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यवुा पत्रकारिता पिुस्काि काययववधि, २०७५ 

पविलो संशोिनः २०७९।०४।३१ 

प्रस्तावना : पत्रकारिताको माध्यमबाट...◼ यवुाको क्षेत्रमा मित्वपूर्य योगदान परु् याउने नपेाली पत्रकाििरूलाई 
पिुस्कृत गने प्रकृयालाई व्यवस्स्ित गनय वाञ्छनीय भएकोले, 

मन्त्त्रालयले  देिायको काययववधि बनाएको छ। 

परिच्छेद-१ 

प्रािस्भभक 

1. संस्क्षप् त नाम ि प्रािभभः (१) यो काययववधिको नाम “"यवुा पत्रकारिता पिुस्काि काययववधि, २०७५" 
ििेको छ। 

(२) यो काययववधि मन्त्त्रालयबाट स्वीकृत भएको धमधतदेस्ि लागू िनुेछ। 

2. परिभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अिय नलागेमा यस काययववधिमा,- 
(क) “पत्रकाि” भन्नाले ...◼छापा तिा ववद्यतुीय माध्यम (अनलाइन माध्यमसमते) बाट 

यवुाको क्षेत्रमा पत्रकारिता गने व्यस्िलाई सभझन ुपछय । 

(ि) “मन्त्त्रालय” भन्नाले नेपाल सिकािको यवुा तिा िेलकुद मन्त्त्रालयलाई सभझन ु
पछय। 

(ग) “यवुा पत्रकारिता पिुस्काि” भन्नाले दफा ३ बमोस्िमको क्षेत्रमा मित्वपूर्य योगदान 
परु् याउने पत्रकािलाई प्रदान गरिने पिुस्कािलाई सभझन ुपछय। 

(घ) “ववशेष प्रािधमकताको समूि” भन्नाले द्वन्त्द्व पीधित, िोस्िममा पिेका, अपाङ्गता भएका, 
सीमान्त्तकृत, लोपोन्त्मिु, अल्पसङ्ख्यक दधलत, मसु्स्लम समदुायका, कर्ायली तिा 
वपछधिएको के्षत्रका यवुालाई सभझन ुपछय। 

(ङ) “सधमधत” भन्नाले दफा ५ बमोस्िमको यवुा पत्रकारिता पिुस्काि धसफारिस 
सधमधतलाई सभझन ुपछय। 

 

परिच्छेद -२ 

यवुा पत्रकारिता पिुस्कािको क्षते्र ि छनौटका आिाि 

 

3. यवुा पत्रकारिता पिुस्कािको क्षते्र : यवुा पत्रकारिता पिुस्कािको क्षेत्र देिाय बमोस्िम िनुेछः- 
(क) छापा, (दैधनक, साप्ताविक, पास्क्षक, माधसक ि अन्त्य पत्रपधत्रका), 
(ि) श्रव्य (िेधियो, एफ.एम. िेधियो), 
(ग) श्रव्यदृश्य (टेधलधभिन), 

 
◼ पविलो संशोिनद्वािा स्झवकएको (नेपालको)। 
◼ पविलो संशोिनद्वािा स्झवकएको (यस काययववधिको प्रयोिनको लाधग)। 
 पविलो संशोिनद्वािा िप।  
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(घ) अनलाइन सञ्चाि माध्यम। 

4. छनौटका आिाि : (१) दफा ३ मा उस्ल्लस्ित के्षत्रिरुमध्ये यवुा पत्रकारिता पिुस्कािको लाधग 
छनौटका न्त्यूनतम आिाििरु देिाय बमोस्िम िनुछेन ः- 

(क) यवुाका सवाल, यवुाका अधिकाि, कतयव्य, उद्यमशीलता, स्विोिगाि, स्वयंसेवा, 
सिभाधगता, सकािात्मक सोच प्रवाि लगायतका क्षते्रमा पत्रकारिताको माध्यमबाट 
योगदान परु् याएको, 

(ि) यवुा पत्रकारिता क्षते्रमा कस्भतमा तीन वषय धनिन्त्ति वियाशील ििेको, 
(ग) ...◼प्रसे काउस्न्त्सल नेपाल तिा नेपाल पत्रकाि मिासंघबाट कुनै कािवािीमा 

नपिेको,   
(घ) कुनै फौिदािी अधभयोगमा दोषी नठिरिएको,  
(ङ) सिकािी पेश्की तिा बेरुि ुनििेको। 
⃰(२) उपदफा (१) का आिािमा पूवय छनौट भएका यवुा पत्रकािलाई देिाय बमोस्िमको 

आिािमा मूल्याङ्कन गरिनेछ: - 

ि.सं. मूल्याङ्कनको आिाि पूर्ायङ्क 

(क) यवुा िागिर्, श्रमको सभमान ि सकािात्मक सोच प्रवर्द्यन तिा 
सामास्िक ववकृधत, ववसङ्गधत, ववभेद न्त्यूनीकिर्, सामास्िक सद् भाव ि 
शास्न्त्त धनमायर्का सवालमा  पत्रकारिताको माध्यमबाट सियोग परु् याएको 

१६ 

(ि) यवुा ववकासका सवालमा उपलब्ि अवसि ि सभभावना उिागि गिेको १६ 

(ग) यवुा उद्यमशीलता ववकास, िोिगािी/स्विोिगािीका सवालमा पत्रकारिता 
माफय त योगदान परु् याएको  

१६ 

(घ) पत्रकारिताको माध्यमबाट ववशेष प्रािधमकताका समूिका यवुाको 
ववकासमा वियाशील ििेको 

१६ 

(ङ) यवुा पत्रकारिताको क्षते्रमा धनिन्त्ति वियाशील ििेको २० 

(च) दगुयम तिा वपछधिएको क्षेत्रमा ििेि पत्रकारिताको माध्यमबाट यवुा 
ववकासको क्षेत्रमा वियाशील ििेको  

१६ 

 िभमा  10० 

 
(३) उपदफा (२) को मूल्याङ्कनको आिािको िण्ि (क), (ि), (ग) ि (घ) बमोस्िम 

अङ्क प्रदान गदाय देिाय बमोस्िमको आिािमा अङ्क ववभािन गिी आवेदकले उपलब्ि गिाएको 
सभपाददत काययको ववद्यतुीय तिा मदुित प्रधतका आिािमा अङ्क प्रदान गरिनेछ।  

 
 पविलो संशोिनद्वािा िप। 
◼ पविलो संशोिनद्वािा स्झवकएको 
 पविलो संशोिनर्द्ािा िप। 
 पविलो संशोिनद्वािा िप। 
⃰ पविलो संशोिनद्वािा संशोधित। 
 पविलो संशोिनद्वािा िप।  
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 ति एउटै ववद्यतुीय तिा मदुित सामग्री बापत एकभन्त्दा बढी आिािमा अङ्क प्रदान गरिन े
छैन। 

(क) सामान्त्य समाचाि बापत िभमा २ अङ्क - 
(अ) एउटा ववद्यतुीय वा मदुित सामग्री बापत ०.५ अङ्क,  
(आ) दईुटा ववद्यतुीय वा मदुित सामग्री बापत १ अङ्क,  
(इ) तीनवटा ववद्यतुीय वा मदुित सामग्री बापत १.५ अङ्क,  
(ई) तीनभन्त्दा बढी ववद्यतुीय वा मदुित सामग्री बापत २ अङ्क। 

(ि) गिन वा िोिमूलक समाचाि बापत िभमा ६ अङ्क - 
(अ) एउटा ववद्यतुीय वा मदुित सामग्री बापत १.५ अङ्क,  
(आ) दईुटा ववद्यतुीय वा मदुित सामग्री बापत ३ अङ्क,  
(इ) तीनवटा ववद्यतुीय वा मदुित सामग्री बापत ४.५ अङ्क,  
(ई) तीनभन्त्दा बढी ववद्यतुीय वा मदुित सामग्री बापत ६ अङ्क ।  

(ग) वफचि बापत िभमा ५ अङ्क - 
(अ) एउटा ववद्यतुीय वा मदुित सामग्री बापत १.२५ अङ्क,  
(आ) दईुटा ववद्यतुीय वा मदुित सामग्री बापत २.५ अङ्क,  
(इ) तीनवटा ववद्यतुीय वा मदुित सामग्री बापत ३.७५ अङ्क,  
(ई) तीनभन्त्दा बढी ववद्यतुीय वा मदुित सामग्री बापत ५ अङ्क ।  

(घ) तस्स्बि/अन्त्तवायताय/लेि बापत िभमा ३ अङ्क - 
(अ) एउटा ववद्यतुीय वा मदुित सामग्री बापत ०.७५ अङ्क,  
(आ) दईुटा ववद्यतुीय वा मदुित सामग्री बापत १.५ अङ्क,  
(इ) तीनवटा ववद्यतुीय वा मदुित सामग्री बापत २.२५ अङ्क,  
(ई) तीनभन्त्दा बढी ववद्यतुीय वा मदुित सामग्री बापत ३ अङ्क ।  

स्पष्टीकिर्ः यस िण्िको प्रयोिनको लाधग,- 
अन्त्तवायताय भन्नाले सभबस्न्त्ित ववषयमा केस्न्त्ित ििेि ववषय ववज्ञ, सभबस्न्त्ित ववषय कायायन्त्वयन गनय 
नीधत धनमायर् ि कायायन्त्वयन तिमा ििेका व्यस्िसँग गरिएको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुिाकानीलाई 
सभझन ुपछय।  
गिन वा िोिमूलक समाचाि भन्नाले ववधभन्न क्षेत्र ि भगूोलमा यवुाले गिेका उदाििर्ीय कायय एवं 
सफलताका दृष्टान्त्तिरूको स्िलगत रिपोवटयङ्ग, सबै तिका सिकािका यवुा सभबन्त्िी नीधत तिा 
काययिम, धतनको कायायन्त्वयन ि उपलस्ब्ि तिा समस्या ि समािानका ववषयमा िोिमूलक, 
अनसुन्त्िानात्मक एवं वववेचनात्मक रूपमा प्रस्ततु सामग्रीिरूलाई सभझन ुपछय। 

तस्स्बि भन्नाले सभबस्न्त्ित ववषयसँग सान्त्दधभयक फोटोलाई सभझन ुपछय।  
वफचि भन्नाले सभबस्न्त्ित ववषयमा सामान्त्य वा औपचारिक समाचािभन्त्दा धभन्न वकधसमले कलात्मक 
एवम  नाटकीय रूपमा पढ्न वा सनु्न ववशेष चाि वा अधभरुस्च िनुे गिी तयाि पारिएको समाचाि 
सामग्रीलाई सभझन ुपछय। 
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लेि भन्नाले सभबस्न्त्ित ववषयमा सभबस्न्त्ित पत्रकािले तयाि पािेको ववशेष लेिलाई सभझन ुपछय। 

सामान्त्य समाचाि भन्नाले सभबस्न्त्ित ववषयमा तयाि पारिएको घटना प्रिान वा औपचारिक 
गधतववधिलाई  सभझन ुपछय।  

(४) उपदफा (२) को मूल्याङ्कनको आिािको िण्ि (ङ) बमोस्िमको आिािमा अङ्क 
प्रदान गदाय देिाय बमोस्िमको आिािमा गरिनेछः- 

(क) काययित अवधि ५ वषयसभमलाई १० अङ्क,  

(ि) ५ वषयदेस्ि १० वषयसभमलाई १५ अङ्क ि  

(ग) १० वषयभन्त्दा बढीलाई २० अङ्क। 

(५) उपदफा (२) को मूल्याङ्कनको आिािको िण्ि (च) बमोस्िमको आिािमा अङ्क 
प्रदान गदाय देिाय बमोस्िमको आिािमा गरिनेछः- 

(क) काठमािौं उपत्यकामा काययित पत्रकािलाई १० अङ्क,  

(ि) काठमािौं उपत्यकाभन्त्दा बाविि काययित पत्रकािलाई १३ अङ्क ि  

(ग) कस्भतमा एक वषयदेस्ि धनिन्त्ति रूपमा दगुयम तिा वपछधिएको क्षेत्रमा काययित 
पत्रकािलाई १६ अङ्क। 

स्पष्टीकिर्ः यस िण्िको प्रयोिनको लाधग दगुयम तिा वपछधिएको क्षते्र भन्नाले अछाम, काधलकोट, 
िाििकोट, िभुला, िोल्पा, बझाङ, बाििुा, मगु ुि िभुला स्िल्लालाई सभझन ुपछय। 
  

   परिच्छेद-३ 

छनौटको प्रकृया 

5. यवुा पत्रकारिता पिुस्काि धसफारिस सधमधत : (१) यवुाको क्षेत्रमा मित्वपूर्य योगदान गने 
पत्रकाििरूमध्ये उत्कृष्ट पत्रकाििरूको नाम धसफारिस गनय देिाय बमोस्िमको यवुा पत्रकारिता 
पिुस्काि धसफारिस सधमधत ििनेछः- 

(क) मन्त्त्रालयको सस्चव                -संयोिक 

(ि) मन्त्त्रालयको यवुा तिा प्रशासन मिाशािाको सिसस्चव      - सदस्य 

(ग) प्रधतधनधि, नेपाल पत्रकाि मिासंघ        - सदस्य 

(घ) प्रधतधनधि (उपसस्चव), सञ्चाि तिा सूचना प्रववधि मन्त्त्रालय      - सदस्य 

(ङ) प्रधतधनधि (उपसस्चवसिि), प्रसे काउस्न्त्सल नेपाल       - सदस्य 
(च) सभबस्न्त्ित काययिम िेने शािाको प्रमिु              -सदस्य सस्चव 

 (२) सधमधतले यस काययववधिमा उल्लेि भएबािेक अन्त्य काययववधि आफैँ  व्यवस्स्ित गनय 
सक्नेछ। 

(३) सधमधतले आवश्यकता अनसुाि बढीमा तीन िनालाई बैठकमा आमन्त्त्रर् गनय सक्नछे।   

 
 पविलो संशोिनद्वािा िप। 
 पविलो संशोिनद्वािा िप। 
 पविलो संशोिनद्वािा िप। 
 पविलो संशोिनद्वािा िप। 
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6. यवुा पत्रकारिता पिुस्काि तिा सभमानको लाधग छनौट प्रविया : (१) मन्त्त्रालयले प्रत्येक आधियक 
वषयमा यवुा पत्रकारिता पिुस्कािको लाधग मन्त्त्रालयको वेबसाइट www.moys.gov.np मा तीस ददनको 
भयाद ददई सूचना प्रकाशन गनेछ । सो सूचनाको िानकािी प्रसे काउस्न्त्सल नेपाल ि नेपाल पत्रकाि 
मिासंघलाई समेतलाई पठाउन ुपनेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोस्िम आवदेन पेश गनय ददइएको अवधिधभत्र आवश्यक सं्यामा 
आवेदन नपिेमा मन्त्त्रालयको वेबसाइटमा पन्त्र ददनको भयाद िप गिी पनुः सूचना प्रकाशन गरिनेछ। 

  (३) आवेदकले तोवकएको भयादधभत्र आफू आबर्द् संस्िा वा दईुिना बरिष्ठ पत्रकािको 
धसफारिससवित अनसूुची-१ बमोस्िमको ढाँचामा  मन्त्त्रालयमा आवदेन ददन ु पनेछ। सो आवदेन 
मन्त्त्रालयको इमेल info@moys.gov.np माफय त पधन ददन सवकनछे । 

  (४) उपदफा (३) बमोस्िम प्राप्त आवेदन सवितको ववविर् मूल्याङ्कनका लाधग सधमधतमा 
पेश गरिनेछ। 

  (५) सधमधतले दफा ४ को उपदफा (१) बमोस्िमको न्त्यूनतम योग्यता पगेुका पत्रकाििरूको 
दफा ४ को उपदफा (२) बमोस्िमको आिािमा मूल्याङ्कन गनुय पनेछ। 

  (६) सधमधतले दफा ४ को उपदफा (२) बमोस्िमको मूल्यांकन ताधलकाको आिािमा 
अधिकतम अंक प्राप्त गने कस्भतमा एकिना मविलासवित चाििना उत्कृष्ट पत्रकाििरुलाई पिुस्काि 
प्रदान गनय मन्त्त्रालय समक्ष धसफारिस गनेछ। 

  ति मविला पत्रकािको आवदेन नपिेमा वा आवेदन पिेका मविला पत्रकािको दफा ४ को 
उपदफा (१) बमोस्िमको न्त्यूनतम योग्यता नपगेुमा आवेदन पिेकामध्ये उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गने 
पत्रकािलाई पिुस्काि ददन बािा पने छैन ।  
  (७) उपदफा (६) बमोस्िम स्वीकृत यवुा पत्रकारिता पिुस्काि प्राप्त गने पत्रकाििरुको नाम 
मन्त्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशन गरिनेछ। 

  (८) उपदफा (७) बमोस्िम प्रकास्शत नामावली ववरुर्द्मा कुन ै दाबी वविोि भएमा 
मन्त्त्रालयमा प्रमार्सवित सात ददन धभत्र उििुी ददन सवकनेछ। 

(९) उपदफा (८) बमोस्िम पिेको उििुीमा सधमधतले छानधबन गिी आवश्यक देिेमा 
उपदफा (७) बमोस्िमको स्वीकृत यवुा पत्रकारिता पिुस्काि प्राप्त गने पत्रकाििरुको नाम संशोिन 
गिी मन्त्त्रालयमा पनुः धसफारिस गनय सक्नछे। 

(१०) मन्त्त्रालयले यवुा पत्रकारिता पिुस्काि प्राप्त गने पत्रकाििरुको अस्न्त्तम सूची 
वेबसाइटमा प्रकाशन गनेछ। 

  (११) मन्त्त्रालयबाट एकपटक पिुस्कृत भएको पत्रकािलाई पाँच वषय पूिा नभई पिुस्कािका 
लाधग पनु: मनोनयन वा छनौट गरिन ेछैन। 

    
 
 
 
 
 

परिच्छेद -४ 

 
 पविलो संशोिनद्वािा िप। 
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ववववि 

7. यवुा पत्रकारिता पिुस्कािको िकम : (१) मन्त्त्रालयले प्रत्येक वषय यवुा पत्रकारिता पिुस्काि प्रदान 
गनेछ।  

(२) यवुा पत्रकारिता पिुस्कािबाट सभमाधनत िनु ेउत्कृष्ट पत्रकाििरुलाई सभमान-पत्र सवित 
िनिी रु. ५0,०००/- (अक्षेरुपी पचास ििाि रुपैयाँ) को दिले पिुस्काि प्रदान गरिनेछ।  

8. काययववधि संशोिन गनय सक्नेः मन्त्त्रालयले आवश्यकतानसुाि यो काययववधि संशोिन गनय सक्नेछ। 

9. बािा अड्काउ फुकाउन सक्ने : यस काययववधिको कायायन्त्वयनमा कुनै बािा आइपिेमा मन्त्त्रालयले 
बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ। 

 
 पविलो संशोिनद्वािा िप। 
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⃰अनसूुची -१ 

(दफा ६ को उपदफा (३) सँग सभबस्न्त्ित) 
यवुा पत्रकारिता पिुस्कािका लाधग मन्त्त्रालय समक्ष आवेदन गने फािामको ढाचँा 

 

धमधत .............................. 
श्रीमान  सस्चवज्यू, 
यवुा तिा िेलकुद मन्त्त्रालय, 
धसंिदिबाि, काठमािौं । 

 

ववषय : यवुा पत्रकारिता पिुस्काि सभबन्त्िमा। 

मिोदय, 
 यवुा तिा िेलकुद मन्त्त्रालयबाट धमधत ........................मा प्रकास्शत सावयिधनक सूचना 
बमोस्िम ...............आधियक वषयमा प्रदान गरिने यवुा पत्रकारिता पिुस्काि पाउँ भनी तपस्शल बमोस्िमको 
ववविर् तिा कागिातिरूसवित यो आवदेन पेश गिेको छु। 

तपस्शलः 
१. आवेदकको नाम, िि :- ..............................धलङ्ग :-.............. मोबाइल नं. : ................... 

इमले :.................. 
२. ठेगाना :- 
(क)  स्िायी : प्रदेश : ............... स्िल्ला ................. गा.पा./न.पा. : .................... विा नं:...... 
(ि) िाल काययित ििेको : प्रदेश : ............... स्िल्ला : ................. गा.पा./न.पा. :................... 
(ग) आबर्द् सञ्चाि संस्िा : .........................  

३. यवुा पत्रकारिता क्षते्रमा वियाशील ििेको अवधि : 

४. अनभुवको ववविर्ः 
 

५. आवेदन गनुयको आिाि :(दफा ४ को उपदफा (२) मा आिारित भई बुदँागत रूपमा उल्लेि गने) 

•  

•  

६. आवेदन ददएको के्षत्र :(दफा ३ मा उल्लेस्ित के्षत्रमध्ये आवेदन ददएको के्षत्र उल्लेि गने) 

•  

७. यवुा पत्रकारिता क्षते्रमा िाल वियाशील ििेको स्िल्लाः 
 ...............................                              

     आवदेकको दस्तित 
   

संलग्न गनुयपने कागिात : 

(क) नेपाली नागरिकताको प्रमार्पत्रको प्रधतधलवप । 

(ि) पत्रकाि परिचयपत्रको प्रधतधलवप। 

(ग) यवुा ववकासका ववषयमा पत्रकािद्वािा प्रकास्शत, प्रसारित सामग्री/शृ्रङ्खलाको मदुित वा ववद्यतुीय प्रधत। 

 
⃰ पविलो संशोिनद्वािा संशोधित। 
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(घ) प्रसे काउस्न्त्सल नेपाल तिा नेपाल पत्रकाि मिासंघबाट कुनै कािवािीमा नपिेको स्वघोषर्ा। 

(ङ) अनभुव सभबन्त्िी कागिातिरु। 

(च) कुनै फौिदािी अधभयोगमा दोषी नठिरिएको भनी स्वघोषर्ा। 

(छ) सिकािी पेश्की तिा बेरुि ुनििेको स्वघोषर्ा।  

 

उल्लेस्ित व्यिोिा साचँो िो भनी धसफारिस गने वरिष्ठ पत्रकािको िकमा :- 

 

(क) दस्तित :   नाम, िि:   परिचयपत्र नभबिः  

       संलग्न पेशा/व्यवसाय :  सभपकय  नं. :    

 

(ि) दस्तित :   नाम, िि:   परिचयपत्र नभबिः  

     संलग्न पेशा/व्यवसाय :  सभपकय  नं. :   

 

वा 
 

उल्लेस्ित व्यिोिा साचँो िो भनी धसफारिस गने संस्िा प्रमिुको िकमा :- 

संस्िा प्रमिुको नामः 
दस्तित: 

संस्िाको नामः      

ठेगाना :  
सभपकय  नं. :  

 
 

संस्िाको छाप 


