राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान काययष्ट्रवति, २०७२
पष्ट्रिलो सं शोिनः २०७५।०२।१६
दोस्रो सं शोिनः २०७८।०८।२८

ु का ष्ट्रवतभन्न क्षेत्रमा ष्ट्रवशेष योगदान पुर्याएका सष्ट्रिय
प्रस्िावनाः राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ अनुरुप मुलक

िथा प्रतिभावान युवािरुलाई तिनीिरुको प्रतिभा एवम् तसर्यनशीलिाको कदर गदै सकारात्मक सोच एवम्
रचनात्मक क्षमिाको ष्ट्रवकास िथा प्रोत्सािन गनय प्रदान गररने राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान काययलाई समय
सापेक्ष प्रभावकारी, व्यवस्स्थि र पारदशी ढङ्गबाट सञ्चालन गनय वाञ्छनीय भएकोले,
मन्त्त्रालयले दे िायका काययष्ट्रवति बनाएको छ।
पररच्छे द-१
प्रारस्म्भक
1.

2.

सं स्क्षप्ि नाम र प्रारम्भः (१) यो काययष्ट्रवतिको नाम “राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान काययष्ट्रवति,
२०७२” रिे को छ ।

(२) यो काययष्ट्रवति िुरुन्त्ि प्रारम्भ िुनेछ।

पररभाषा : ष्ट्रवषय वा प्रसङ्गले अको नलागेमा यस काययष्ट्रवतिमा,(क)

“प्राथतमकिाको समूि” भन्नाले आददवासी र्नर्ाति वा मिेशी युवालाई सम्झनु

(ख)

“मन्त्त्रालय” भन्नाले युवा िथा खेलकुद मन्त्त्रालयलाई सम्झनु पछय ।

(ग)

(घ)

(ङ)

(च)
(छ)

पछय।

“युवा समूि” भन्नाले दफा ३ मा उस्ललस्खि क्षेत्रमा उललेखनीय योगदान पुर्याएका
दुई वा सो भन्त्दा बढी युवाको समूिलाई सम्झनु पछय।

“राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान” भन्नाले दफा ३ मा उस्ललस्खि क्षेत्रमा मित्वपूर्य
योगदान पुर्याएका युवा, युवा समूि र युवा सं घ सं स्थािरुलाई प्रदान गररने
सम्मानलाई सम्झनु पछय।

“ष्ट्रवशेष प्राथतमकिाको समूि” भन्नाले द्वन्त्द्व पीतिि, र्ोस्खममा परे का, अपाङ्गिा भएका,
सीमान्त्िकृि, लोपोन्त्मुख, अलपसङ्ख्यक दतलि, मुस्स्लम समुदायका, कर्ायली िथा
ष्ट्रपछतिएको क्षेत्रका युवालाई सम्झनु पछय।

“सं घ सं स्था” भन्नाले प्रचतलि नेपाल कानून बमोस्र्म स्थापना भई युवा ष्ट्रवकासको
क्षेत्रमा काययरि सं घ सं स्थालाई सम्झनु पछय।
"सतमति" भन्नाले

दफा ७ बमोस्र्म गठन भएको राष्ट्रिय युवा प्रतिभा छनौट

तसफाररस सतमतिलार्य सम्झनु पछय ।
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पररच्छे द-२

राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मानको क्षेत्र र छनौटका आिार
3.

राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मानको क्षेत्रः मन्त्त्रालयले प्रत्येक वषय दे िायका क्षेत्रिरुमा उत्कृष्ट प्रतिभा प्रदशयन
गने युवा, युवा समुि वा युवा सं घ सं स्थालाई राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान प्रदान गनेछः(क)

कृष्ट्रष/र्तिबुटी/लघु उद्यम/वन पैदावार,

(ग)

ष्ट्रवज्ञान िथा प्रष्ट्रवति, सञ्चार, सूचना प्रष्ट्रवति,

(ख)
(घ)
(ङ)

(च)

(छ)
(र्)

(झ)
(ञ)
(ट)

(ठ)
(ि)
(ढ)

4.

(र्)

स्शक्षा, रोर्गारी, उद्यमशीलिा,
पययटन प्रवर्द्यन,

वािावरर् सं रक्षर् र ददगो ष्ट्रवकास,

स्वास््य, सरसफाई िथा सामास्र्क सुरक्षा,
समार् सेवा/स्वयंसेवा,

कला, सं स्कृति, साष्ट्रित्य तसर्यना, गीि र सङ्गीि (रचना, गायन, वाद्य वादन आदद),
खेलकुद र मनोरञ्जन
साितसक कायय,

अन्त्िरायिय र्गिमा नेपाललाई स्चनाउन गरे को उलले्य योगदान वा कीतियमान
कायय,

अध्ययन, अनुसन्त्िान, नवीनिा वा तसर्यनशील कायय,

युवा सशक्तीकरर् िथा नेित्ृ व ष्ट्रवकास, युवा सिभातगिा,
दै वी प्रकोप िथा सं कट व्यवस्थापन

सामास्र्क ष्ट्रवकास िथा सुिार (लागूपदाथय िथा दुव्ययसन तनयन्त्त्रर्, मानव िस्करी
िथा बेचतबखन, अपराि िथा ष्ट्रिंसा तनयन्त्त्रर् वा अन्त्िष्ट्रवश्वास, मष्ट्रिला ष्ट्रिंसा, र्ािीय
ष्ट्रवभेद, छु वाछु ि ष्ट्रवरुर्द्को अतभयान)

सामास्र्क, सााँस्कृतिक, आतथयक रुपान्त्िरर्का काययमा अन्त्य योगदान।

छनौटका आिारिरः (१) दफा ३ मा उस्ललस्खि क्षेत्रिरुमध्ये कस्म्िमा कुनै एक क्षेत्रमा मित्वपूर्य

योगदान पुर्याउने युवा, युवा समूि वा सं स्थालाई राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मानका लातग छनौट गनय
दे िायका आिारिरु िुनछ
े न्ः(क)

युवा र युवा समूिका लातग न्त्यूनिम आिारिरुः-

(अ)

सोह्रवषय पूरा भई चालीस वषय ननाघेको नेपाली नागररक िुनपु ने,

(र्)

युवाको िक ष्ट्रििको सं रक्षर्, सम्वर्द्यन िथा ष्ट्रवकासको क्षेत्रमा मित्वपूर्य

(आ)

(ख)

कुनै फौर्दारी अतभयोगमा दोषी नठिररएको भनी स्वघोषर्ा गरे को,
योगदान पुर्याएको।

सं स्थाका लातग न्त्यूनिम आिारिरुः-

(अ)

प्रचतलि कानून बमोस्र्म दिाय भई अद्यावतिक/नवीकरर् भएको,

(आ)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय ििलार्य बुझाउनु पने कर लगायि

(र्)

युवाको िक ष्ट्रििको सं रक्षर्, सम्वर्द्यन िथा ष्ट्रवकासको क्षेत्रमा मित्वपूर्य

अन्त्य दाष्ट्रयत्व पुरा गरे को,
योगदान पुर्याएको,
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(ई)

(उ)

कस्म्िमा दुई वषयदेस्ख सम्बस्न्त्िि क्षेत्रमा ष्ट्रियाशील रिे को,

प्रचतलि कानून बमोस्र्म कालो सूचीमा नपरे को भनी स्वघोषर्ा गरे को।

उपदफा (१) को खण्ि (क) र (ख) का आिारमा पूव य छनौट भएका युवा, युवा

(२)

समुि वा सं स्थालाई दे िायका आिारमा मूलयाङ्कन गररनेछः–
ि.सं .

मूलयांकनका आिारिरु

अंक

क श्रृर्नशीलिा, मौतलकिा, नवीनिा, नवप्रवियन िथा अनुकरर्ीय कायय 25
ख

अन्त्िरायष्ट्रिय र्गिमा नेपाललार्य स्चनाउन गरे को उलले्य योगदान 20

ग

योगदानले पारे को सामास्र्क प्रभाव

1५

घ

योगदानले पारे को आतथयक प्रभाव

10

ङ

योगदानले ष्ट्रपछतिएको भौगोतलक क्षेत्रमा पारे को प्रभाव

1०

च

योगदानप्रतिको लगनशीलिा र तनरन्त्िरिा

10

छ

प्राथतमकिा वा ष्ट्रवशेष प्राथतमकिाको समुिमा पारे को प्रभाव

10

र्म्मा

100

वा ष्ट्रकतियमानी कायय

(३) उपदफा (२) बमोस्र्म मूलयांकन गदाय सतमतिले मूलयांकनका आिारिरुलार्य

ष्ट्रवस्िृिीकरर् गरी मूलयांकन गनय सक्नेछ।

पररच्छे द -३
छनौटको प्रष्ट्रिया
5.

छनौटका प्रष्ट्रियाः (१) मन्त्त्रालयले प्रत्येक वषय युवा प्रतिभा सम्मानको आवेदनको लातग राष्ट्रियस्िरको
पतत्रकामा िीस ददनको म्याद ददर्य सूचना प्रकाशन गनेछ र सो सूचना मन्त्त्रालयको वेबसार्टमा समेि
रास्खनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्र्म आवेदन पेश गनय ददर्एको अवतितभत्र आवश्यक सं ्यामा

आवेदन नपरे मा राष्ट्रियस्िरको पतत्रकामा पन्त्र ददनको म्याद ददई पुनः सूचना प्रकाशन गनुय पनेछ।

(३) कुनै व्यस्क्त वा सं घ सं स्थाले राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान प्राप्त गनय उपयुक्त दे स्खएका

युवा, युवा समूि वा युवाले नेित्ृ व गरे का सं स्थाको ष्ट्रववरर्, मु्य-मु्य योगदान, योगदानलाई पुष्ट्रष्ट गने

ष्ट्रववरर् (तभतियो, अतियो लगायिका अन्त्य ष्ट्रववरर्) वा ि्यिर सष्ट्रिि सूचनामा उस्ललस्खि म्यादतभत्र

मन्त्त्रालयमा दफा ६ बमोस्र्मको तसफाररससष्ट्रिि अनुसूची-१(क) वा अनुसूची-१(ख) बमोस्र्मको ढाचााँमा
आवेदन ददनु पनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोस्र्म प्राप्त आवेदन सष्ट्रििको ष्ट्रववरर् मूलयाङ्कनका लातग दफा ७

बमोस्र्मको सतमतिमा पेश गररनेछ।

(५) यस दफामा अन्त्यत्र र्ुनसुकै कुरा लेस्खएको भएिापतन मन्त्त्रालय आफैंले पतन सावयर्तनक

र्ानकारीमा आएका सूचना, आमसञ्चार माध्यममा प्रकास्शि वा प्रसाररि समाचार वा र्ानकारीको आिारमा
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राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मानको लातग युवाको ष्ट्रववरर् सङ्कलन गनय सक्नेछ र सं कतलि ष्ट्रववरर्को
पुष्ट्यार्का लातग सम्बस्न्त्िि तनकाय माफयि थप र्ानकारी प्राप्त गनय सक्नेछ।

(६) उपदफा (४) बमोस्र्म प्राप्त ष्ट्रववरर्िरुको आिारमा सतमतिले दफा ४ को उपदफा

(२) बमोस्र्मको आिारमा मूलयांकन गनेछ।

(७) सतमतिले दफा ४ को उपदफा (२) बमोस्र्मको मूलयांकन िातलकाको आिारमा

अतिकिम अंक प्राप्त गने योग्य व्यस्क्तिरुलार्य युवा प्रतिभा सम्मान प्रदान गनय मन्त्त्रालय समक्ष तसफाररस
गनेछ।

(८) उपदफा (७) बमोस्र्म तसफाररस गदाय तसफाररसको अस्न्त्िम िमाङ्कमा दुई वा दुई भन्त्दा

बढी व्यस्क्त वा सं स्थाको समान अंक आएमा सतमतिले दफा ४ को उपदफा (२) बमोस्र्मको
मूलयांकनका आिारिरुको िमसं ्याको प्राथतमकिाका आिारमा छनोट गरी तसफाररस गनुय पनेछ।

(९) उपदफा (७) बमोस्र्म मन्त्त्रालयबाट स्वीकृि युवा प्रतिभा सम्मान प्राप्त गने व्यस्क्तिरु

6.

वा सं स्थाको नाम मन्त्त्रालयको वेबसार्टमा प्रकाशन गररनेछ।

तसफाररसः (१) राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मानका लातग दे िायका मध्ये कुनै एक तनकायले तसफाररस गरी
पठाउनु पनेछः-

(क)

सम्बस्न्त्िि गाउाँ पातलका वा नगरपातलका,

(ग)

ष्ट्रवदे शस्स्थि रार्दुिावास वा तनयोग।

(ख)

सम्बस्न्त्िि स्र्लला प्रशासन कायायलय,

(२) उपदफा (१) बमोस्र्म तसफाररस माग गनय आएमा तसफाररस गररददनु उपदफा (१)

बमोस्र्मको तनकायको कियव्य िुनेछ।

(३) यस दफा बमोस्र्म तसफाररस गदाय अनुसूची-२ बमोस्र्मको ढााँचामा गनुय पनेछ।

7.

राष्ट्रिय युवा प्रतिभा छनौट तसफाररस सतमतिको गठनः (१) दफा ५ को उपदफा (३) बमोस्र्म प्राप्त
आवेदनको र्ााँचबुझ गरी राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान प्रदान गने सम्बन्त्िमा मन्त्त्रालय समक्ष तसफाररस
गनय दे िाय बमोस्र्मको एक राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान छनौट तसफाररस सतमति रिनेछः–
(क)

मन्त्त्रालयको सस्चव

- सं योर्क

(ग)

प्रतितनति, राष्ट्रिय युवा पररषद्

- सदस्य

(ख)
(घ)
(ङ)

(च)

(छ)

सक्नेछ।

मन्त्त्रालयको युवा िथा प्रशासन मिाशाखाका सिसस्चव

- सदस्य

प्रतितनति, राष्ट्रिय योर्ना आयोग

- सदस्य

मन्त्त्रालयले िोकेको एकर्ना ष्ट्रवशेषज्ञ
प्रतितनति, गैरसरकारी सं स्था मिासं घ

सम्बस्न्त्िि काययिम िे ने शाखाको प्रमुख

- सदस्य
-सदस्य

-सदस्य-सस्चव

(२) सतमतिले यस काययष्ट्रवतिमा उललेख भएबािे क अन्त्य काययष्ट्रवति आफैँ व्यवस्स्थि गनय
(३) सतमतिले आवश्यकिा अनुसार अन्त्य ष्ट्रवज्ञिरलाई बैठकमा आमन्त्त्रर् गनय सक्नेछ।
(४) उपदफा (१) बमोस्र्मको सतमतिले राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मानका लातग युवा, युवा

समूि वा युवा सं स्था मध्येबाट बढीमा 10 र्ना/वटालार्य तसफाररस गनुय पनेछ।
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(५) सतमतिले उपदफा (४) बमोस्र्म नाम तसफाररस गदाय कस्म्िमा एक र्ना ष्ट्रवशेष
प्राथतमकिाको समूि, एक र्ना प्राथतमकिाको समूि, एक र्ना मष्ट्रिला र एक सं स्थाको नाम पने
गरी तसफाररस गनुय पनेछ।
8.

राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान प्रदान गनेः मन्त्त्रालयले दफा ७ बमोस्र्मको सतमतिले तसफाररस गरे का

9.

युवा प्रतिभा सम्मानको राशीः राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मानबाट सम्मातनि िुने प्रत्येक युवा, युवा समूि वा

व्यस्क्त, युवा समूि वा युवा सं घसं स्थालाई प्रत्येक वषय राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान प्रदान गनेछ।

युवा सं घ सं स्थाको लातग सम्मान-पत्र सष्ट्रिि नगद रु. १,००,०००/- (अक्षेरुपी एक लाख रुपैयााँ)
उपलब्ि गरार्नेछ।

पररच्छे द -४
ष्ट्रवष्ट्रवि
10.

11.
12.

काययष्ट्रवति सं शोिन गनय सक्नेः मन्त्त्रालयले आवश्यकिानुसार यो काययष्ट्रवति सं शोिन गनय सक्नेछ।
बािा अड्काउ फुकाउनेः

यस काययष्ट्रवतिको कायायन्त्वयनमा कुनै वािा आईपरे मा मन्त्त्रालयले बािा

अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।

खारे र्ी र बचाउः (१) राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान काययष्ट्रवति, २०६८ खारे र् गररएको छ ।

(२) राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान काययष्ट्रवति, २०६८ बमोस्र्म भए गरे का काम कारवािी

यसै काययष्ट्रवति बमोस्र्म भए गरे को मातननेछ।
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ु ी-१(क)
अनुसच

(दफा ५ को उपदफा (३) साँग सम्बस्न्त्िि)
राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मानका लातग मन्त्त्रालयसमक्ष आवेदन ददने फारमको ढााँचा (व्यस्क्तको िकमा)
तमतिः............................
श्रीमान सस्चवज्यू,

युवा िथा खेलकुद मन्त्त्रालय,

तसं िदरवार, काठमािौ।
ष्ट्रवषयः राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मानका लातग आवेदन गरे को सम्बन्त्िमा।
मिोदय,

युवा िथा खेलकुद मन्त्त्रालयबाट तमति ...................... मा प्रकास्शि सावयर्तनक सूचना अनुसार राष्ट्रिय युवा

प्रतिभा सम्मानको लातग िपस्शल बमोस्र्मका ष्ट्रववरर् िथा कागर्ाििरुसष्ट्रिि श्री ....................... को आवेदन ददर्एको
व्यिोरा अनुरोि छ।
िपस्शल
आवेदन ददने युवा वा युवा समुिको ष्ट्रववरर्ः
१. नाम, थर- .......................................
२. तलङ्ग
३. मोबार्ल नं.
४.

ठे गानाः(क) स्थायीःप्रदे श...................स्र्लला...................गा.पा./न.पा................विानं.......टोल...................
(ख) िालको ठे गानाः प्रदे शः ........................स्र्लला...................... गा.पा./न.पा. ............................
(ग) आवर्द् सं स्था भए उललेख गनेः

५. आवेदन ददनेको क्षेत्र र सो क्षेत्रमा ष्ट्रियाशील रिेको अवतिः
६.

आवेदन ददनुको कारर्ः दे िायको

कुनै एक वा सो भन्त्दा बढी आिारमा (√) स्चन्त्ि लगाउनेः

ि.सं .

मूलयांकनका आिारिरु

क

श्रृर्नशीलिा, मौतलकिा, नवीनिा, नवप्रवियन िथा अनुकरर्ीय कायय

दाबी गनुक
य ो कारर्

ख

अन्त्िरायष्ट्रिय र्गिमा नेपाललार्य स्चनाउन गरे को उलले्य योगदान वा
ष्ट्रकतियमानी कायय

ग

योगदानले पारे को सामास्र्क प्रभाव

घ

योगदानले पारे को आतथयक प्रभाव

ङ

योगदानले ष्ट्रपछतिएको भौगोतलक क्षेत्रमा पारे को प्रभाव

च

योगदानप्रतिको लगनशीलिा र तनरन्त्िरिा

छ

प्राथतमकिा वा ष्ट्रवशेष प्राथतमकिाको समुिमा पारे को प्रभाव

मातथ लेस्खएको व्यिोरा ठीक सााँचो छ, म आवेदक कुनै फौर्दारी अतभयोगमा दोषी ठिररएको छै न।
आवेदन ददने व्यस्क्तको नाम, ठे गानाः
सिीः
तमतिः
आवेदनका साथ सं लग्न गनुय पने अन्त्य कागर्ाििरुः
1. नेपाली नागररकिाको प्रमार्पत्रको प्रमास्र्ि प्रतितलष्ट्रप,
2. योगदान ददएको प्रमास्र्ि िुने तभतियो, अतियो लगायिका अन्त्य ष्ट्रववरर्।
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ु ी-१(ख)
अनुसच

(दफा ५ को उपदफा (३) साँग सम्बस्न्त्िि)
राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मानका लातग मन्त्त्रालयसमक्ष आवेदन ददने फारमको ढााँचा (सं स्थाको िकमा)
तमतिः............................
श्रीमान सस्चवज्यू,

युवा िथा खेलकुद मन्त्त्रालय,

तसं िदरवार, काठमािौ।
ष्ट्रवषयः राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मानका लातग आवेदन गरे को सम्बन्त्िमा।
मिोदय,

युवा िथा खेलकुद मन्त्त्रालयबाट तमति ...................... मा प्रकास्शि सावयर्तनक सूचना अनुसार राष्ट्रिय युवा

प्रतिभा सम्मानको लातग िपस्शल बमोस्र्मका ष्ट्रववरर् िथा कागर्ाििरुसष्ट्रिि श्री ....................... को आवेदन ददर्एको
व्यिोरा अनुरोि छ।
िपस्शल
आवेदन ददने सं स्थाको ष्ट्रववरर्ः
१. नाम- .......................................
२. मोबार्ल नं.
३.

ठे गानाः
स्थायीःप्रदे श...................स्र्लला...................गा.पा./न.पा................विानं.......टोल...................
(क) िालको ठे गानाः प्रदे शः ........................स्र्लला...................... गा.पा./न.पा. ............................

४. आवेदन ददनेको क्षेत्र र सो क्षेत्रमा ष्ट्रियाशील रिेको अवतिः
५.

आवेदन ददनुको कारर्ः दे िायको

कुनै एक वा सो भन्त्दा बढी आिारमा (√) स्चन्त्ि लगाउनेः

ि.सं .

मूलयांकनका आिारिरु

दाबी गनुक
य ो कारर्

क

श्रृर्नशीलिा, मौतलकिा, नवीनिा, नवप्रवियन िथा अनुकरर्ीय कायय

ख

अन्त्िरायष्ट्रिय र्गिमा नेपाललार्य स्चनाउन गरे को उलले्य योगदान वा
ष्ट्रकतियमानी कायय

ग

योगदानले पारे को सामास्र्क प्रभाव

घ

योगदानले पारे को आतथयक प्रभाव

ङ

योगदानले ष्ट्रपछतिएको भौगोतलक क्षेत्रमा पारे को प्रभाव

च

योगदानप्रतिको लगनशीलिा र तनरन्त्िरिा

छ

प्राथतमकिा वा ष्ट्रवशेष प्राथतमकिाको समुिमा पारे को प्रभाव

मातथ लेस्खएको व्यिोरा ठीक सााँचो छ, म आवेदक प्रचतलि कानून बमोस्र्म कुनै कालोसूचीमा परे को छै न।
आवेदन ददने सं स्थाको नामः
आतिकाररक व्यस्क्तको नामः

छाप

दर्ायः
सिीः
तमतिः
आवेदनका साथ सं लग्न गनुय पने कागर्ाििरुः
1. प्रचतलि कानून बमोस्र्म दिाय भई अद्यावतिक/नवीकरर् भएको,
2.

नेपाल सरकार प्रदे श सरकार र स्थानीय ििलार्य बुझाउनुपने कर लगायि अन्त्य दाष्ट्रयत्व पुरा गरे को अस्घललो

आतथयक वषयको कर च ुक्ता प्रमार्पत्र,

3. कस्म्िमा दुई वषय ष्ट्रियाशील रिेको प्रमार्पत्र,

4. योगदान ददएको प्रमास्र्ि िुने तभतियो, अतियो लगायिका अन्त्य ष्ट्रववरर्।
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ु ी-२
अनुसच
(दफा ६ को उपदफा (३) साँग सम्बस्न्त्िि)
राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मानका लातग तसफाररस गने फारमको ढााँचा

श्री युवा िथा खेलकुद मन्त्त्रालय,
तसं िदरवार, काठमािौ।
ष्ट्रवषयः राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मानका लातग तसफाररस गरे को सम्बन्त्िमा।
युवा िथा खेलकुद मन्त्त्रालयबाट तमति ...................... मा प्रकास्शि सावयर्तनक सूचना अनुसार राष्ट्रिय युवा
प्रतिभा सम्मानको लातग .....................गाउाँ पातलका/मिानगरपातलका/उपमिानगरपातलका/ नगरपातलका, विा नं....,
स्र्लला..........................मा स्थायी बसोबास भएका वषय........का.........................क्षेत्रमा योगदान पुयायएका
श्री.................................. लाई तसफाररस गररएको छ।
आतिकाररक व्यस्क्तको नामः

छाप

दर्ायः
सिीः
तमतिः
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