयमा मनोनयन दताय 
गिाउन ुपनेछ । 



(ग) भयाद धभत्र दताय हनु आएका सबै मनोनयनहरुको तलुनात्मक ववविर् तयाि गिी 
सस्िवालयले सधमधत समक्ष पेश गनुयपनेछ। 

(घ) यवुा पत्रकारिता पिुस्काि धसफारिस सधमधतले दफा 5 को खण्ड (क) बमोस्जमको न्त्यूनतम 
योग्यता पगेुका पत्रकािहरुको दफा 5 को खण्ड (ख) बमोस्जमको आिािमा दफा ४ 
बमोस्जमका क्षेत्रमाको छुट्टाछुटै्ट मूल्याङ्कन गनुयपनेछ। 

(ङ)  खण्ड (घ) बमोस्जम मूल्याङ्कन गदाय कुनै क्षेत्रमा मनोनयनमा पिेका सबै पत्रकािहरूले ६० 
भन्त्दा कम अङ्क प्राप्त गिेको अवस्थामा सो क्षेत्रबाहेकका पत्रका पत्रकािलाई पिुस्कािका 
लाधग धसफारिस गनुयपनेछ।त्यस्तो अवस्थामा को सट्टा अन्त्य बााँकी क्षेत्रमा ६० अङ्कभन्त्दा 
माधथ बढी अङ्क प्राप्त गने पत्रकािलाई पिुस्काि प्रदान गनय सवकनेछ। 

(ि) पिुस्कािका लाधग धसफारिस भएका पत्रकािहरुको नाम पिुस्कृत गने धनर्यय गनुयपूवय कस्भतमा 
५ ददनको समय ददई धसफारिस भएका पत्रकािका बािेमा कुनै उजिुी भए धलस्खत रुपमा 
सप्रमार् पेश गनय सक्ने गिी मन्त्त्रालयको वेभसाईटमा सावयजधनक सूिना प्रकाशन गनुयपनेछ। 

(छ) दफा ६को खण्ड (ङ) बमोस्जम प्रकास्शत सूिनाको भयाद धभत्र कुनै उजिुी पनय आएमा 
मन्त्त्रालयले सो को वकनािा लगाएि मात्र पिुस्काि प्रदान गने सभबन्त्िमा धनर्यय गिी 
पिुस्कृत गनय छनौट भएका पत्रकािहरुलाई काययक्रम आयोजना गिी पिुस्काि प्रदान 
गनेछ। 

(ज) यस काययववधिबमोस्जम एकपटक पिुस्कृत भएको पत्रकािलाई पााँि वषय पूिा नभई सोही 
पिुस्कािका लाधग पनु मनोनयन वा छनौट गरिन ेछैन। 

 

परिच्छेद-िाि 

 

ववववि 

 

7. यवुा पत्रकारिता पिुस्कािको िकमाः  

प्रत्येक आधथयक वषयमा यवुा पत्रकारिता पिुस्काि धसफारिस सधमधतको धसफारिस बमोस्जम 
मन्त्त्रालयबाट छनौट भएका नेपाली पत्रकािलाई जनही पिास हजाि रुपैंयाको दिले पिुस्काि ि 
सभमान पत्र प्रदान गनेछ। 

८. बजेट व्यवस्थााः  

यस काययववधि बमोस्जम यवुा पत्रकारिता पिुस्काि तथा सभमानका लाधग आवश्यक िकमको व्यवस्था 
मन्त्त्रालयको स्वीकृत वावषयक काययक्रम बमोस्जम हनुेछ। 

९. बािा अड्काउ फुकाउन सक्नाेः  

यस काययववधिको कायायन्त्वयनमा कुनै बािा आइपिेमा मन्त्त्रालयले बािा अड्काउ फुकाउन 
सक्नेछ। 



अनसूुिी-1 

(यवुा पत्रकारिता पिुस्काि लाधग मन्त्त्रालयसमक्ष मनोनयन गने फािामको ढााँिा) 
 

धमधताः............................ 
श्रीमान ्सस्िवज्यू, 
यवुा तथा खेलकुद मन्त्त्रालय,  

धसिंहदिबाि, काठमाडौं । 

 

   ववषयाः यवुा पत्रकारिता पिुस्कािको लाधग मनोनयन गरिएको बािे। 

महोदय, 
 यवुा तथा खेलकुद मन्त्त्रालयद्वािा धमधत .................................. मा प्रकास्शत सावयजधनक सूिना अनसुािको 
पिुस्काि प्रदान गनयको लाधग तवपशल बमोस्जमको ववविर् तथा कागजातहरु सवहत म/हामी/यो सिंस्था पत्रकाि श्री 
...................................लाई यवुा पत्रकारिता पिुस्कािको लाधग मनोनयन गदयछु/गदयछौं/गदयछ। 

 

मनोनयन गरिएको पत्रकािको 
१. नाम, थिाः- .......................................  धलङ्गाः 
२. ठेगानााः-  

(क) स्थायीाः प्रदेशाः.......................... स्जल्लााः......................  गा.पा./न.पा. ....................... वडा निं. 
.......... टोलाः............................ 

(ख) पत्रकाि हाल काययित िहेकोाः प्रदेशाः........................ स्जल्लााः...................... 
गा.पा./न.पा. ............................  

(ग) पत्रकाि आवद्ध सञ्चाि सिंस्थााः ............................................ पत्रकािको मोबाइल निं. ................... 

३. यवुाका सवालमा पत्रकारितामा वक्रयाशील िहको अवधिाः 

४. मनोनयन गनुयको आिािाः(सभभव भएसभम काययववधिको दफा 5(ख) का के्षत्रमा आिारित भई बुाँदागत रुपमा उल्लेख गने) 

- 

- 

मनोनयन गनेकोाः- 

दस्तखताः    नाम,थिाः     ठेगानााः 

सिंलग्न पेशा/व्यवसायाः   सभपकय  निं.    सिंस्थाको नाम, ठेगानााः 
(सिंस्थाले मनोनयन गिेकोमा सिंस्था प्रमखुको ववविर् उल्लेख गने ि सिंस्थाको छाप अधनवायय हनुपुने) 

सिंलग्न गनुयपने कागजात 

(क) नेपाली नागरिकताको प्रमार्पत्रको प्रधतधलवप । 

(ख) पत्रकाि परििय-पत्रको प्रधतधलवप । 

(ग) यवुा ववकासका ववषयमा पत्रकािद्वािा प्रकास्शत, प्रशारित सामाग्री/शृ्रखिंलाको मदुित वा ववद्यतुीय प्रधत । 

(घ) सभबस्न्त्ित पत्रकािको प्रसे काउस्न्त्सलबाट पत्रकाि आिािसिंवहताको उलङ्घनमा कुनै कािबाहीमा नपिेको स्वघोषर्ा। 


