
खेलकुद पत्रकारिता पिुस्काि तथा सम्मान कार्यविधि,207६ 
                                                                  स्िीकृत धमधत 207६।0७।२४ 
                                                                  पविलो संसोिन 207७।0७।२४ 

 
प्रस्तािनााः खेल पत्रकारिता मार्य त ् नेपालको खेलकुद विकास ि विस्तािमा उल्लेखनीर् र्ोगदान परु् र्ाउने खेलकुद पत्रकािलाई 
पिुस्काि तथा सम्मान गने कार्यलाई व्र्िस्स्थत ि पािदर्शी बनाउने सम्बन्िमा खेलकुद पत्रकारिता पिुस्काि तथा सम्मान 
कार्यविधि, 207६ बनाउन बाञ्छनीर् भएकोले र्िुा तथा खेलकुद मन्त्रालर्ले र्ो कार्यविधि बनाएको छ। 

 
परिच्छेद-1 
प्रािस्म्भक 

१. संस्िप्त नाम ि प्रािम्भाः (१) र्ो कार्यविधिको नाम "खेलकुद पत्रकारिता पिुस्काि सम्मान कार्यविधि, 207६ "ििेको छ। 

 (२) र्ो कार्यविधि स्िीकृत भएको धमधत देस्ख लागू िनुेछ। 

२. परिभाषााः विषर् िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्सकार्यविधिमााः 
(क) "खेलकुद पत्रकाि"भन्नाले विद्यतुीर् प्रकार्शन,प्रसािण तथा छापा लगार्तका जनुसकैु माध्र्मबाट खेलकुद िेत्रमा 

पत्रकारिता गने व्र्स्ि सम्झनपुछय। 
(ख) "खेलकुद पत्रकारिता पिुस्काि तथा सम्मान" भन्नाले नेपाल सिकाि, र्िुा तथा खेलकुद मन्त्रालर्बाट नेपालको 

खेलकुदका िेत्रमा उल्लेखनीर् र्ोगदान परु् र्ाएका िरिष्ठ नेपाली खेलकुद पत्रकाििरुलाई प्रदान गने पिुस्काि तथा 
सम्मान सम्झनपुछय। 

(ख-१)"खेलकुद पत्रकारिता प्रोत्सािन पिुस्काि " भन्नाले नेपाल सिकाि, र्िुा तथा खेलकुद मन्त्रालर्बाट सबै  प्रदेर्शिरु 
समेवटने गिी  नेपालको खेलकुदका िेत्रमा उल्लेखनीर् र्ोगदान परु् र्ाएका खेलकुद पत्रकाििरुलाई प्रदान गने प्रोत्सािन 
पिुस्काि सम्झनपुछय। 
(ग) "मन्त्रालर्" भन्नाले र्िुा तथा खेलकुद मन्त्रालर्लाई सम्झन ुपछय । 
(घ) "सस्ििालर्" भन्नाले खेलकुद पत्रकारिता पिुस्काि तथा सम्मान धसर्ारिस सधमधतको सस्ििालर् सम्झन ुपछय। 
(ङ) "सधमधत"भन्नाले दर्ा 3 बमोस्जमको खेलकुद पत्रकारिता पिुस्काि तथा सम्मानको लाधग गठित धसर्ारिस 

सधमधतलाई सम्झन ुपछय । 
 

परिच्छेद- २ 
धसर्ारिस सम्बन्िी व्र्िस्था 

३. पिुस्काि तथा सम्मान धसर्ारिस सधमधताः (१)खेलकुद पत्रकारिता पिुस्काि तथा सम्मानको धसर्ारिस गनायका लाधग देिार् 
बमोस्जम खेलकुद पत्रकारिता पिुस्काि तथा सम्मान धसर्ारिस सधमधत ििने छ। 

(क) प्रमखु, खेलकुद विकास मिार्शाखा,मन्त्रालर् -संर्ोजक 
(ख) अधिकृत प्रधतधनधि (धमधिर्ासँग सम्बस्न्ित), िाविर् खेलकुद परिषद् -सदस्र् 

(ग) प्रधतधनधि, नेपाल पत्रकाि मिासंघ -सदस्र् 

(घ) प्रधतधनधि, प्रसे काउस्न्सल नेपाल -सदस्र् 

(घ-१) प्रधतधनधि नेपाल खेलकुद पत्रकाि मञ्च                                         -सदस्र् 



(ङ) र्शाखा प्रमखु,खेलकुद प्रिर्द्यन र्शाखा,मन्त्रालर् -सदस्र् सस्िि 

(२) उपदर्ा(१) बमोस्जमको पिुस्काि तथा सम्मान धसर्ारिस सधमधतको बैिक आिश्र्कता अनसुाि बस्नेछ। 
(३) पिुस्काि तथा सम्मान धसर्ारिस सधमधतले आिश्र्कता अनसुाि सम्बस्न्ित िेत्रको विज्ञलाई आमन्त्रण गनय सक्नेछ। 

(४)उपदर्ा (१) बमोस्जमको पिुस्काि तथा सम्मान धसर्ारिस सधमधतको बैिक सम्बन्िी अन्र् कार्यविधि सो सधमधत आरै्ले 
धनिायिण गिे बमोस्जम िनुेछ। 
४.  पिुस्काि तथा सम्मानको धसर्ारिसका लाधग िते्रिरुाः पिुस्काि तथा सम्मान धसर्ारिस सधमधतले देिार्का िेत्रमा आिारित 

भई खेलकुद पत्रकारिता पिुस्काि धसर्ारिस गनय सक्नेछ। 

(क) छापा  

(ख) श्रव्र् 

(ग) श्रव्र् दृश्र्  

(घ) अनलाइन । 

५. आिेदन सम्बन्िी व्र्िस्थााः(१) पिुस्काि तथा सम्मान धसर्ारिस सधमधतको सस्ििालर्ले प्रत्रे्क आधथयक िषयमा खेलकुद 
पत्रकारिता पिुस्काि आिेदनका लाधग ३० ठदनको साियजधनक सूिना प्रकार्शन गनेछ। 
(२) खेलकुद पत्रकारिता पिुस्काि तथा सम्मानका लाधग व्र्स्ि स्िरं्ले धनिेदन ठदन िािेमा अनसूुिी १ बमोस्जमको ढाँिामा 
आिेदन ठदनपुनेछ । 

(३) कुनै खेलकुद पत्रकाि पिुस्काि तथा सम्मानका लाधग र्ोग्र् छ भन्ने लागेमा कुनै संघसंस्था,धनकार् िा अन्र् व्र्स्िले 
पिुस्काि तथा सम्मान ठदनपुने आिाििरु उल्लेख गिी तोवकएकै समर् अिधिमा आिेदन गनय सक्नेछ । 

(४) पिुस्काि तथा सम्मान धसर्ारिस सधमधतले उपदर्ा (२) िा (३) बमोस्जम आिेदन नठदएको भएपधन र्ोग्र् िििाएका 
खेलकुद पत्रकाििरुलाई छनौट प्रकृर्ामा समािेर्श गनय सक्नेछ । 

६. खेलकुद पत्रकारिता पिुस्काि तथा सम्मानको लाधग धसर्ारिसको प्रकृर्ााः (१)पिुस्काि तथा सम्मान धसर्ारिस सधमधतको 
सस्ििालर्को काम मन्त्रालर्को खेलकुद प्रिर्द्यन र्शाखाले गनेछ। 

(२) पिुस्काि तथा सम्मान धसर्ारिस सधमधतको सस्ििालर्बाट साियजधनक सूिना प्रकार्शन भएपधछ आिेदकिरुले 
आधिकािीक धनकार्बाट जािी भएको पत्रकारिता परििर् पत्रको छार्ा पत्र सवित अनूसूिी-१ बमोस्जमको ढाँिामा पिुस्काि 
तथा सम्मान धसर्ारिस सधमधतको सस्ििालर्मा आिेदन ठदनपुनेछ। 

(क) उपदर्ा २ अनसुािको आिेदन इमेल info@moys.gov.np मार्य त पधन पिाउन सवकनेछ । 

(३) आिेदकले उपदर्ा  (२) बमोस्जम आिेदन ठदँदा मूल्र्ाङ्कनका आिाििरु पवुि गने कागजात िा सामाग्री संलग्न गनुय 
पनेछ ।  

(४) सस्ििालर्ले उपदर्ा  (२) बमोस्जमप्राप्त आिेदनिरु मध्रे् िीत पगेुका आिेदनिरु मात्र दताय गनुयपनेछ। 

(५) ........ *1 

 (६) खेलकुद पत्रकारिता पिुस्काि तथा सम्मान धसर्ारिस सधमधतले खेलकुद पत्रकािको नाम धसर्ारिस गने सम्बन्िमा र्स 
कार्यविधिमा उल्लेख भए बािेक अन्र् कार्यविधि पिुस्काि तथा सम्मान धसर्ारिस सधमधतले आरै्ले धनिायिण गिे बमोस्जम 
िनुेछ ।2 

 
1 पविलो संसोिनबाट िटाईएको 
 
 



७. खेलकुद पत्रकारिता पिुस्काि तथा सम्मानका लाधग छनोटका आिािाः(१) खेलकुद पत्रकारिता पिुस्काि तथा सम्मानको 
धसर्ारिसका लाधग छनोट गदाय देिार् कुिािरुलाई प्रमखु आिािका रुपमा धलइनेछ। 

(क) खेलकुदको विकास ि विस्तािमा परु् र्ाएको र्ोगदान  १५अङ्क, 

(ख) खेलकुद िेत्र 

(ग) मा खोज तथा अनसुन्िान १० अङ्क, 

(घ) खेलकुद पत्रकारिता िेत्रमा धनिन्तिता एिं विर्ार्शीलताको अनभुि ३०अङ्क, 

(ङ) पत्रकारिताको िेत्र १० अङ्क, 

(ि)  

(छ) मोर्सलका खेलकुद गधतविधििरुको सूिना प्रकार्शन िा प्रर्शािण १०अङ्क, 

(ज) सम्पाठदत कार्यको स्तिीर्ता २५ अङ्क, 

(२) उपदर्ा (१) बमोस्जमका आिाििरुको मूल्र्ाङ्कनको विस्ततृीकिण अनसूुिी दईु अनसुाि िनुेछ । 
(३) पिुस्काि तथा सम्मान धसर्ारिस सधमधतले र्सै कार्यधबधिको दर्ा ७ को उपदर्ा (१) बमोस्जमको आिािमा मूल्र्ांकन गिी 
आधिकािीक धनकार्बाट पत्रकारिता परििर् पत्र प्राप्त गिेका उच्ितम अंक प्राप्त गने एक जना खेलकुद पत्रकािलाई खेलकुद 
पत्रकारिता पिुस्काि तथा सम्मानका लाधग ि सातिटै प्रदेर्श ि कम्तीमा एक जना मविला ि एक जना दधलत समदुार्को समेत 
प्रधतधनधित्ि िनुे गिी नौ जना खेलकुद पत्रकािको नाम पत्रकारिता प्रोत्सािन पिुस्कािका लाधग धसर्ारिस गनेछ । 
(४) धसर्ारिस सधमधतले र्सै कार्यधबधिको दर्ा ७ को उपदर्ा (१) बमोस्जमको आिािमा मूल्र्ांकन गदाय समान अंक भएमा 
समाबेर्शीताका आिािमा प्राथधमकता तोवक धसर्ारिस धसर्ारिस गनुयपनेछ । 
 

परिच्छेद-३ 
विविि  

८.पिुस्काि िकम (१) प्रत्रे्क आधथयक िषयमा मन्त्रालर्ले पिुस्काि तथा सम्मान धसर्ारिस सधमधतको धसर्ारिस बमोस्जमका एक 
जना नेपाली खेलकुद पत्रकािलाई रु ५०००० (पिास िजाि) नगद पिुस्काि सवित सम्मानपत्र ि सातिटै प्रदेर्श ि कम्तीमा एक 
जना मविला ि एक जना दधलत समदुार्को समेत प्रधतधनधित्ि िनुे गिी नौ जना खेलकुद पत्रकािलाई जनिी रु २५००० (पच्िीस 
िजाि) का दिले खेलकुद पत्रकारिता प्रोत्सािन पिुस्काि प्रदान गनेछ । 
(२) उपदर्ा (१) बमोस्जमको पिुस्काि िकम तथा सम्मान पत्र प्रदान गनय लाधग मन्त्रालर्ले कार्यिमको आर्ोजना गनेछ । 
 (३) पिुस्काि पाउने पत्रकाि कार्यिममा सिभागी िनु कठिनाई िनुे देस्खएमा मन्त्रालर्ले पिुस्कािको िकम बैंक खाता मार्य त 
प्रदान गनय सक्नेछ ।  
९.बजेटव्र्िस्थााः र्स कार्यविधि बमोस्जम खेलकुद पत्रकारिता तथा सम्मान का लाधग आिश्र्क िकमको व्र्िस्था मन्त्रालर्को 
स्िीकृत िावषयक कार्यिम बमोस्जम िनुेछ। 

१०.पिुस्काि तथा सम्मानको प्रमाण-पत्राः खेलकुद पत्रकारिता  पिुस्काि तथा सम्मानको प्रमाण-पत्र मन्त्रालर्ले तोवकएको ढाँिामा 
िनुेछ। 

११.बािा अड्काउ रु्काउनेाः र्स कार्यविधिको कार्ायन्िर्नमा कुनै बािा आइपिेमा मन्त्रालर्ले बािा अड्काउ रु्काउन सक्नेछ। 

१२.खािेजी तथा बिाउाः (१)खेलकुद पत्रकारिता पिुस्काि तथा सम्मान कार्यविधि,२०७२ खािेज गरिएको छ । 

(२) खेलकुद पत्रकारिता पिुस्काि तथा सम्मान कार्यविधि, २०७२ अनसुाि भए गिेका काम काििािीिरु र्सै 
कार्यविधिअनसुाि भए गिेको माधननेछ । 

 



       अनसूुिी-१ 

(दर्ा ६ को उपदर्ा (२) सँग सम्बस्न्ित) 

खेलकुद पत्रकारिता पिुस्काि तथा सम्मानका लाधग मन्त्रालर्मा ठदइने आिेदनको ढािँा 
श्रीमान ्सस्ििज्रू्,                                                                धमधत 

र्िुा तथा खेलकुद मन्त्रालर्, 

धसंिदिबाि, कािमािौं। 

विषर्ाः खेलकुद पत्रकारिता पिुस्काि तथा सम्मानद्बािा सम्माधनत गिी पाऊँ। 

मिोदर्, 
 र्िुा तथा खेलकुद मन्त्रालर्द्बािा धमधत ………………………..मा प्रकास्र्शत साियजधनक सूिना अनसुाि र्स आधथयक िषयमा 
सम्माधनत गरिने पत्रकारिता पिुस्कािबाट सम्माधनत गिी पाऊँ भनी तपधसल बमोस्जमका विििण ि कागजातिरु संलग्न िाखी र्ो 
आिेदन पेर्श गिेको छु। 

१. नाम,थिाः 
२. िेगानााः(क)स्थार्ी िेगानााः 

प्रदेर्शाः ……………अञ्चलाः………………स्जल्लााः…………गा.पा./न.पा……………………… ििा नं…………………… 

टोल………………………………………………………र्ोन नं………………………………………….. 

(ख)अस्थार्ी िेगानााः 
प्रदेर्शाः ……………….अञ्चलाः…………………स्जल्लााः……………गा.पा./न.पा………………… ििा नं………………. 

टोल………………………………………………………मोबाइलनं………………………………………….इमेल………………….. 

(ग) पत्रकाि परििर् पत्र न………………. परििर् पत्र जािी गिेको धनकार् ………………. 

३. धलङ्गाः परुुष/स्त्री/तेश्रो धलङ्ग 

४.जन्म धमधत (वि.सं.)……………………………………..(इ.सं.)……………………………………………… 

५.नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्रको नं...............नागरिकता जािी भएको धमधत…………………………………… ि  
स्जल्ला…………………………………………(नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप संलग्न गनुयपनेछ) 

६.बाबकुो नाम थिाः……………………………………………………… 

७.आमाको नाम थिाः……………………………………………………… 

८.रै्शस्िक र्ोग्र्ता………………………………………..(प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप संलग्न गनुयपनेछ) 

९.अपाङ्गता भएमा सोको विििणाः……………………………………………………… 

१०.खेलकुद पत्रकारिता पिुस्कािबाट सम्माधनत िनुका लाधग गरिएका उल्लेखनीर् कार्यिरुको विििण( पषु्ट्याइ गने कागजात 
तथा अन्र् सामाग्री संलग्न िनुपुने)………………………………………………………......................................... 
क कार्यिेत्र  

खेलकुद पत्रकारिता गिेको प्रदेर्श /स्जल्ला कुन िो स्पि रुपमा उलेलेख गनुयपने  
११.अन्र् विििण भएमााः………………………………………………………            आिेदकको 

िस्ताििाः 
नाम थिाः 

                                       



 

                                           अनसूुिी- २ 

(दर्ा ७ को उपदर्ा (२) सँग सम्बस्न्ित) 

खेलकुद पत्रकारिता पिुस्काि तथा सम्मानको लाधग मूल्र्ाङ्कनका आिाि 

 

 

 

ि.सं. मूल्र्ाङ्कनका आिाििरु जम्मा 
अङ्क 

मूल्र्ाङ्कन तरिका कैवर्र्त 

१ खेलकुदको विकास ि विस्तािमा परु् र्ाएको 
र्ोगदान    

१५ खेल प्रविधि,खेल र्शसुासन,खेलािी तथा खेल 
सिोकाििालािरुको दिता तथा मनोबल िृवर्द्मा 
सम्पाठदत कार्यले खेलेको सकािात्मक 
भधूमकाको मूल्र्ाङ्कनबाट  

 

२ खेलकुद िेत्रमा खोज तथा अनसुन्िान १० खेलकुदको िेत्रमा नर्ाँ अनसुन्िान गिेको तथा 
अनसुन्िानमूलक कार्य सम्पादन गिेको भए ६ 
अङ्क ि सोको प्रकार्शन प्रसािण गिेको भए १० 
अङ्क 

 

३ खेलकुद पत्रकारिता िेत्रमा धनिन्तिता एिं 
विर्ार्शीलताको अनभुि 

३० सूिना प्रकार्शन भएका धमधतबाट विगत 
खेलिेत्रको पत्रकारितामा धनिन्ति विर्ार्शील 
ििेको प्रत्रे्क िषयको २ अङ्कका दिले बढीमा 
३० अङ्क 

 

४ पत्रकारिताको िेत्र १० दर्ा ४ अनसुािका िेत्रिरुको प्रत्रे्क िेत्रका 
लाधग २.५ का दिले  

 

५ मोर्सलका खेलकुद गधतविधििरुको सूिना 
प्रकार्शन िा प्रर्शािण  

१० प्रधत सूिना प्रकार्शन िा प्रर्शािण १ अङ्कका 
दिले बढीमा १०  अङ्क 

 

६ सम्पाठदत कार्य 
को स्तिीर्ता 

२५ आिेदन साथ पेर्श भएका सम्पाठदत कार्यका 
कागजात आठदको भाषा,रै्शलीको स्तिीर्ता तथा 
सामाग्रीको गणुस्ति मूल्र्ाङ्कनबाट  
 

 

जम्मा  १००   

 

 

 

 

 

 



 

 
खेलकुद पत्रकारिता पिुस्काि तथा सम्मान कार्यविधि,207६ लाई संर्शोिन गनय बनेको वििेर्क 

 खेलकुद पत्रकारिता पिुस्काि तथा 
सम्मान कार्यविधि,207६ भएको 
मौजदुा व्र्िस्था  

 

खेलकुद पत्रकारिता पिुस्काि तथा सम्मान 
कार्यविधि,207६ संसोिन प्रस्ताि 

 

संर्शोिन गनुयपने कािण  
 

दर्ा २ परिभाषा दर्ा २  ि थप "खेलकुद पत्रकारिता 
प्रोत्सािन पिुस्काि " भन्नाले नेपाल सिकाि, 
र्िुा तथा खेलकुद मन्त्रालर्बाट  ििी 
नेपालको खेलकुदका िेत्रमा उल्लेखनीर् 
र्ोगदान परु् र्ाएका प्रदेर्शगत रुपमा 
पत्रकाििरुलाई प्रदान गने पिुस्काि तथा 
सम्मान सम्झनपुछय। 
 

खेलकुद िेत्रमा प्रदान गरिने 
पत्रकारिता पिुस्कािलाई सबै 
प्रदेर्शिरुको प्रधतधनधित्ि िनुे गिी 
समेटन  

दर्ा ३ को उपदर्ा १ पिुस्काि 
तथा सम्मान धसर्ारिस सधमधत (ङ)  
र्शाखा प्रमखु खेलकुद प्रिर्द्यन र्शाखा 
मन्त्रालर्  

दर्ा ३ को उपदर्ा १  मा (ङ)  
प्रधतधनधि नेपाल खेलकुद पत्रकाि मञ्च                                           
-सदस्र्  

थप पािदर्शी बनाउन  

 (ि) थप र्शाखा प्रमखु खेलकुद प्रिर्द्यन 
र्शाखा मन्त्रालर् सदस्र् सस्िि  

(ङ) मा सदस्र् थपभएकाले (ि) मा 
धसप्ट गरिएको 

 दर्ा ६ को उपदर्ा २  मा (क)थप 
गरिएको  (क) उपदर्ा २ 
अनसुािको आिेदन इमेल 
info@moys.gov.np मार्य त पधन 
पिाउन सवकनेछ । 

  

आिेदन ठदनका लाधग सिज 
व्र्िस्था गरिएको 

दर्ा ६ को उपदर्ा (५) 
खेलकुद पत्रकारिता पिुस्काि 
तथा सम्मान धसर्ारिस सधमधतले 
धसर्ारिस गदाय आिेदकिरु िा 
दर्ा ५ को उपदर्ा ४ 
बमोस्जमका छनोट प्रविर्ामा 
समाबेर्श भएकािरु मध्रे्बाट 
सिोत्कृि अंक ल्र्ाउने कम्तीमा 
एक जना मविला सवित 
िािजना खेलकुद पत्रकािलाई 

िटाईएको  र्सको िैकस्ल्पक व्र्िस्था 
दर्ा ७ को उपदर्ा ३ ि ४ 
मा व्र्िस्था गरिएको  



धसर्ारिस गनुयपनेछ। 

 
दर्ा ७ को उपदर्ा (१)  ि (२)  
ििेको 

दर्ा ७ को उपदर्ा (३) ि (४) थप २ 
ििेको (३) पिुस्काि तथा सम्मान 
धसर्ारिस सधमधतले र्सै कार्यधबधिको 
दर्ा ७ उप दर्ा (१) बमोस्जमको 
आिािमा मूल्र्ांकन गिी सबै भन्दा बढी 
अंक प्राप्त गने खेलकुद पत्रकािलाई 
खेलकुद पत्रकारिता पिुस्काि तथा 
सम्मानका लाधग एक जनाको नाम ि 
प्राप्त अंकको आिािमा सबै प्रदेर्शको 
प्रधतधनधित्ि िनुे गिी खेलकुद पत्रकारिता 
प्रोत्सािन पिुस्कािका लाधग सात जनाको 
नाम धसर्ारिस गनेछ । 

 

(४) धसर्ारिस सधमधतले र्सै कार्यधबधिको 
दर्ा ७ उप दर्ा (१) बमोस्जमको 
आिािमा मूल्र्ांकन गदाय समान अंक 
भएमा समाबेर्शी धसर्द्ान्तका आिािमा 
प्राथधमकता तोवक धसर्ारिस गनुयपनेछ । 

 

उच्ितम अंक पाउने िरिष्ठ 
पत्रकािलाई पिुस्काि ि सम्मान गने 
ि अन्र्लाई प्रोत्सािन पिुस्काि  ठदने 
व्र्िस्थाका लाधग  

दर्ा ७ को उपदर्ा (१) (ग) मा 
संसोिन  

(ग) खेलकुद पत्रकारिता िेत्रमा धनिन्तिता 
एिं विर्ार्शीलताको अनभुि ३०अङ्क, 

 

उपदर्ा (१) (ग) ि(ङ) एवककृत 
गरिएको 

दर्ा ७ को उपदर्ा (१) (ङ)  िटाईएको उपदर्ा (१) (ङ) को व्र्िस्था (ग) 
धमलान गरिएको 

दर्ा ८ खेलकुद पत्रकारिता पिुस्काि 
तथा सम्मानको िकम प्रत्रे्क आधथयक 
िषयमा पिुस्काि तथा सम्मान 
धसर्ारिस सधमधतको धसर्ारिस 
बमोस्जमका संख्र्ाका नेपाली खेलकुद 
पत्रकािलाई मन्त्रालर्ले जनिी रु. 
५० िजािका दिले 
पिुस्कािप्रदानगनेछ।  

 

(१) प्रत्रे्क आधथयक िषयमा मन्त्रालर्ले 
पिुस्काि तथा सम्मान धसर्ारिस सधमधतको 
धसर्ारिस बमोस्जमका एक जना नेपाली 
खेलकुद पत्रकािलाई रु ५० िजाि नगद 
पिुस्काि सवित सम्मानपत्र ि सबै प्रदेर्शको 
प्रधतधनधित्ि िनुे गिी सात जना नेपाली 
खेलकुद पत्रकािलाई जनिी रु २५ 
िजािका दिले खेलकुद पत्रकारिता 
प्रोत्सािन पिुस्काि प्रदान गनेछ । 
(२) खेलकुद पत्रकारिता प्रोत्सािन 
पिुस्कािका लाधग कुनै कािणबस सबै 
प्रदेर्शबाट प्रधतधनधित्ि िनु नसकेमा 

समसामविक सिुाि  



समाबेर्शीताका आिािमा धनणयर् गिी कुनै 
प्रदेर्शमा एक भन्दा बढी संख्र्ामा पिुस्काि 
प्रदान गनय सवकनेछ ।  
 
 

अनसुिी १ धनिेदन ढािँा अनसुिी १ को १० क थप 
कार्यिेत्र  
खेलकुद पत्रकारिता गिेको प्रदेर्श 
/स्जल्ला कुन िो स्पि रुपमा 
उलेलेख गनुयपने 

धनिेदकले पत्राकारिता गरिििेको 
प्रदेर्शको जानकािी धलन  

अनसुिी २ मूल्र्ाकनका 
आिाि ि स ३  

३ खेलकुद पत्रकारिता िेत्रमा 
धनिन्तिता एिं विर्ार्शीलताको 
अनभुि 

मूल्र्ाकनका आिाि ि स ३ ि ५ 
लाई एवककृत गिी बुदँा न ३ कार्म 
गरिएको 

अनसुिी २ मूल्र्ाकनका 
आिाि ि स ६ लाई ५ ि  
ि स ७ लाई ६ कार्म 
गरिएको  

५ मोर्सलका खेलकुद गधतविधििरुको 
सूिना प्रकार्शन िा प्रर्शािण 

६ सम्पाठदत कार्य 
को स्तिीर्ता 

ि स धमलान गरिएको 

 

 

 


