युवा तथा खेलकु द मन्त्रालय, स ह
िं दरबार, काठमाडौ
१. खेलकु द परकाररता पुरस्कारको लागि छनौटका क्षेर
क. मोफ लका खेलकु द िगतगवगिहरुको गवका

र गवस्तारमा क्रियाशील,

ख. खेलपरकाररतालाई गनरन्त्तर रुपमा अिंिालेको,
ि. छापा र गवद्युतीय माध्यमलाई प्रचार तथा प्र ारको आिार बनाएको,
घ. खेलकु द परकाररता माफफ त पूवाफिार, प्रगशक्षण, प्रोत् ाहन प्रगतयोगिता र खेल

ुशा नका गवषयवस्तुमा

योिदान पुरयाएको,
्

ङ. स्वतन्त्र खेल परकाररताको प्रवर्द्फन िरे को,
च.

कारत्मक ग र्फनात्मक तथा अन्त्वेषणात्मक रचनाहरुको गनयगमत प्रचार तथा प्र ार िरे को,

छ. खेलकु द िगतगवगिहरुको प्रत्यक्ष प्र ारण, खेल गिगडयो प्र ारण,
क्रियाकलापमा

ाहग क खेलकु द प्रवर्द्फन र्स्ता

िंलग्न िएको ।

२. छनौटका आिार
क. खेलकु दको गवका
ख.

र गवस्तारमा गवगशष्ट योिदान पुरयाएको,
्

कगततमा पगन गवित ५ वषफदेगख खेलकु द परकाररता क्षेरमा क्रियाशील रहेको,

ि. कालो

ूचीमा नपरे को,

घ. पेश्की तथा बेरुर्ु कायम निएको नरहेको,
ङ

तपाक्रदत कायफको छापा र गवद्युतीय प्रगत (Recordings )।

अनु ूगच-१
(दफा ६ को उपदफा (३)
खेलकु द परकाररता पुरस्कार तथा

ँि

तबगन्त्ित)

तमानका लागि मन्त्रालयमा क्रदइने आवेदनको ढाँचा
गमगत २०७५/११/

श्रीमान

गचवज्यू,

युवा तथा खेलकु द मन्त्रालय, स िंहदरबार काठमाडौ ।
गवषय: खेलकु द परकाररता पुरस्कार तथा

तमानद्वारा

तमागनत िरी पाउँ ।

महोदय
युवा तथा खेलकु द मन्त्रालयद्वारा गमगत २०७५/११/...........मा प्रकागशत
आर्थफक

वषफमा

तमागनत िरी पाउँ िनी तपग ल बमोगर्मका गववरण र कािर्ातहरु

ावफर्गनक

ूचना अनु ार य

िंलग्न राखी यो आवेदन पेश

िरे को छु ।
१

नामथर:

२

ठे िाना:
क. स्थायी

ठे िाना:

अञ्चल:...................................गर्ल्ला :.....................
िा.पा./

न.पा..............................................वडा

निं............................
टोल..........................................................मोबाइल
निं......................
इमेल...................................................................
ख

अस्थायी

ठे िाना:अञ्चल....................................गर्ल्ला.....................
िा.पा./

न.पा..............................................वडा

निं............................
टोल.........................................................
३

गलङ्ि: पुरुष/ स्त्री/ तेश्रो गलङ्िी

४

र्न्त्म गमगत (गव. िं.)...........................

(इ. िं.)...........................
५

नेपाली

नािररकताको

प्रमाणपरको

निं

नािररकता

र्ारी

िएको

गमगत

र

गर्ल्ला.................. ................................. ................
................(नािररकताको प्रमाणपरको प्रगतगलगप

िंलग्ि िनुफ पनेछ)

६

बाबुको नाम थर.....................................................

७

आमाको नामथर.......................................................

८

शैगक्षक

योग्यता..........................................(प्रमाणपरको

प्रगतगलपी

िनुफ पनेछ )
९

अपाङ्िता िएमा

ोको गववरण.................................................

िंलग्न

१० खेलकु द परकाररता पुरस्कारबाट
प्रयोि िनफ

तमागनत हुनका लागि िररएका उल्लेखनीय कायफहरुको गववरण(थप पाना

क्रकने):

११ अन्त्य थप गववरण..........................................

आवेदकको
हस्ताक्षर:
नामथर:
पद:
गमगत:

