
नेपाल सरकार 

यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 

ससिंहदरबार, काठमाडौं .
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प्रथम पटक प्रकाशित (समसत २०७९।०५।१४) 

 
नेपालको खेलकुद क्षेरको ववकास र ववस्तारमा उल्लेखनीय योगदान परु् याउन ु हनुे नेपाली खेल परकारलाई 
परुस्कार तथा सम्मान गननका लासग यो सूचना प्रकािन भएको समसतले ३० ददनसभर स्वयिं उपशस्थत भई 

वा मन्त्रालयको इमेल ठेगाना info@moys.gov.np मा प्राप्त हनुे गरी दरखास्त ददनहुनु सम्बशन्त्ित सबै 
सरोकारवालाहरुको जानकारीका लासग यो सूचना प्रकािन गररएको छ।सनवेदनको ढााँचा एविं अन्त्य ववस्ततृ 
जानकारीका लासग मन्त्रालयको website: www.moys.gov.np मा रहेको खेलकुद परकाररता परुस्कार 
तथा सम्मान  (पवहलो सिंसोिन )कायनववसि, २०७6 हेनुनहनु  वा मन्त्रालयको खेलकुद प्रवर्द्नन िाखाको 
टेसलफोन निं 01-4200550 मा सम्पकन  गनुन हनु समेत अनरुोि छ । 
 

नोट: आवेदकले आवेदन ददाँदा खेलकुद परकाररता परुस्कार तथा सम्मान वा खेलकुद परकाररता प्रोत्साहन 
परुस्कार मध्ये कुन वविाका लासग पेि गरेको हो ? स्पष्ट खलुाई पेि गनुन पनेछ । 
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                                                                                     अनसूुची -१ 

(दफा ६ को उपदफा (२) साँग सम्बशन्त्ित) 

खेलकुद परकाररता परुस्कार तथा सम्मानका लासग मन्त्रालयमा ददइने आवेदनको ढााँचा 
श्रीमान ्सशचवज्यू,                                                                समसत....................... 
यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय, 

ससिंहदरबार, काठमाडौं। 

 

ववषयः खेलकुद परकाररता परुस्कार तथा सम्मानद्बारा सम्मासनत गरी पाऊाँ । 

महोदय, 
 यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्बारा समसत ………………………..मा प्रकाशित सावनजसनक सूचना अनसुार यस आसथनक 
वषनमा सम्मासनत गररने परकाररता परुस्कारबाट सम्मासनत गरी पाऊाँ  भनी तपससल बमोशजमका वववरण र कागजातहरु सिंलग्न 
राखी यो आवेदन पेि गरेको छु। 

१. नाम,थरः................................................. 
२. ठेगानाः(क) स्थायी ठेगानाः 

प्रदेिः ……………अञ्चलः………………शजल्लाः…………गा.पा./न.पा……………………… वडा निं…………………… 

टोल………………………………………………………फोन निं………………………………………….. 

(ख)अस्थायी ठेगानाः 
प्रदेिः ……………….अञ्चलः…………………शजल्लाः……………गा.पा./न.पा………………… वडा निं………………. 

टोल………………………………………………………मोबाइलनिं………………………………………….इमेल………………….. 

(ग) परकार पररचय पर न………………. पररचय पर जारी गरेको सनकाय ………………. 

३. सलङ्गः परुुष     मवहला      तेश्रो सलङ्ग 

४.जन्त्म समसत (वव.सिं.)……………………………………..(इ.सिं.)……………………………………………… 

५.नेपाली नागररकताको प्रमाण-परको निं...............नागररकता जारी भएको समसत…………………………………… र  
शजल्ला…………………………………………(नागररकताको प्रमाणपरको प्रसतसलवप सिंलग्न गनुनपनेछ) 

६.बाबकुो नाम थरः……………………………………………………… 

७.आमाको नाम थरः……………………………………………………… 

८.िैशक्षक योग्यता………………………………………..(प्रमाणपरको प्रसतसलवप सिंलग्न गनुनपनेछ) 

९.अपाङ्गता भएमा सोको वववरणः……………………………………………………… 

१०.खेलकुद परकाररता परुस्कारबाट सम्मासनत हनुका लासग गररएका उल्लेखनीय कायनहरुको वववरण ( पषु्ट्याइ गने 
कागजात तथा अन्त्य सामाग्री सिंलग्न हनुपुने)……………………………………………………… 

११. खेलकुद परकाररता परुस्कार तथा सम्मान (केन्त्र-१ जना)     खेलकुद परकाररता प्रोत्साहन परुस्कार (सातै 
प्रदेिबाट एक मवहला एक दसलत सवहत ९ जना )      (कुन ैएक कोठामा मार  लगाउनहुनु) 

१२. परुस्कार तथा सम्मानको ससफाररसका लासग क्षरेहरुः परुस्कार तथा सम्मान ससफाररस ससमसतले देहायका क्षेरमा 
आिाररत भई खेलकुद परकाररता परुस्कार ससफाररस गनन सक्नेछ। 

(क) छापा  

(ख) श्रव्य 

(ग) श्रव्य दृश्य  

(घ) अनलाइन  

१३. खेलकुद परकाररताको कायनक्षेर : केन्त्र     प्रदेि     शजल्ला       
१४.अन्त्य वववरण भएमाः………………………………………………………            आवेदकको 

हस्ताक्षरः 
नाम थरः    



 

 

                                   

अनसूुची -२ 

(दफा ७ को उपदफा (२) साँग सम्बशन्त्ित) 

खेलकुद परकाररता परुस्कार तथा सम्मानको लासग मूल्याङ्कनका आिार 

 

 

क्र.सिं. मूल्याङ्कनका आिारहरु जम्मा अङ्क मूल्याङ्कन तररका कैवफयत 

१ खेलकुदको ववकास र ववस्तारमा 
परु् याएको योगदान    

१५ खेल प्रववसि,खेल िसुासन,खेलाडी तथा खेल 
सरोकारवालाहरुको दक्षता तथा मनोबल वृवर्द्मा 
सम्पाददत कायनले खेलेको सकारात्मक भसूमकाको 
मूल्याङ्कनबाट  

 

२ खेलकुद क्षेरमा खोज तथा 
अनसुन्त्िान 

१० खेलकुदको क्षेरमा नयााँ अनसुन्त्िान गरेको तथा 
अनसुन्त्िानमूलक कायन सम्पादन गरेको भए ६ अङ्क 
र सोको प्रकािन प्रसारण गरेको भए १० अङ्क 

 

३ खेलकुद परकाररता क्षेरमा 
सनरन्त्तरता एविं वक्रयािीलताको 
अनभुव 

३० सूचना प्रकािन भएका समसतबाट ववगत खेलक्षेरको 
परकाररतामा सनरन्त्तर वक्रयािील रहेको प्रत्येक 
वषनको २ अङ्कका दरले बढीमा ३० अङ्क 

 

४ परकाररताको क्षेर १० दफा ४ अनसुारका क्षेरहरुको प्रत्येक क्षेरका 
लासग २.५ का दरले  

 

५ मोफसलका खेलकुद गसतववसिहरुको 
सूचना प्रकािन वा प्रिारण  

१० प्रसत सूचना प्रकािन वा प्रिारण १ अङ्कका दरले 
बढीमा १०  अङ्क 

 

६ सम्पाददत कायन 
को स्तरीयता 

२५ आवेदन साथ पेि भएका सम्पाददत कायनका 
कागजात आददको भाषा,िैलीको स्तरीयता तथा 
सामाग्रीको गणुस्तर मूल्याङ्कनबाट  

 

जम्मा  १००   

 

 

 


