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िेश्रो सं शोिन 2075/05/१९
प्रस्िािाना
दे शमा खेलकुद क्षेत्रको ष्ट्रिकासमा मित्िपूर्य भूतमका तनिायि गरे का,खेलकुदका माध्यमबाट दे शलाई अन्िरायष्ट्रियक्षेत्रमा
पष्ट्रिचान गराउन ष्ट्रिशेष योगदान पुर्याएका व्यक्ति िथा सं स्थािरुलाई अतभप्रेररि गनय,उनीिरुमा रिेका प्रतिभा एिं
सृजनशीलिाको कदर गदै खेलसँग सम्बक्तन्िि व्यक्ति िथा सं स्थािरुमा सकरात्मक मनोबल सष्ट्रिि अनुशासन कायम
गनय िथा त्यस्िा व्यक्ति र सं स्थािरुमा सकारात्मक सोच एिं क्षमिाको ष्ट्रिकास गनयको लातग खेलकुद प्रतिभा
सम्मानको व्यिस्था गनय आिश्यक भएको र सो व्यिस्थालाई प्रभािकारी एिं व्यिक्तस्थि रुपबाट सञ्चालन गने
अतभप्रायले नेपाल सरकारले यो काययष्ट्रिति बनाएको छ ।
पररच्छे द-१
प्रारम्भ
१. सं क्तक्षप्त नाम र प्रारम्भः

(१) यो काययष्ट्रितिको नाम “राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मान काययष्ट्रिति, २०६८” रिेको छ ।
(२) यो काययष्ट्रिति िुरुन्ि प्रारम्भ िुनेछ ।
२.

पररभाषाः ष्ट्रिषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययष्ट्रितिमा,
क.

“प्रतिभा

सम्मान”

भन्नाले

नेपाल

सरकार,

युिा

िथा

खेलकुद

मन्त्रालयबाट

खेलकुदको

क्षेत्रमामित्िपूर्य
य ोगदान पुरयाएका व्यक्ति िथा सं स्थालाई प्रदान गररने राष्ट्रिय खेलकुद सम्मान
सम्झनु पदयछ ।
ख.

“मन्त्रालय” भन्नाले युिा िथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सम्झनु पदयछ ।

ग.

“पररषद्” भन्नाले राष्ट्रिय खेलकुद पररषद सम्झनु पदयछ ।

घ.

“प्रदे श खेलकुद ष्ट्रिकास सतमति” भन्नालेपररषद् अन्िगयिको प्रदे श खेलकुद ष्ट्रिकास सतमति सम्झनु पदयछ र सो
शब्दले “प्रदे श खेलकुद ष्ट्रिकास सतमति”

गठन नभएसम्मका लातगसाष्ट्रिकको “क्षेतत्रय खेलकुद ष्ट्रिकास

सतमति” लाई समेि बझाउनेछ।

ङ.

“क्तजल्ला खेलकुद ष्ट्रिकास सतमति” भन्नालेपररषद्अन्िगयिको क्तजल्ला खेलकुद ष्ट्रिकास सतमति सम्झनु पदयछ ।
पररच्छे द–२
प्रतिभा सम्मानको छनौटको क्षेत्र र आिार

३.

प्रतिभा सम्मानको क्षेत्रः (1) मन्त्रालयले दे िायका व्यक्ति िथा सं स्थािरुलाई प्रतिभा सम्मान प्रदान गनय सक्नेछ ।

क) खेलाडी
ख) प्रक्तशक्षक
ग)

तनर्ाययक (रे फ्री)

घ)

खेल व्यिस्थापक
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ङ)

खेल क्तचष्ट्रकत्सक

च)

खेलसँग सम्बक्तन्िि सं स्था

छ) प्रायोजन गने सं स्था
४.

छनौटका आिारः प्रतिभा सम्मान छनौटका आिारिरु अनुसूची ४ बमोक्तजम िुनेछन्।
क. खेलाडी छनौटका आिारिरुः–
१)

ष्ट्रिशेष प्रतिभािान खेलाडी

२)

िषयभररमा प्राप्त गरे को राष्ट्रिय िथा अन्िरायष्ट्रिय सम्मान, िक्मा र पुरस्कार,

३)

खेलप्रतिको क्तजम्मेिारी,

४)

खेलाडी जीिनको समग्र उपलब्िी,

५)

अनुशासन,

६) सम्बक्तन्िि खेलसं घको पुष्टयाईसष्ट्रििको तसफाररस,
७)

ष्ट्रिक्तशष्ट

स्िरको उपािी प्राप्त गरे को अिस्थामा बािेक ष्ट्रिगिका िषयिरुमा प्रतिभा सम्मान

पुरस्कार प्राप्त नगरे को ,
८) व्यक्तिगि

रुपमा बेरुजु फछ्र्यौट गनय बाँकी नरिेको ।

ख) प्रक्तशक्षक छनौटका आिारिरुः
१)

पारा िथा ष्ट्रिशेष खेलकुदमा पुर्याएको योगदान,

२)

प्रक्तशक्षर् गरे को खेलाडीको उपलक्तब्िसमेि,

३)

सम्बक्तन्िि खेलको ष्ट्रिकासमा खेलेको प्रभािकारी भूतमका,

४)

सम्बक्तन्िि खेल प्रक्तशक्षर्मा सं लग्न समयािति,

५)

प्रक्तशक्तक्षि उत्कृष्ठ खेलाडी सं ्या,

६)

प्रक्तशक्षर् गरे िापि राष्ट्रिय िथा अन्िरायष्ट्रिय सफलिा एिं उपलक्तब्ि,

७)

सम्बक्तन्िि

खेलसं घको पुष्टयाईँसष्ट्रििको तसफाररस,

८) ष्ट्रिक्तशष्ट स्िरको उपािी प्राप्त गरे को अिस्थामा बािेक ष्ट्रिगिका िषयिरुमा प्रतिभा सम्मान
पुरस्कार प्राप्त नगरे को ,
९)
ग)

घ)

व्यक्तिगि

रुपमा बेरुजुफछय यौट गनय बाँकी नरिेको ।

तनर्ाययक छनौटका आिारिरुः
१)

तनर्ाययकको भूतमका तनिायि गरे को राष्ट्रिय िथा अन्िरायष्ट्रिय प्रतियोतगिाको नाम र सं ्या,

२)

तनर्ाययकको स्िर र सं ्या,

३)

सम्बक्तन्िि खेल सं घ िा सं स्थाको तसफाररस,

४)

राष्ट्रिय िथा अन्िरायष्ट्रिय स्िरबाट प्राप्त गरे को िक्मा, पुरस्कार, प्रशंशापत्र आदद ।

५)

ष्ट्रिगिको

६)

व्यक्तिगि

िषयमा प्रतिभा सम्मान पुरस्कार प्राप्त नगरे को,
रुपमा बेरुजु फछ्र्यौट गनय बाँकी नरिेको।

खेल व्यिस्थापक छनौटका आिारिरुः
१) खेल व्यिस्थापनमा सं लग्निा,
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२) खेल क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान,
३) खेल व्यिस्थापन गरे िापि प्राप्त गरे को पुरस्कार,
४) खेलाडीमा कायम गराएको अनुशासन, समूि व्यिस्थापन,
५)सम्बक्तन्िि खेलसं घको पुष्टयाईसष्ट्रििको तसफाररस,
६)ष्ट्रिक्तशष्ट स्िरको उपािी प्राप्त गरे को अिस्थामा बािे क ष्ट्रिगिका िषयिरुमा प्रतिभा सम्मान पुरस्कार
प्राप्त नगरे को ,
७) व्यक्तिगि रुपमा बेरुजु फछ्र्यौट गनय बाँकी नरिेको ।
ङ)

खेलसं घ सं ग सम्बक्तन्िि सं स्था छनौटका आिारिरुः
१) राष्ट्रियस्िरमा आयोजना गररएको प्रतियोतगिाको सं ्या,
२) अन्िरायष्ट्रिय स्िरका आयोजना गररएका प्रतियोतगिाको सं ्या,
३) अन्िरायष्ट्रिय प्रतियोतगिामा गरे को सिभातगिा र उपलक्तब्ि,
४) प्राप्त पदक सं ्या,
५) खेलको भौतिक पूिायिार ष्ट्रिकासमा पुरयाएको योगदान,
६) आन्िररक श्रोि पररचालनको अिस्था,
७) प्रायोजक पररचालन क्षमिा,
८) अन्िरायष्ट्रिय खेल सं घ सं स्थासं गको सम्बन्ि,
९) अन्िरायष्ट्रिय सियोग पररचालन,
१०) खेलसं घसं स्थाको अन्िरायष्ट्रिय छष्ट्रि,
११) अन्िरायष्ट्रियस्िरमा प्रतियोतगिा आयोजना गनय सक्ने नष्ट्रिनिम क्षमिा,
१२) कम्िीमा दश िषयदेक्तख ष्ट्रियाशील भएको,
१३) मष्ट्रिला र पुरुषको समान प्रतितनतित्ि,
१४) स्थानीय/दुगम
य क्षेत्रमा खेलकुदमा पुर्याएको योगदन,
१५) ष्ट्रिगि िषयिरुको पेश्की फछ्र्यौट गनय बाँकी नरिेको,
१६) सं स्था निीकरर् भएको,
१७) लेखापरीक्षर् भएको,
17 क) सं स्थाको नाममा बेरुजु नभएको
१८) राष्ट्रिय र क्षेतत्रयस्िरमा आयोजना गररएको प्रतियोतगिा सं ्या ।

च)



प्रायोक्तजि गने सं स्था छनौटका आिारिरुः
१)

प्रायोजनको तनरन्िरिा,

२)

प्राथतमकिा प्राप्त राष्ट्रिय खेलिरुमा गरे को प्रायोजन सं ्या,

३)

प्रायोजनका कारर् खेलमा भएको प्रगति,

४)

रोजगार, िातलम, सिभातगिा, सामग्री सियोग,

५)

प्रायोजन गरे िापि प्राप्त गरे को पुरस्कार, िक्मा, प्रशंसापत्र आदद ।
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छ) खेल क्तचष्ट्रकत्सक छनौटका आिारिरुः
१)

खेल क्तचष्ट्रकत्सा ष्ट्रििाको अध्ययन

2)

समन्िय गनय सक्ने क्षमिा

3)

कायय अनुभि

4)

खेल क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान,

5)

खेल व्यिस्थापन गरे िापि प्राप्त गरे को पुरस्कार,

6)

खेलकुदमा प्रतििक्तन्िि औषिी सेिन ष्ट्रिरुद्ध पुर्याएकोयोगदान

पररच्छे द–३
छनौट प्रष्ट्रिया
५.

छनौट प्रष्ट्रिया

१)

मन्त्रालयले प्रतिभा सम्मान गनयको लातग ष्ट्रितभन्न िररकाबाट ष्ट्रििरर् सं कलन गनेछ । यसरी ष्ट्रििरर् सं कलन
गने प्रयोजनका लातग मन्त्रालयको सम्बक्तन्िि व्यक्ति िथा सं स्थािरुको जानकारीको तनतमि अनुसूची–१
बमोक्तजमको काययिातलका अनुसार साियजतनक सूचनासमेि प्रकाशन गनय सक्नेछ ।

२) प्रतिभा सम्मान प्रदान गनयको लातग व्यक्ति िथा सं स्था छनौट गनें प्रयोजनको लातग मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद
पररषद्िथा सो अन्िगयि रिेका प्रदे श, क्तजल्ला िथा स्थानीयखेलकुद ष्ट्रिकास सतमति िथा सम्बक्तन्िि खेलसं घको
सुझाि िथा तसफाररस तलन सक्नेछ ।
३)

उपतनयम (१) बमोक्तजम सूचना प्रकाक्तशि भएपतछ कुनै व्यक्ति िा सं स्थाले प्रतिभा सम्मान पुरस्कारको लातग
तनिेदन गनय चािेमा सोिी सूचनामा उल्लेक्तखि म्यादतभत्र अनुसूची–२ मा उल्लेक्तखि ष्ट्रििरर्िरु खुलाई
मन्त्रालयसमक्ष तनिेदन ददन सक्नेछ ।

४)

सरोकारिाला बािे क कुनै व्यक्ति िा सं स्थाले खेलकुदको क्षेत्रमा उत्कृष्ठ काम गरे को िा सो क्षेत्रमा
तसजयनशील, उद्यमी, आष्ट्रिष्कार, अन्िेषर्, अनुसन्िान गरी िथा अन्य कसै ले गरे को आष्ट्रिष्कार र अनुसन्िानबाट
प्राप्त ज्ञान, सीप र अनुभिलाई प्रयोग गरी समाज र राष्ट्रिय ष्ट्रिकासमा अनुकरर्ीय योगदान ददन सक्षम व्यक्ति,
सं घ िा सं स्थालाई प्रतिभा सम्मानको लातग उपतनयम (१) बमोक्तजम िोष्ट्रकएको अितितभत्र अनुसूक्तच–३
बमोक्तजमको ढाँचामा मन्त्रालय समक्ष तसफाररस सष्ट्रिि तनिेदन गनय सक्नेछ ।

५)

उपतनयम (२) बमोक्तजम प्राप्त भएको सुझाि िथा उपतनयम (३) र(४) बमोक्तजम प्राप्त भएका तनिेदन िथा
तसफाररसिरु सं कलन गरी प्रतिभा सम्मान पुरस्कार सम्बन्िमा तसफाररस गनय मन्त्रालयले प्राप्त सुझाि, तनिेदन
िथा तसफाररसिरु तनयम ६ बमोक्तजमको प्रतिभा सम्मान सतमतिमा पठाउनेछ ।

६)

प्रतिभा सम्मान छनौट सतमतिको गठनः (१) प्रतिभा सम्मान पुरस्कार प्रदान गने सम्बन्िमा मन्त्रालय समक्ष

तसफाररस गनय दे िाय बमोक्तजमको प्रतिभा सम्मान छनौट सतमति रिनेछः
क) सक्तचि, युिा िथा खेलकुद मन्त्रालय–सं योजक
ख) सि–सक्तचि, खेलकुद मिाशाखा, युिा िथा खेलकुद मन्त्रालय–सदस्य
ग)

सदस्य सक्तचि, राष्ट्रिय खेलकुद पररषद्–सदस्य

घ)

अध्यक्ष, नेपाल ओलक्तम्पक कतमष्ट्रट–सदस्य

ङ)काययकारी तनदे शक, ष्ट्रिद्याथी कल्यार् िथा खेलकुद तनदे शनालय, तत्र.ष्ट्रि.ष्ट्रि
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-सदस्य

च)मन्त्रालयले िोकेको खेलकुद ष्ट्रिशेषज्ञ–सदस्य

राष्ट्रिय खेलकुद सं घ िा सं स्थािरुबाट मन्त्रालयले िोकेको एक जना मष्ट्रिलासष्ट्रिि २ जना–सदस्य

छ)



ज)

शाखा प्रमुख, खेलकुद प्रिद्धयनशाखा, युिा िथा खेलकुद मन्त्रालय–सदस्य सक्तचि

२)

प्रतिभा सम्मान छनौट सतमतिले प्रतिभा सम्मान गने सम्बन्िमा यस काययष्ट्रितिमा उल्ले ख भए दे क्तख
बािेक अन्य काययष्ट्रिति आफै व्यिक्तस्थि गनेछ ।

३)

प्रतिभा सम्मान छनौट सतमतिको बैठक सम्बक्तन्ि काययष्ट्रिति सो सतमति आफैले तनिायरर् गने छ ।

४)

प्रतिभा सम्मान छनौट सतमतिले आफ्नो बैठकमा सम्बक्तन्िि क्षेत्रका ष्ट्रिज्ञलाई आमन्त्रर् गनय सक्नेछ

५)

प्रतिभा सम्मान छनौट सतमतिले प्रतिभा सम्मानको लातग कुनै व्यक्ति िा सं स्थाको नाम तसफाररस गदाय
मन्त्रालयबाट सो प्रयोजनका लातग प्राप्त तनिेदन, तसफाररस िथा सुझाििरुमा उल्लेख भएका व्यक्ति
िथा सं घ सं स्था लगायि खेलकुदको क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याउने अन्य व्यक्ति िा सं स्था भए
त्यस्िा व्यक्ति िा सं स्थाको नाम समेि तसफाररस गनय सक्नेछ ।

६)

प्रतिभा सम्मान छनौट सतमतिले प्रतिभा सम्मानका लातग कुनै व्यक्ति िा सं स्थाको नाम तसफाररस गदाय
िरे क िषय कम्िीमा एक सं स्थासष्ट्रििखेलाडी (सािारर्)6, खेलाडी (पारा)1, प्रक्तशक्षक÷1,रे फ्री ÷1
खेल व्यिस्थापक / क्तचष्ट्रकत्सक 1गरी जम्मा10 जनालाई नगद िथा प्रमार्पत्र र खेलसं घ 2
रप्रायोजक२ िटालाई प्रशंसा पत्र मात्र प्रदान गने गरी (लै ष्ट्रिक प्रतितनतित्ि समेि समािेश गरी)
तसफाररस गनुय पनेछ ।

७)

प्रतिभा सम्मान प्रदान गनेः- मन्त्रालयले प्रतिभा सम्मान छनौट सतमतिले तसफाररस गरे का व्यक्ति िा
सं स्थालाई प्रत्येक िषय ष्ट्रिशेष समारोि आयोजना गरीप्रतिभा सम्मान प्रदान गनेछ ।

८)



प्रतिभा सम्मानको पुरस्कारको राशी:- प्रतिभा सम्मान पुरस्कारको राशी एक लाखको िुनेछ ।

प्रथम सं शोिन

5

अनुसक्तु च–१

(तनयम ५ को उपतनयम (१) सँग सम्बक्तन्िि)
काययिातलका
प्रतिभा सम्मान प्रदान गनय दे िाय बमोक्तजमको काययिातलका अपनाइनेछ ।
मष्ट्रिना

श्रािर्

भाद्र

असोज

कातिक

मं तसर

पौष

ष्ट्रियाकलाप
सूचना प्रकाशन र
पत्राचार
ष्ट्रििरर् सं कलन
प्रतिभा

छनौट

सतमतिको आन्िररक
कायय
छनौट

सतमतिले



मन्त्रालयमा

प्रतिभाको

नाम तसफाररस

मन्त्रालयले
प्रतिभाको छनौटको
तनर्यय
प्रतिभाको
घोषर्ा

नाम
र

सम्मान

काययिम



प्रथम सं शोिन
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माघ

फागुन

चैत्र

बैशाख

जेठ

असार

अनुसक्तु च–२

(तनयम ५ को उपतनयम ३ सँग सम्बक्तन्िि
राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मानको लातग मन्त्रालयमा ददइने तनिेदन ढाँचा
श्रीमान्सक्तचि्यू,
युिा िथा खेलकुद मन्त्रालय, तसं िदरबार, काठमाडौं ।
ष्ट्रिषयः राष्ट्रिय खेलकुदप्रतिभा सम्मान.....................द्वारा सम्मातनि गरी पाऊँ ।
मिोदय,
युिा िथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा तमति मा प्रकाक्तशि साियजतनक सूचना अनुसार यस आतथयक िषयमा सम्मातनि गररने
राष्ट्रिय खेलकुदप्रतिभा सम्मानबाट सम्मातनि गरी पाउँ भनी िपतसल बमोक्तजमका ष्ट्रििरर् र कागजाििरु सं लग्न
राखी यो तनिेदन पेश गरे को छु ।
१.

नाम, थरः

२.

ठे गानाः

क) स्थायी ठे गानाः अञ्चल......................................क्तजल्लाः............................
गा.पा./न.पा.......................................िडा नं.............................टोलः......................
सम्पकय न .कायायलयः............................................आिासः..................................................
मोबाइलः...........................................................इमेल.......................................
३.

तलिः पुरुष/स्त्री/िेश्रो तलिी

४.

जन्म तमतिः ष्ट्रि.सं ......................................................ई.सं ............................................

५

नेपाली नागररकिाको प्रमार्पत्रको नम्बर र नागररकिा जारी भएको तमति र क्तजल्लाः...................

(नागररकिा प्रमार्पत्रको प्रतितलष्ट्रप सं लग्न गनुिय ोस)
६.

बाबुको नामः......................................

७.

आमाको नामः

८.

शैक्तक्षक योग्यिा...........................................( प्रमार् पत्रका प्रतितलष्ट्रपिरु सं लग्न गनुय पनेछ )

९.

अपाििा भएमा सो को ष्ट्रििरर्ः.......................................( अपाििापष्ट्रिचान िुने खालकोप्रमार्
पेश गनुय पनेछ )

१०. प्रतिभा सम्मानद्वारा सम्मातनि िुनको लातग गनुय भएको उल्लेखनीय काययिरुको ष्ट्रििरर्ः(उि
उल्लेखनीय काययिरुलाई पुष्ट्रष्ट गने प्रमाक्तर्ि कागजाििरुको छाँयाप्रति सं लग्न गनुप
य नेछ ।)
11.तनयुक्ति पत्रको छायाप्रति (प्रक्तशक्षकिरुको िकमा)
12.सम्बक्तन्िि तनकाय िा सं स्थाको तसफाररस
13.सम्बक्तन्िि राष्ट्रिय खेल सं घको तसफाररस(खेलाडीको िकमा)
14.अन्य थप ष्ट्रििरर् भएमा:(छट्टै पानामा थप गनय सष्ट्रकने)



प्रथम सं शोिन
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सं स्थाको िकमा पेश गनुप
य ने कागजाििरु
१.

सं घसं स्था दिाय प्रमार्पत्रको प्रतितलष्ट्रप

2.

सं स्थाको तनर्ययको प्रतितलष्ट्रप

3.

उत्कृष्ट योगदान /कायय गरे को पुष्ट्रष्ट िुन कागजाििरु

4.

अन्य उपयुि सामग्रीिरु (प्रमार्पत्रिरु पत्रपतत्रका पुस्िक आदद)

5.

पेश्की फछय यौटको क्तस्थति प्रतििेदन

6.

सं स्थाको िकमा निीकरर् िथा लेखापरीक्षर् प्रतििेदन

7.

राष्ट्रिय खेलकुद पररषद्को तसफाररस

तनिेदक व्यक्ति िथा सं स्थाको
दस्िखि
नामपदतमतिसं स्थाको िकमा सं स्थाको छाप-

8

अनुसक्तु च–२ क

(तनयम ५ को उपतनयम ३ सँग सम्बक्तन्िि

युिा िथा खेलकुद मन्त्रालय
तसं िदरबार, काठमाडौ

खेलाडी, प्रक्तशक्षक र व्यिस्थापकले तनिेदन साथ पेश गनुय पने ष्ट्रििरर् फाराम

तस.
नं.

पुरा नाम थर

ठे गाना

खेलको नाम

राष्ट्रिय
प्रतियोतगिाको
नाम तमति र
स्थान

आ.ब...

मा

राष्ट्रियप्रतियोतगिामा अन्िराष्ट्रिय

सिमातगिा र पदक
सिभातगिा

स्िर्य

रजि

आ.ब... माअन्िराष्ट्रियप्रतियोतगिामा

प्रतियोतगिाको

कास्य नाम

स्थान

तमति

कैष्ट्रफयि

सिमातगिा र पदक
र

सिभातगिा

स्िर्य

रजि

का

स्य

द्रष्टव्य:


प्रमार्पत्र प्राप्त भए सो को प्रतितलष्ट्रप, आई तड काडयको प्रतितलष्ट्रप, सिभातगिा र तडप्लोमा प्रमार्पत्रको प्रतितलष्ट्रप र प्राप्त पदकको फोटोकपी िथा राष्ट्रिय सं घबाट प्रमाक्तर्ि
पररषदबाट प्रमाक्तर्ि ििाइ ष्ट्रटकटको प्रतितलष्ट्रप



सिभातगिा मात्र भएर पदक प्राप्त नभएको खण्डमा आई तड काडयले प्रमाक्तर्ि गनेछ

9

अनुसक्तु च–२ ख

(तनयम ५ को उपतनयम ३ सँग सम्बक्तन्िि

युिा िथा खेलकुद मन्त्रालय
तसं िदरबार, काठमाडौ

राष्ट्रिय खेल संघले तनिेदन साथ पेश गनुय पने ष्ट्रििरर् फाराम
तस.नं.

पुरा नाम र दिाय नं.

ठे गाना

ष्ट्रिगि५ िषयदेक्तख प्राष्ट्रितिक
जनशक्ति उत्पादन

भौतिक पूिायिार
तनमायर् र आफ्नै

ष्ट्रिगि ५ िषयदेक्तख

सचालन िथा आयोजना

ष्ट्रिगि ५ िषयदेक्तख सिभागी

खेल स्थल भए

गरे को राष्ट्रिय

नभएको

प्रतियोतगिाको नाम

गरे को अन्िराष्ट्रिय

तमति र स्थान

द्रष्टव्य:

उल्लेख भएको ष्ट्रििरर्को प्रमाक्तर्ि कागजाि पेश गनुय पनेछ .
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भएको िथा आयोजना

प्रतियोतगिाको नाम
तमति र स्थान

कैष्ट्रफयि

अनुसक्तु च–२ ग

(तनयम ५ को उपतनयम ३ सँग सम्बक्तन्िि

युिा िथा खेलकुद मन्त्रालय
तसं िदरबार, काठमाडौ

खेल क्तचष्ट्रकत्सक र तनर्ाययक(रे फ्री) ले तनिेदन साथ पेश गनुय पने ष्ट्रििरर् फाराम
तस.नं.

पुरा नाम थर

ठे गाना

खेलको नाम

राष्ट्रिय प्रतियोतगिाको
नाम तमति र स्थान

द्रष्टव्य:
आई तड काडयको प्रतितलष्ट्रप, सिभातगिा प्रमार्पत्रको प्रतितलष्ट्रप र पररषदबाट प्रमाक्तर्ि, ििाइ ष्ट्रटकटको प्रतितलष्ट्रप
ष्ट्रकन
सिभातगिा मात्र भएर पदक प्राप्त नभएको खण्डमा आई तड काडयले प्रमाक्तर्ि गनेछ

तनर्ाययकलाई ििाइ ष्ट्रटकट आयोजकले मात्र ददन्छ नेपालले दददै न
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अन्िराष्ट्रिय प्रतियोतगिाको
नाम तमति र स्थान

कैष्ट्रफयि

अनुसूक्तच-३
तनयम ५ को उपतनयम 4 सँग सम्बक्तन्िि
प्रतिभा सम्मानको लातग तसफाररसको ढाँचा
श्रीमान सक्तचि्यू,
युिा िथा खेलकुद मन्त्रालय, तसं िदरबार, काठमाडौं ।
ष्ट्रिषयः प्रतिभा सम्मान.....................को लातग तसफाररस ।
मिोदय,
युिा िथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा तमति

मा प्रकाक्तशि सूचना अनुसार प्रतिभा सम्मानबाट सम्मातनि

गनयको लातग तनम्न खेलकुद ष्ट्रिकासको क्षेत्रमा सम्बद्ध व्यक्ति िथा सं घ सं स्था योग्य दे क्तखएकोले उि सम्मानद्वारा
सम्मातनि गनयको लातग तसफाररस साथ अनुरोि छ ।
क) व्यक्तिको िकमा
1.तसफाररस िुने खेलकुद ष्ट्रिकासको क्षेत्रमा सम्बद्ध व्यक्तिको नाम थर:2.ठे गाना:क) स्थायी ठे गानाः अञ्चल......................................क्तजल्लाः............................
गा.ष्ट्रि.स./न.पा.......................................िडा नं.............................टोलः......................
सम्पकय न .कायायलयः............................................आिासः..................................................
मोबाइलः...........................................................इमेल.......................................
३.

तलिः पुरुष/स्त्री/िेश्रो तलिी

४.

जन्म तमतिः ष्ट्रि.सं ......................................................ई.सं ............................................

५

नेपाली नागररकिाको प्रमार्पत्रको नम्बर र नागररकिा जारी भएको तमति र क्तजल्लाः...................

(नागररकिा प्रमार्पत्रको प्रतितलष्ट्रप सं लग्न गनुिय ोस)
6.

शैक्तक्षक योग्यिा:-

(प्रमार्पत्रको प्रतितलष्ट्रपिरु सं लग्न गनुय पनेछ ।)

7. अपाििा भएमा सो को ष्ट्रििरर्ः.......................................( पष्ट्रिचान िुने प्रमार् पेश गनुय पनेछ )
8. प्रतिभा सम्मानद्वारा सम्मातनि िुनको लातग गनुय भएको उल्लेखनीय काययिरुको ष्ट्रििरर्ः(उि
उल्लेखनीय काययिरुलाई पुष्ट्रष्ट गने प्रमाक्तर्ि कागजाििरुको छाँयाप्रति सं लग्न गनुप
य नेछ ।)
9.राष्ट्रिय िथा अन्िरायष्ट्रिय स्िरमा कुनै पुरस्कार सम्मान पदक पाएका भए सोको ष्ट्रििरर् उल्लेख गनुय
पनेछ ।
(उि काययिरुलाई पुष्ट्रष्ट गने कागजाििरुको प्रमक्तर्ि छाँयाप्रति सं लग्न गनुय पनेछ ।)
ख) सं स्थाको िकमा
1.तसफाररस िुने खेलकुद ष्ट्रिकासको क्षेत्रमा सम्बद्ध सं घ सं स्थाको नाम:- ..................................
2.ठे गान:- ..................................
3.स्थाष्ट्रपि तमति:- ..................................
4.दिाय नं. र दिाय क्तजल्ला:- ..................................
5.निीकरर् िथा लेखापरीक्षर् भए नभएको:- ..................................
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(म/िामी प्रस्िुि तसफाररस गररएका व्यक्ति सं घ िा सं स्थासँग मेरो/िाम्रो प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष स्िाथय नभएको
व्यिोरा घोषर्ा गदयछु/ गदयछौं ।)
तसफाररस किाय
िस्िाक्षर:- ..................................
नामथर:- ..................................
पद:- ..................................
ठे गाना:- ..................................
तमति:- ..................................
सं स्थाको िकमा सं स्थाको छाप:- ..................................
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अनुसूक्तच-4
तनयम 4 को उपतनयम (1) सँग सम्बक्तन्िि

युिा िथा खेलकुद मन्त्रालय
तसं िदरबार काठमाडौं

राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मानका लातग खेलाडी मुल्याङ्कन फाराम
मूल्याङ्कनका आिारिरु
तस.नं

.

खेलाडीको नामथर

ठे गाना

तस
.

खेल

अनुशासन

राष्ट्रिय

राष्ट्रिय

अन्िर ्राष्ट्रिय

अन्िर ्राष्ट्रिय

कारिािी

प्रतियोतगिामा

प्रतियोतगिामा

प्रतियोतगिामा

प्रतियोतगिामा प्राप्त

भए

सिभातगिा

प्राप्त पदक

सिभातगिा

नभएको

6

4

नं

12

8

पदक

सं ्या

प्रकार (20)

र

जम्मा प्राप्त

स्थान

कैष्ट्रफयि

अं क

.
द्रष्टव्य:


राष्ट्रिय प्रतियोतगिामा सिभातगिाका लातग अतिकिम ६ अंक(एक िा सो भन्दा बढी जति पटक सिभातग भए पतन अकं ६ प्रदान गररनेछ) ।



राष्ट्रिय प्रतियोतगिामा स्िर्य पदकका लातग १२, रजि पदकका लातग १० र कास्य पदकका लातग ८ (राष्ट्रियस्िरको प्रतियोतगिा भतन कुनै पतन प्रतियोतगिा आयोजना भएमा सोको मुल्यांकन गररने छै न र
कुनै पतन खेलको िाष्ट्रषक
य रुपमा सम्बक्तन्िि राष्ट्रिय सं घले आयोजना िा संचालन नगरे सो को जिाफदे िी सं घ आफै िुन ु पनेछ)



एक खेलाडीले एक मात्र इभेन्टमा सिभागी िुन पाउने समूि खेलिरुका पदक र एक खेलाडीले दुई िा सो भन्दा बढी इभेन्टमा सिभागी िुन पाउने व्यक्तिगि खे लिरुका
प्रदान गररनेछ ।



पदक बापि बराबर अं क

अन्िरार ्ष्ट्रिय प्रतियोतगिामा सिभातगिाका लातग ओलक्तम्पकमा सिभागी भएिापि अकं ८, एक्तशयन ७, World Championship मा ६ अंक, एक्तशयन च्याक्तम्पयनतसपमा (ष्ट्रिकेट समेि) ५ अकं, SAG
च्याक्तम्पयनतसपमा ३ अकं र आमक्तन्त्रि सबै खेलमा २ अकं का दरले ८ अकं भन्दा बढी निुने गरी अकं प्रदान गररनेछ ।



अन्िराष्ट्रिय प्रतियोतगिामा सिभातगिाका लातग ओलम्पीकका िकमा स्िर्य पदकका लातग अकं २०, रजिका लातग अकं १८ र कास्यका लातग अकं १६, एक्तशयन खेल प्रतियोतगिका िकमा स्िर्य
पदकका लातग अंक १८, रजिका लातग १६ र कास्यका लातग १४ अकं ।World Championshipको िकमा स्िर्यका लातग १६, रजिका लातग १४ अंक र कास्यका लातग १२ अंक, एक्तशयन
च्याक्तम्पयनतसप (ष्ट्रिकेट समेि) मा १४ अकं, रजिका लातग १२ अकं

र कास्यका लातग अकं १० अकं, SAG स्िर्य पदकका लातग १३ अंक, रजिका लातग ९ अकं र कास्यका लातग ८ अकं,

SAG च्याक्तम्पयनतसपका लातग स्िर्य पदकका लातग १० अंक, रजिका लातग ८ अकं र कास्यका लातग ६ अकं िथा अन्य प्रतियोतगिाका लातग स्िर्य पदकका लातग ८ अंक, रजिका लातग ६ अकं र
कास्यका लातग ४ अकं ददईने छ ।
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अनुसूक्तच-4 क

तनयम 4 को उपतनयम (1) सँग सम्बक्तन्िि

 युिा िथा खेलकुद मन्त्रालय
 तसं िदरबार काठमाडौं


तस.नं.

आिेदक

ठे गाना

राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मानका लातग प्रक्तशक्षक मुल्याङ्कन फाराम
v]n
मूल्याङ्कन आिारिरु (पूर्ायङ्क ५०)

जम्मा

तसफाररस
भएको
थर

प्राप्त

स्थान

कैष्ट्रफयि

अकं
नाम

(१०)

(१०)

अनुशासन

ष्ट्रिशेष योग्यिा

आतथयक

अनुभि

योगदान

(ष्ट्रिगि

ष्ट्रिगि

अनुशासन

३िषयमा

िषयमा

(व्यक्तिगि

कारिािी भए

िैदेक्तशक

पेश्की

िेरुजु

प्रक्तशक्षर्मा

बाँकी

भए

सिभातगिा)

नभएको)

(१०)

(१०)

नभएको)

(१०)

५

द्रष्टव्य:


अनुभि िापि अं क प्रदान गदाय रा.खे.प. प्रक्तशक्षकलाई प्रत्येक िषयका लातग १ अकंका दरले अतिकिम १० िषयको १० अकं प्रदान गररने, िर खेल सं घका प्रक्तशक्षकका िकमा ५ िषयलाई
अनुभिको अतिकिम िषय मानी प्रति िषय २ अकंका दरले अतिकिम १० अकं प्रदान गररने ।



अनुशासनमा ष्ट्रिगि ३ िषयमा कारिािी भएको भए ० अकं नभए १० अकं ।



ष्ट्रिशेष योग्यिामा ष्ट्रिगि ५ िषयमा २ पटक िैदेक्तशक िातलम प्राप्त गरे को भए प्रति िातलम ५ अकंका दरले २ िटा िातलमको अतिकिम १० अकं ।



आतथयक अनुशासनमा व्यक्तिगि बेरुजु भए ० अकं र नभए १० अकं । (राष्ट्रिय खेलकुद पररषद्को पत्रलाई आिार मान्ने)



योगदान िापिको अंक प्रदान गदाय राष्ट्रिय प्रतियोतगिामा खेलाडीको सिभातगिाका लातग अंक ४ र अन्िरायष्ट्रिय सिभातगिा िापि अं क ६ प्रदान गने




राष्ट्रिय प्रतियोतगिामा कुनै एक स्िर्य, रजि र कास्य पदक भए िमशः ४, ३ र २ अं क प्रदान गने ,

अन्िरायष्ट्रिय प्रतियोतगिा कुनै एक स्िर्य, रजि र कास्य पदकका लातग ओलक्तम्पकमा िमशः ६,५ र ४, एक्तशयनमा ५,४,३, SAG मा ४,३,२ र अन्य जुनसुकै प्रतियोतगिाका लातग िमशः
२,१.५ र १ अं क प्रदान गररने ।
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अनुसूक्तच-4 ख
तनयम 4 को उपतनयम (1) सँग सम्बक्तन्िि

युिा िथा खेलकुद मन्त्रालय
तसं िदरबार काठमाडौं

राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मानका लातग संघसंस्था मुल्याङ्कन फाराम
तस.नं.

सं घसं स्थाको नाम

तनयतमि
तनिायचन
(५)

मूल्याङ्कनका आिारिरु (पूर्ायङ्क ५०)
निीकरर्
(५)

लेखापरीक्षर्
गि(१०)

पेश्की
िेरुजु भए
नभएको

पूिायिार

राष्ट्रियस्िरको खेल

अन्िराष्ट्रिय

आयोजना

प्रतियोतगिामा

सं ्या(गि आ.ि.)

सिभातगिा

जम्मा

तनमायर्
(२)

(गि आ.ि.)

(८)

(१०)

(१०)

द्रष्टव्य:


गि आतथयक िषयमा राष्ट्रिय खेल आयोजना गरे को भए अतिकिम २ िटा खेलको लातग प्रति खेल



गि आतथयक िषयमा अन्िरायष्ट्रिय जगिमा सिभातगिा जनाएको भए बढीमा ५पटकको लातग प्रति पटक २ अकंका दरले अतिकिम १० अकं ।



तनयतमि तनिायचनको मूल्यांकन सं स्थाको ष्ट्रििानले िोकेको अितिमा तनिायचन भएको भए ५ अंक, नभएको भए ० अं क (ष्ट्रिगि ५ िषयमा)



५ अकं अकंका दरले अतिकिम १० अकं प्रदान गररने छ।

ष्ट्रिगि ५ िषयमा खेलसं ग सम्बक्तन्िि पूिायिार तनमायर् गरे को प्रमार् पेश भएमा २ अं क ददईने छ ।
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प्राप्त
अं क

स्थान

कैष्ट्रफयि

अनुसूक्तच-4 ग
तनयम 4 को उपतनयम (1) सँग सम्बक्तन्िि

युिा िथा खेलकुद मन्त्रालय
तसं िदरबार काठमाडौं}+

राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मानका लातग प्रायोजकको मूल्याङ्कन फाराम
तस.नं.+=

प्रायोजकको नाम

मूल्याङ्कनका आिारिरु (पूर्ायङ्क ५०)

ठे गाना
)

प्रायोक्तजि खेल सं ्या
5
0
(

प्रायोक्तजि रकम

(२०)

(३०)

जम्मा प्राप्त

स्थान

कैष्ट्रफयि

अं क

द्रष्टव्य:



गि आतथयक िषय प्रायोजन गरे को प्रति खेल ४ अंकका दरले बढीमा ५ िटा खेलसम्मको अतिकिम २० अकं।

गि आतथयक िषयमा प्रायोक्तजि रकम ५ लाख सम्मको अकं १०, १० लास दे क्तख मातथ १५ लाख सम्म १५ अकं, १५ लाख भन्दा मातथ -४० लाख
सम्मको २० अकं र ४० लाख भन्दा मातथ भए ५० अकं प्रदान गररनेछ ।



प्रायोजक सं स्था नेपाल सरकारमा दिाय भइ अध्याितिक रुपमा निीकरर् भएको िुन ु पनेछ ।
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अनुसूक्तच-4 घ
तनयम 4 को उपतनयम (1) सँग सम्बक्तन्िि

युिा िथा खेलकुद मन्त्रालय
तसं िदरबार काठमाडौं}+

राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मानका लातग तनर्ययाक/रे फ्रररकोमूल्याङ्कन फाराम
तस.नं.

आिेदक तसफाररस
भएको नाम थर

ठे गाना

खेल तनर्ययाक अनुभि
ष्ट्रिगि िषयमा

ष्ट्रिगि िषयमा

राष्ट्रिय

अन्िराष्ट्रिय

प्रतियोतगिामा

प्रतियोतगिामा

सिभागीिा

सिभागीिा

(१०)

(१०)

अनुशासन

ष्ट्रिशेष योग्यिा

ष्ट्रिगि ४ िषयमा

ष्ट्रिगि

कारबािी

बैदेक्तशक

नभएको

भए

४

जम्मा

अनुशासन

प्राप्त अकं

िषयमा

प्रक्तशक्षर्/िातलम
सिभातगिा

(१०)

आतथयक

व्यक्तिगि पेश्की
बेरुजु बाँकी भए
नभएको

(१०)
(१०)

द्रष्टव्य:


अनुशासनमा ष्ट्रिगि ३ िषयमा कारिािी भएको भए ० अकं नभए १० अकं ।



राष्ट्रिय प्रतियोतगिामा



अन्िराष्ट्रिय प्रतियोतगिामा ष्ट्रिगि दुई िषय दे क्तख तनर्ययाकको भूतमका तनिायि गरे को भए



आतथयक अनुशासनमा व्यक्तिगि बेरुजु भए ० अकं, नभए १० अकं ।



ष्ट्रिगि ५ िषय दे क्तख तनर्ययाकको भूतमका तनिायि गरे को भए प्रति िषय

२ अकंका दरले अतिकिम १० अकं ।

प्रति िषय ५ अकंका दरले अतिकिम १० अकं ।

अनुशासनमा कारिािी भए नभएको र आतथयक अनुशासनका लातग राष्ट्रिय खेलकुद पररषदको पत्रलाई आिार मानी मुल्याकंन गररने ।
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स्थान

कैष्ट्रफयि

अनुसूक्तच-4 ङ
तनयम 4 को उपतनयम (1) सँग सम्बक्तन्िि

युिा िथा खेलकुद मन्त्रालय
तसं िदरबार काठमाडौं}+

राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मानका लातग व्यिस्थापकको मूल्याङ्कन फाराम
तस.नं.

आिेदक तसफाररस

ठे गाना

अनुशासन

भएको नाम थर
ष्ट्रिगि ३ िषयमा राष्ट्रिय सं घ
बाट कारबािी भए
नभएको

राष्ट्रिय िथा

सम्बक्तन्िि

मन्त्रालय, पररषद,

आतथयक अनुशासन

अन्िराष्ट्रिय

खेलसम्बन्िी

प्रक्तशक्षक,

व्यक्तिगि बेरुजु

जगिमा ष्ट्रिगि

अनुभि

खेलाडी,,खेल सं घ

बाँकी भए/

२ िषयमा

र अन्य

नभएको

सिभातगिा

पदातिकारी सं ग

(१०)

(१०)

(१०)

समन्िय गनय सक्ने
क्षमिा

(१०)

(१०)

द्रष्टव्य:


अनुशासनमा ष्ट्रिगि ३ िषयमा कारिािी भएको भए ० अकं र नभए १० अकं ।



राष्ट्रिय िथा अन्िराष्ट्रिय प्रतियोतगिामा ष्ट्रिगि २ िषय दे क्तख व्यिस्थापकको भूतमका तनिायि गरे को भए प्रति िषय ५ अकंका दरले अतिकिम १० अकं ।



आतथयक अनुशासनमा व्यक्तिगि बेरुजु भए ० अकं र नभए १० अकं ।



सम्िक्तन्िि खेल सघ िा रा खे प मा ष्ट्रिगि ५ िषय दे क्तख व्यिस्थापकको भूतमका तनिायि गरे को भए प्रति िषय २ अकंका दरले अतिकिम १० अकं ।



अनुभि र अनुशानन िापि अकं प्रदान गदाय सम्िक्तन्िि खेल सघ िा रा खे प को तसफाररसलाई आिार मातननेछ ।
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अनुसूक्तच-4 च
तनयम 4 को उपतनयम (1) सँग सम्बक्तन्िि

युिा िथा खेलकुद मन्त्रालय
तसं िदरबार काठमाडौं}+

राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मानका लातग खेल क्तचष्ट्रकत्सकको मूल्याङ्कन फाराम
तस.नं.

आिेदक तसफाररस भएको

ठे गाना

नाम थर

खेल क्तचष्ट्रकत्सा
सम्बक्तन्ि अध्ययन
(१५)

अनुभि
खेलक्तचष्ट्रकत्सा

समन्िय गनय सक्ने

एक्तन्टडोष्ट्रपि सम्बन्िी

सम्बन्िी कायय

क्षमिा

कायय अनुभि

अनुभि

(ष्ट्रिगि ५ िषय)
(५)

(२०)

(१०)

द्रष्टव्य:


राष्ट्रिय िथा अन्िराष्ट्रिय प्रतियोतगिमा

ष्ट्रिगि ५ िषय दे क्तख खेल क्तचष्ट्रकत्सकको भूतमका तनिायि गरे को भए प्रति िषय २ अकमा दरले



आतथयक अनुशासनमा व्यक्तिगि बेरुजु भए ० अकं र नभए १० अकं ।



खेल क्तचष्ट्रकत्सा सम्बन्िी अध्ययन गरे को भए१० अकं



एक्तन्टडोष्ट्रपि सम्बन्िी ष्ट्रिगि ५ िषय दे क्तख कायय गरे को प्रति कायय अनुभि िषयको३ अकंको दरले बष्ट्रढमा १५ अकं ।



समन्िय गनय सक्ने क्षमिाको

लातगएकमुष्ट १०अकं
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बष्ट्रढमा १० अकं ।
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