उत्कृष्ट युवा क्लबहरूलार्इ खेल सामग्री ववतरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८
युवा तथा खेलकुद मन्रालयको कायइ वववरण मध्ये युवा ववकास पनि एक हो।गण्डकी प्रदे शका एघार जिल्लाका

सबै स्थािीय तहमा गठि भर् सञ्चालिमा रहेका युवा क्लवलाई प्रोत्साहि गदै प्रभावकारी रुपमा पररचालि गिे

उद्देश्यले युवा तथा खेलकुद मन्रालयले उत्कृष्ट युवा क्लबहरूलार्इ खेल सामग्री ववतरण सम्बन्धी मापदण्ड,
२०७८ स्वीकृत गरे को छ ।
१. प्रस्ताव आह्वािः

उत्कृष्ट युवा क्लबहरुको छिोट गरी खेल सामग्री ववतरण गिे प्रयोििको लानग खेल सामग्री माग गिइ
मन्रालयले सूचिा पाटी र वेभसार्टमा कजम्तमा १५ ददिको सुचिा आव्ह्ह्वाि गिेछ ।

२. प्रस्ताव पेश गिुप
इ िे ः (१) मन्रालयले गरे को सुचिाका आधारमा युवा क्लवहरुले खेलकुद सामग्री माग
गिइको लानग अिुसच
ु ी १ बमोजिमको ढााँचामा जिल्ला खेलकुद सनमनतमा प्रस्ताव पेश गिुप
इ िेछ।

तर, युवा तथा खेलकुद मन्रालय वा प्रदे श खेलकुद पररषद मा प्रस्ताव पेश गिइ बाधा पिे छै ि ।

(२) जिल्ला खेलकुद ववकास सनमनतमा प्राप्त प्रस्तावहरू आवश्यक कागिपर रूिू गरी दताइ गरे र
सूचिाको म्याद समाप्त भएको नमनतले ७ ददिनभर मन्रालयमा पठाउिुपिे छ ।

३. पेश गिुप
इ िे कागिातहरूः दफा १ बमोजिम निवेदि पेश गदाइ दे हायका कागिात समेत पेश गिुइ पिेछ ।
(क)युवा क्लब दताइ र िववकरणको प्रमाण

(ख) क्लबको िग्गा र भविको स्वानमत्व सम्बन्धी वववरण

(ग) ववनभन्न खेलकुद प्रनतयोनगता सञ्चालि र सहभानगता सम्बन्धी प्रमाण
(घ) जिल्ला खेलकुद ववकास सनमनतको नसफाररश

(ङ) क्लबले प्राप्त गरे को सम्माि तथा पुरस्कार भए सो सम्बन्धी वववरण ।

४. मू ल्याङ्किका आधारहरूः (१) दफा १ बमोजिम परे का निवेदिका आधारमा खेलकुद सामग्री ववतरणको
लानग उत्कृष्ट युवा क्लब छिोट गिे मूल्याङ्किका आधारहरु दे हाय बमोजिम हुिेछि्
(क)क्लब सञ्चालिको अवनध,

(ख) क्लबमा आवद्ध सदस्यहरुको सं ख्या,
(ग) खेलकुद पूवाइधारको अवस्था,

(घ) खेलकुद प्रनतयोनगतामा सहभानगता,

(ङ) खेलकुद प्रनतयोनगता सञ्चालि सम्बन्धी वववरण,

(च) क्लबले प्राप्त गरे को सम्माि तथा पुरस्कार सम्बन्धी वववरण,
(छ) भौगोनलक अवस्था

(२) मूल्याङ्किका आधारहरूको अङ्क ववभािि अिुसूची २ बमोजिम हुिेछ ।

५. मू ल्याङ्कि तथा नसफाररस सनमनतः (१) खेलकुद सामग्री ववतरणको लानग उत्कृष्ट युवा क्लब छिोट गरी
नसफाररस गिइ दे हाय बमोजिमको मूल्याङ्कि तथा नसफाररस सनमनत रहिेछः
युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख, मन्रालय

सं योिक

प्रमुख, आनथइक प्रशासि शाखा

सदस्य

प्रनतनिनध, प्रदे श खेलकुद पररषद
कािूि अनधकृत, मन्रालय

सदस्य
सदस्य

प्रमुख, युवा शाखा, मन्रालय

सदस्य सजचव

(२) सनमनतले युवा तथा खेल सम्बन्धी ववज्ञ आमन्रण गिइ सक्िेछ ।

(३) सनमनतले उपदफा (१) बमोजिमका आधारमा युवा क्लबहरुको मूल्याङ्कि गरी छिोटका लानग

मन्रालय समक्ष नसफाररस गिेछ।

(४) सनमनतले अिूसच
ु ी १ बमोजिम माग भएका खेल सामग्रीहरूका आधारमा युवा क्लबहरूलार्इ ददिे खेल
सामग्रीको प्याकेि समेत नसफाररश गिेछ ।

(५) सनमनतले मूल्याङ्कि गदाइ जिल्ला र स्थािीय तहलाई समेत आधार मािी नसफाररस गिेछ।

६. उत्कृष्ट युवा क्लबहरूको छिौटः (१) मन्रालयले मूल्याङ्कि तथा नसफाररस सनमनतले गरे को नसफाररसका
आधारमा खेलकुद सामग्रीको प्याकेिका लानग उत्कृष्ट युवा क्लब छिोट गिेछ।

७. खेल सामग्री माग गिे ः प्रस्तावक क्लबले बढीमा बीस हिार सम्मको खेलकुद सामग्रीको मूल्य सूची सवहत
माग गिुप
इ िेछ।

८. खेल सामग्री ववतरणः (१) मन्रालयले दफा ५ बमोजिम गरे को छिोटका आधारमा सम्बजन्धत युवा
क्लबहरुलार्इ खेल सामग्री ववतरण गिेछ।

अिुसूची –१
दफा १ को उपदफा (१) साँग सम्बजन्धत
युवा क्लबले ददिे निवेदिको ढााँचा
(क)

युवा क्लबको िामः ............................................. .............................................

(ख)

ठे गािाः ................... ........................ ..............................

(ग)

अध्यक्षको िाम ……………… सम्पकइ फोि िः ……………..र्मेलः.............

(घ)

सजचवको िाम ………………सम्पकइ फोि िः ………………..र्मेलः.............

(ङ)

क्लबमा आवद्ध सदस्यको सं ख्याः

(च)

खेलकुद प्रनतयोनगतामा सहभानगता सम्बन्धी वववरणः

..................................................................................................................................
(छ)

खेलकुद प्रनतयोनगता सञ्चालि सम्बन्धी वववरणः

..................................................................................................................................
(ि)

खेलकुद प्रनतयोनगतामा प्राप्त पुरस्कार सम्बन्धी वववरणः

..................................................................................................................................

(झ) खेल सामग्रीको सूचीः

नस िं

सामग्री

सं ख्या

अिुमानित मूल्य

१
२
३
४
िम्माः
(ञ)

निवेदिका साथ पेश गरे का कागिातहरुः

(क)युवा क्लब दताइ र िववकरणको प्रमाण,

(ख) क्लबको िग्गा र भविको स्वानमत्व सम्बन्धी वववरण,

(ग) ववनभन्न खेलकुद प्रनतयोनगता सञ्चालि र सहभानगता सम्बन्धी प्रमाण,
(घ) जिल्ला खेलकुद ववकास सनमनतको नसफाररश,

(ङ) क्लबले सम्माि तथा पुरस्कार प्राप्त गरे को भए सो सम्बन्धी वववरण ।
...............……
हस्ताक्षर
नमनतः

अिुसूची २
(दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको प्रस्ताव मूल्याङ्कि फाराम)

उत्कृष्ट युवा क्लब छिौटका आधारहरू
युवा
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१. युवा क्लब सञ्चालिको अवनधः प्रनत वषइ १ अंकका दरले बढीमा १० अंक,

२. खेलकुद पूवाइधारको अवस्थाः प्रनतखेलको पूवाइधार बराबर ५ अंकका दरले बढीमा १५ अंक,

३. क्लबमा आवद्ध भएका सदस्यहरुको संख्याः स्थािीय तहको वगइको आधारमा 'क' र 'ख' वगइको स्थािीय तहमा
प्रनत दश व्ह्यजि २ अङ्कको दरले बढीमा १० अङ्क 'ग' र 'घ' वगइको स्थािीय तहमा लानग प्रनत बीस व्ह्यजि २
अङ्कको दरले बढीमा १० अङ्क,

४. खेलकुद प्रनतयोनगतामा सहभानगताः प्रदे श, जिल्ला र स्थािीय स्तरका प्रनतयोनगतामा सहभागी भएवापत प्रनतखेल
क्रमशः ५,३ र २ अङ्कका दरले बढीमा २० अङ्क,

५. खेलकुद प्रनतयोनगता सञ्चालिः प्रदे श, जिल्ला र स्थािीय स्तरका प्रनतयोनगता सञ्चालि गरे वापत प्रनतखेल क्रमशः
५,३ र २ अङ्कका दरले बढीमा १५ अङ्क,

६. क्लबले प्राप्त गरे को सम्माि वा पुरस्कारः अन्तराइविय, राविय, प्रदे श, जिल्ला र स्थािीय स्तरको सम्माि वा
पुरस्कार प्राप्त गरे वापत प्रनत सम्माि वा पुरस्कार क्रमशः ४, ३, २ र १ अङ्कका दरले बढीमा १० अङ्क

७. भौगोनलक अवस्थाः स्थािीय तहको वगइको आधारमा 'क', 'ख', 'ग' र 'घ' वगइको लानग क्रमशः १०,८,६ र ४
अङ्क

८. क्लबको संस्थागत व्ह्यवस्थाः क्लबको कायाइलय, कमइचारी, लेखा पररक्षण प्रनतवेदि र प्रगनत प्रनतवेदिको
आधारमा मूल्याङ्कि सनमनतले निणइय गिे।

