स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई खेलकुद सम्बन्धी शोध काययमा
सहयोग तर्था प्रोत्साहन सम्बन्धी काययविधध, २०७५
स्िीकृत धमधतिः २०७५।९।६
प्रस्तािना: खेलकुद क्षेत्रको विकास र विस्तारमा खेलकुद सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको

भूधमकालाई मध्यनजर

राख्दै स्नातकोत्तर तहमा खेलकुदलाई विशशष्ट विधाका रुपमा अध्ययन गने विद्यार्थीहरुबाट हुने शोध
काययलाई प्रोत्साहन गनय नेपाल सरकार युिा तर्था खेलकुद मन्त्रालयले "स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत
विद्यार्थीहरुलाई खेलकुद सम्बन्धी शोध काययमा सहयोग तर्था प्रोत्साहन सम्बन्धी काययविधध, २०७५" तयार
गरी लागु गरे को छ ।

पररच्छे द — १
सं शक्षप्त नाम, प्रारम्भ र पररभाषा
१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यो काययविधधको नाम “स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई खेलकुद
सम्बन्धी शोध काययमा सहयोग तर्था प्रोत्साहन सम्बन्धी काययविधध, २०७५" रहे को छ ।

(२) यो काययविधध तुरुन्त प्राारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषा: विषय िा प्रसं ङ्गले अको अर्थय नलागेमा यस काययविधधमा
(क) “मन्त्रालय” भन्नाले युिा तर्था खेलकुद मन्त्रालयलाई सम्झनु पदयछ ।
(ख) “विश्वविद्यालय” भन्नााले नेपाल सरकारको स्िीकृतीमा नेपालमा स्र्थापना भई अध्ययन
अनुसन्धान गराउने विश्वविद्यालयहरुलाई सम्झनु पदयछ ।
(ग) “केन्रीय विभाग/काययक्रम” भन्नाले कुनैपधन विश्वविद्यालय अन्तगयत सञ्चालनमा रहे का शारीररक
शशक्षा िा खेल विज्ञान अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धान गने धनकाय सम्झनु पदयछ ।
(घ) “शुल्क” भन्नाले शारीररक शशक्षा िा खेल विज्ञान अध्ययन र अनुसन्धान गदाय लाग्ने सबै
प्रकारको शुल्कलाई सम्झनु पदयछ ।
(ङ) “शोधपत्र” भन्नाले शारीररक शशक्षा िा खेल विज्ञान अध्ययन र अनुसन्धान गने विद्यार्थीहरुले
पाठ्यक्रममा तोवकएको पाठ्यघण्टा (Credit Hour) अनुसारको अनुसन्धान गरी तयार पाराने
शोधपत्रलाई सम्झनु पदयछ ।
(च) “शोध कायय” भन्नाले शारीररक शशक्षा िा खेल विज्ञान अध्ययन र अनुसन्धान गने विद्यार्थीहरुले
पाठ्यक्रममा तोवकएको पाठ्यघण्टा (Credit Hour) अनुसार भए गरे का अनुसन्धानाात्मक
काययलाई सम्झनु पदयछ ।
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(छ) “विद्यार्थी” भन्नाले विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गने धनयधमत अध्यनरत
विद्यार्थीलाई सम्झनु पदयछ ।
पररच्छे द — २
छनौट तर्था धसफाररस सम्बन्धी व्यिस्र्था
३. आिेदन तर्था छनौट सम्बशन्ध प्रकृया: प्रोत्साहनका लाधग विद्यार्थी छनौट गदाय दे हायको प्रकृया
अपनाइने छ ।
क) सम्भावित विद्यार्थीको छनौटका लाधग मन्त्रालयले राविय पधत्रकामा सुचना प्रकाशशत गनेछ र सोको
जानकारी विभाग िा कायायलयलाई समेत गराउनेछ ।
ख) इच्छु क विद्यार्थीहरुले विभाग िा कायायलयको धसफाररस सवहत अनुसूशच –१ बमोशजमको ढााँचाको
धनिेदनसाँगै अनुसूशच –२ बमोशजमका कागजातहरु पेश गनुप
य नेछ ।
ग) धनिेदन ददाँदा दफा ४ बमोशजमका योग्यता पुगेका विद्यार्थीहरुले धनिेदन ददन सक्नेछन ।
घ) विभाग िा काययक्रमबाट धसफाररस भई आएका विद्यार्थीहरुमध्ये मूल्याङ्कन तर्था प्रोत्साहन सम्बशन्ध
धसफाररस गनय गदित सधमधतको धसफाररसमा प्राप्त उच्चतम अं क ल्याउने विद्यार्थीलाई छनौट गनेछ
।
४. धनिेदकहरुको योग्यता: (१) स्नाकोत्तर तहमा शोध प्रस्ताि स्िीकृत भएका िा विभाग/काययक्रमबाट
शोध प्रस्तापका लाधग विषय छनौट भएको भनी धसफाररस गरे का धनयधमत विद्यार्थीहरु ।
(२) शोध काययका लाधग अन्य सं स्र्था/धनकायबाट कुनैपधन सहयोग प्राप्त नगरे का विद्यार्थीहरु ।
(३) नेपाली नागररक ।
५. शोध कायय प्रोत्साहनको लाधग छनौटका प्रार्थधमकता: स्नातकोत्तर तहमा शोध प्रस्ताि दताय गराएका
विद्यार्थीहरुको छनौट गदाय तपशशलको प्रार्थधमकताका आधारमा गररनेछ ।
(क) स्नाकोत्तर तहमा शोध प्रस्ताि दताय गराएका विद्यार्थीहरु ।
(ख) शोध प्रस्ताि दताय गराउने अिधध पुगेका तर शोध पत्र तयार गने प्रधतिद्बता, शोधको विषय छनौट
सवहत विभाग िा काययक्रम प्रमुखबाट धसफाररस भइआएका विद्यार्थीहरु ।

पुनश्च: खण्ड (क) बमोशजमका विद्यार्थीहरु पयायप्त भएमा खण्ड (ख) बमोशजमका विद्यार्थीहरुलाई प्रोत्साहन
रकम उपलब्ध गराउने गरी छनौट गररने छै न ।
६. छनौटका आधारहरु: (१) शोधपत्र सहयोगका लाधग विद्यार्थी छनौट गदाय विद्यार्थीको धनयधमतता,
शोधको विषयिस्तु, स्नाकोत्तर तहको परीक्षामा प्राप्त नधतजा, शोध अध्ययन गने विषयिस्तुको क्षेत्र र
समािेशशयता समेतलाई आधार बनाइनेछ ।
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(२) छनौटका आधारहरुको अंक सवहतको विस्तृत वििरण अनुसूशच -३ मा उल्लेख भए बमोशजम हुनेछ
।
७. छनौटका लाधग धसफाररस तर्था मूल्याङ्कन सधमधत: (१) विद्यार्थी प्रोत्साहनका लाधग छनौट तर्था
धसफाररस गनय दे हाय अनुसारको एक धसफाररस तर्था मूल्याङ्कन सधमधत रहनेछ ।
क) सशचि, युिा तर्था खेलकुद मन्त्रालय – सं योजक
ख) सहसशचि, युिा तर्था खेलकुद मन्त्रालय (खेलकुद विकास महाशाखा)
ग) काययकारी धनदे शक, विद्यार्थी कल्याण तर्था खेलकुद धनदे शनालय, धत्र.वि.वि – सदस्य
घ) छात्रिृशत्त शाखाको शाखा प्रमुख – शशक्षा, विज्ञान तर्था प्रविधध मन्त्रालय – सदस्य
ङ) उपसशचि, खेलकुद प्रिर्द्यन शाखा – सदस्य सशचि
(२) यस सधमधतले आिश्यकतानुसार खेलकुद विधा तफयका व्यशिहरुलाई विज्ञ सदस्यको रुपमा
आमन्त्रण गनय सक्नेछ ।
( ३) सधमधतले आफ्नो बैिक सम्बशन्ध काययविधध आफै तय गनय सक्नेछ ।
८. धसफाररस तर्था मूल्याङ्कन सधमधतको काम कतयव्य र अधधकार:
क) धनिेदन ददने विद्यार्थीहरुको मूल्याङ्कन गने ।
ख) प्रोत्साहनका लाधग विद्यार्थी छनौट गरी रकम सवहत धसफाररस गने ।
ग) आिश्यकता अनुसार सहशजकरणका लाधग उपसधमधत गिन गने ।
९. सम्झौता:
शोध काययका लाधग छनौट भएका विद्यार्थीहरुसाँग मन्त्रालयले अनुसूशच ४ बमोशजमको ढााँचामा
सम्झौता गनेछ ।
पररच्छे द - ३
सहयोग तर्था प्रोत्साहन सम्बन्धी व्यिस्र्था
१०. सहयोग तर्था प्रोत्साहन सम्बन्धी व्यिस्र्था: (१) मन्त्रालयको धनणययको आधारमा शोध कायय
िापतको सहयोग तर्था प्रोत्साहन रकम छनौट भएका विद्यार्थीहरुलाई उपलब्ध गराइनेछ ।
(२) शोध काययको रकम शोधपत्रका विषयिस्तु आधारमा फरक-फरक हुन सक्नेछ ।
(३ शोध काययको सहयोग तर्था प्रोत्साहन रकम शोधपत्रको विषय िस्तु, कायय क्षेत्र र शोधकायय
प्रकृधतको आधारमा बवढमा रु. ५० हजारसम्म उपलब्ध गराइनेछ ।
(४) छनौट भएका विद्यार्थीहरुलाई दुई वकस्तामा रकम धनकासा गररनेछ । सहयोग तर्था
प्रोत्साहनका लाधग छनौट भए पश्चात प्रर्थम वकस्ता िापत ३० प्रधतशत र सम्बशन्धत
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ु ानी
विभाग/काययक्रमबाट स्िीकृत भएको १ प्रधत शोधपत्र प्राप्त भए पश्चात बााँकी रकम भि
ददइनेछ।
(५) कायययोजना अनुसार कायय नभएमा िा तोवकएको समयमा शोधपत्र नबुझाएमा सहयोग तर्था
प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराईने छै न।
पररच्छे द – ४
विविध:
११. उपसधमधत गिन सम्बन्धी व्यिस्र्था: शोध काययमा सहयोग तर्था सहजीकरणका लाधग मन्त्रालयका
खेलकुद महाशाखा प्रमुखको सं योजकत्िमा सम्बशन्धत विश्वविद्यालयको विभाग/काययक्रम प्रमुख,
सम्बशन्धत विद्यार्थीका शोध धनदे शकहरु र सम्बशन्धत शाखाका शाखा प्रमुख सदस्य सशचि रहे ने गरी
एक सधमत रहनेछ। उि सधमधतमा बवढमा ३ जना विज्ञ सदस्य समेत आमशन्त्रत गनय सवकनेछ ।
११. अशन्तम धनणयय गने अधधकार: शोध कायय सहयोग तर्था प्रोत्साहनका लाधग धसफाररस भएका
विद्यार्थीहरुलाई सहयोग तर्था प्रोत्साहन गने िा नगने सम्बन्धी अशन्तम धनणयय गने अधधकार
मन्त्रालयलाई हुनेछ ।
१२. काययविधधको संशोधन: यस काययविधधलाई मन्त्रालयले आिश्यकता अनुसार सं शोधन/पररमाजयन गनय
सक्नेछ ।
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अनुसूची - १
धनिेदनको ढााँचा
विद्यार्थीको नाम /र्थर: ...............................................
स्र्थायी िे गानाा: ...........................................
शजल्ला: .......................मा.न.पा./उ.मा.न.पा./न.पा./गा.पा.: ...........................................िडा
नं: .......
नागररकता नं: .................. जारी शजल्ला: ............................
जन्म धमधत: ................................... सम्पकय नं.: ...............................
अध्ययन गरे को विश्वविद्यालय: .......................................
शैशक्षक योग्यता : स्नातकोत्तर तहमा हाधसल गरे को शैशक्षक योग्यता वििरण
क्र.सं.

शैशक्षक िषय/सेमेष्टर
साल

शोध प्रस्तािको

पवहलो िषय/सेमेष्टर
GPA%

दोस्रो िषय/सेमेष्टर
GPA%

तेस्रो सेमेष्टर GPA%

विषय:.......................................................................................

शोध धनदे शकको नाम/र्थर: .................................................
शोध धनदे शकको सम्पकय नं.: .............................
शोधपत्र प्रधतिेदन बुझाउने सं भावित अशन्तम धमधत: ...........................
मैले तोवकएको समयमा आफनो कायय सम्पादन गरी बुझाउने छु । सो गनय नसकेमा िा माधर्थ ले शखएका
वििरण झुटो िहरे कानुन बमोशजम सहुााँला/बुझाउााँला ।
हस्ताक्षर: ...........................
धमधतिः .............................
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अनुसूची - २
धनिेदनका सार्थ पेश गनुपय ने कागजातहरु
१. धनिेदन
२. सम्बशन्धत विभाग/काययक्रम प्रमुखको धसफाररस ।
३. नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रधतधलपी ।
४. शोधपत्रको स्िीकृत प्रस्ताि प्रधत
५. पधछल्लो पटक प्राप्त गरे को शैशक्षक लब्धाङ्क पत्रको प्रधतधलपी ।
६. सम्बशन्धत शोध काययका लाधग अन्य सं स्र्था/धनकायबाट कुनै पधन सहयोग प्राप्त नभएको, सोही
काययमा अन्य सं स्र्था/धनकायबाट सहयोग नधलने र धनधायररत समयमा कायय सम्पन्न गने प्रधतिर्द्ता
पत्र ।
७. धनयधमत अध्ययनरत भए/नभएको सं बशन्धत क्याम्पसबाट प्रमाशणत भएको पत्र ।
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अनुसूची - ३
प्रार्थधमकताका आधारहरु (पूणायङ्क ५०)
१. आिेदक धनयधमत अध्ययनरत भए १० अङ्क, अधनयधमत भए ७ अङ्क प्रदान गने ।
२. शोधपत्रको विषायिस्तु खे लकुदसं ग सान्दधभयक भएमा १० अङ्क, नभएमा ० अङ्क
३. शेध गनय चाहे को स्र्थान गााँउपाधलका भए ५ अङ्क, नगरपाधलका भए ४ अङ्क, र महान र
उपमहागरपाधलका भए ३ अङ्क प्रदान गररनेछ ।
४. अशघल्लो बोडय परीक्षामा प्राप्त गरे को शैशक्षक नधतजा प्रर्थम श्रे णी भएमा १० अङ्क, दिधतय श्रे णी
भएमा ७ अङ्क र तृधतय श्रे णी भएमा ५ अङ्क ।
५. समािेशीकरणको धसिान्त अनुसार कुल ५ अङ्क नबढ्ने गरी मवहला १ अङ्क, आददबासी/जनजाती
१ अङ्क, मधेसी समुदाय १ अङ्क, वपछधडएको क्षेत्र १ अङ्क र दधलत िगय भएमा १ अङ्क ।
६. अन्तरिाताय तर्था शोधपत्र प्रस्तािको प्रस्तुतीकरण १० अङ्क
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अनुसूची - ४
सम्झौता-पत्र

युिा तर्था खेलकुद मन्त्रालय
र..........................................................................................(सम्बशन्धत विश्वविद्यालय)
मा स्नातकोत्तर तह ..................................... िषयमा अध्ययनरत...................................
(विद्यार्थीको नाम) ले ................................................. (शोध शशषयक) मा आधाररत भै
शोधकायय गनय “स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई खेलकुद सम्बन्धी शोध काययमा सहयोग तर्था
प्रोत्साहन सम्बन्धी काययविधध, २०७५" अनुसार दे हायको सतयनामा अनुसार यो सम्झौता गररएको छ ।
दे हाय :

१. शोधकायय तोवकएको शशषयकमा आधाररत भै तोवकएको समय धभत्र सम्पन्न गरी पेश गनेछु ।
२. शोधकायय बापत शोधकाययका लागी उपलब्ध गराइने प्रोत्साहन रकम रु.............. (अक्षरुपी)
...................................... उपलब्ध गराइनेछ ।
ु ानी माग गने छै न र शोधकायय
३. समयमा शोधकायय सम्पन्न नगरे मा सम्झौता बमोशजमको भि
बापत सम्झौता गदायका बखत प्राप्त गरे को रकम समेत वफताय गनेछु ।
४. मैले तोवकएको समयमा आफ्नो कायय सम्पादन गरी बुझाउनेछु । सो गनय नसकेमा िा माधर्थ
लेशखएको वििरण झुटो िहरे कानून बमोशजम सहुाँला/बुझाउाँला ।

पवहलो पक्ष

दोस्रो पक्ष

नाम/र्थर .........................

नाम/र्थर ...................

पद ...................

अध्ययनरत िषय .....

युिा तर्था खेलकुद मन्त्रालय

रोल नं...........

धसं हदरिार,कािमाडौं

सम्बशन्धत विश्वविद्यालय ....
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