
सिर्जनशील युवा, खेलाडी, वैज्ञासनक, कलाकार, िमार्िेवी, प्रकृसि िंरक्षक, उद्यमी, कला 

िासित्य िंस्कृसि लगायिका युवा र स्रष्टा िथा िंस्थाको पसिचान गरी प्रोत्िािन र पुरस्कार 

प्रदान गनेिम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ 

 

प्रस्िावनााः 

प्रदेश िरकारको नीसि िथा कायजक्रम अनुिार सिर्जनशील युवा, खेलाडी, वैज्ञासनक, कलाकार, 

िमार्िेवी, प्रकृसि िंरक्षक, उद्यमी, कला िासित्य िंस्कृसि लगायिका युवा र स्रष्टा िथा िंस्थाको 

पसिचान गरी प्रोत्िािन र पुरस्कार प्रदान गने कायजक्रमलार्ज व्यवसस्थि गनज वाञ्छनीय भएकोले¸ 

बरे्ट िथा कायजक्रम कायाजन्वयन िम्बन्धी एकीकृि कायजसवसध, २०७७ को दफा ४० ले ददएको 

असधकार प्रयोग गरी युवा िथा खेलकुद मन्रालयले यो मापदण्ड बनार्ज लागु गरेको छ । 

 

पररच्छेद-१  

प्रारसम्भक  

१. िंसक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यि मापदण्डको नाम “प्रोत्िािन र पुरस्कार िम्बन्धी मापदण्ड, 

२०७८” रिेको छ। 

(२) यो मापदण्ड िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ। 

२. पररभाषााः सवषय वा प्रिङ्गले अको अथज नलागेमा यि मापदण्डमााः- 

क) “मन्रालय” भन्नाले गण्डकी प्रदेशको युवा िथा खेलकुद क्षेर िेने मन्रालयलार्ज िम्झनुपछज । 

ख) ”मन्री” भन्नाले गण्डकी प्रदेशको युवा िथा खेलकुद मन्रालयको मन्रीलाई िम्झनुपछज । 

ग) “प्रोत्िािन र पुरस्कार” भन्नाले यि मापदण्ड बमोसर्म िोदकएका आधारमा मूल्याङ्कन गदाज 

उत्कृष्ट 

    स्थान िासिल गने वा सवसशष्ट योगदान ददएका व्यसिलार्ज गररने िम्मान, प्रमाणपर िथा 

नगद 

    पुरस्कारलार्ज िम्झनुपछज । 

घ)  “स्थानीय िि” भन्नाले नेपालको िंसवधान बमोसर्मका स्थानीय िििरू िम्झनुपदजछ । 

ङ) “पसिचान” भन्नाले प्रदेशसभर स्थायी बिोवाि भएका सिर्जनशील युवा, खेलाडी, वैज्ञासनक,   

    कलाकार, िमार्िेवी, प्रकृसि िंरक्षक, उद्यमी, कला िासित्य िंस्कृसि लगायिका स्रष्टा िथा  

    िंस्थािरूको पसिचान भने्न िम्झनुपछज । 

 

पररच्छेद-२  

प्रस्िाव आव्ह्वान र म ूल्याङ्कन िम्बन्धी व्यवस्था  

३. प्रस्िाव माग गनेाः (१) यि मापदण्ड बमोसर्म  सिर्जनशील युवा, खेलाडी, वैज्ञासनक, कलाकार, 

िमार्िेवी, प्रकृसि िंरक्षक, उद्यमी, कला िासित्य िंस्कृसि लगायिका स्रष्टा िथा िंस्थाको पसिचान 

गनज मन्रालयबाट रासियस्िरको दैसनक पसरकामा कम्िीमा १५ ददनको िूचना प्रकाशन गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोसर्मको िूचना मन्रालयको वेभिार्ट र िूचना पाटीमा िमेि प्रकाशन 

गररनेछ। 

(३) उपदफा (१) को प्रयोर्नको लासग िबै स्थानीय िििरूमा पराचार गररनेछ । 

िर, प्राकृसिक प्रकोप, मिामारी अथवा अन्य कुनै कावु बासिरको पररसस्थसि सिर्जना भएमा प्रस्िाव 

आ्वान नगरी सिर्जनशील व्यसि िथा स्रष्टािरूको ख्यासि िथा योगदान देसखने असभलेख प्रमाणका 

आधारमा मूल्याङ्कन िथा सिफाररि िसमसिले मूल्याङ्कन गरी दफा ८ बमोसर्म पुरस्कृि गनज मन्रालय 

िमक्ष सिफाररि गनज िके्नछ । 



  

४. प्रस्िाव पेश गनेाः (१) दफा ३ बमोसर्म माग भएको प्रस्िाव अनुिार र्च्छुक व्यसििरूले अनुिूची 

-१ बमोसर्मको ढााँचामा प्रस्िाव ियार गरी स्थानीय िि वा मन्रालयमा पेश गनुजपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोसर्मका प्रस्िाव स्थानीय ििमा प्राप्त भएमा िम्बसन्धि स्थानीय ििले एकमषु्ट 

रूपमा प्रस्िाव पेि गने अवसध िमाप्त भएको समसिले िाि ददन सभर मन्रालयमा पठाउनु पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोसर्मको प्रस्िावका िाथ देिायका कागर्ाि िंलग्न गनुजपनेछ । 

 (क) िम्बसन्धि स्थानीय ििबाट राय िसििको सिफाररश, 

(ख) नेपाली नागररकिाको प्रमाणपरको प्रसिसलसप, 

(ग) उच्चिम शैसक्षक योग्यिाको प्रमाणपरको प्रसिसलसप, 

(घ) सिर्जना, दक्षिा, िेवा िथा योगदान िम्बन्धी सनस्िा। 

 (४) आफ्नो नागररकिाको प्रमाणपरमा र्न्मस्थान वा स्थायी वािस्थान वा दुबै ठेगाना गण्डकी प्रदेश 

                      उल्लेख नभएको व्यसि यि मापदण्ड बमोसर्म प्रदान हुने प्रोत्िािन र पुरस्कारको लासग योग्य  

                       मासनने छैन । 

 (५) यि मापदण्ड बमोसर्म कुनै प्रसिभाशाली व्यसिको सववरण उल्लेख गरी कुनै सवश्वसवद्यालय, 

           सशक्षण िंस्था, कायाजलय, िंस्था वा अन्य कुनै व्यसिले िमेि अनुिूची १ बमोसर्मको 

सिफाररि  

           गनज िके्नछन् । 

(६) रासिय अन्िराजसियस्िरमा ख्यािी आर्जन गरेका वा कुनै क्षेरमा उल्लेख्य योगदान ददएका कुनै   

    व्यसिले अअनुिूची १ बमोसर्मको प्रस्िाव पेश नगरे पसन सवसभन्न स्रोिका आधारमा प्रसिभाको     

    पसिचान गरी मूल्याङ्कन िथा सिफाररि िसमसिले प्रोत्िािन र पुरस्कारको लासग सिफाररि गनज     

    िके्नछ ।  

५. म ूल्याकंन िथा सिफाररश िसमसिाः (१) यि मापदण्ड बमोसर्म प्राप्त प्रस्िाविरु मूल्याङ्कन गरी 

सिफाररि गनजको लासग मन्रालयमा देिायअनुिारको मूल्याङ्कन िथा सिफाररि िसमसि रिनेछाः 

(क) गण्डकी प्रज्ञा प्रसिष्ठानका कुलपसि वा उपकुलपसि 

(ख) युवा िथा खेलकुद मिाशाखा प्रमुख 

(ग) गण्डकी सवश्वसवद्यालयका सवज्ञान िथा प्रसवसध सवषयका सवज्ञ 

(घ) प्रदेश नीसि िथा योर्ना आयोगका कसम्िमा उपिसचवस्िरको प्रसिसनसध 

(ङ) युवा िथा खेलकुद शाखा प्रमुख 

(२) िसमसिको बैठक आवश्यकिा अनुिार बसे्नछ। 

(३) िसमसिले बैठक, िंसक्षप्त िूची िथा मूल्याङ्नक िम्बन्धी अन्य कायजसवसध आफैले सनधाजरण गनेछ ।  

(३) िसमसिले प्रस्िाविरुको मूल्याङ्कन गरी मन्रालय िमक्ष पेश गनुजपनेछ। 

(४) िसमसिका िदस्य र मूल्याङ्कन िथा सिफाररि िम्बन्धी कायजमा खरटने कमजचारीले सनयमानुिार 

बैठक भत्ता पाउनेछन् । 

६. प्रस्िाव म ूल्याङ्कनका आधारिरूाः (१) मूल्याङ्कन िथा सिफाररि िसमसिले दफा ४ बमोसर्म प्राप्त 

भएका प्रस्िाविरु देिायका आधारिरूमा अनुिूची २ बमोसर्म छनौट गनुजपनेछ ।  

(क) योगदानको अवसध वापिाः 10 अङ्क  

(ख) प्रकाशन, सिर्जना, िेवा, आसवश्कार उत्पादन वापिाः 40 अङ्क 

(ग) सवशेष योगदान वा ख्यािी वापिाः २५ अङ्क 

(घ) प्रस्िुिीकरण वापिाः 2५ अङ्क   



 (२) उपदफा (१) बमोसर्मको योगदानको अवसधमा प्रसि वषज १ अङ्कका दरले बदढमा 10 अङ्क र 

पूरा     

    वषज नपुगेमा दामािािीले ददनको  सििाब गरेर अङ्क प्रदान गररनेछ । 

(३)  प्रकाशन, सिर्जना, अनुिन्धान, आसवश्कार, िेवा िथा उत्पादन वापिको अङ्क 

सवभार्न   मूल्याङ्कन िथा  

   सिफाररि िसमसिले सनधाजरण गरेका आधार बमोसर्म हुनेछ । 

(४) सवशेष योगदान वा ख्यािी वापिको अङ्क मूल्याङ्कन िथा सिफाररि िसमसिले गरेको मुल्याङ्कन 

बमोसर्म हुनेछ । 

(५) प्रसिभाको प्रस्िुिीकरण वापिको अङ्क प्रदान गनज मूल्याङ्कन िथा सिफाररि िसमसिले आवश्यक   

आधारिरू िय गनज िके्नछ । 

(६) प्रसिभािरूको भौसिक उपसस्थसिमा प्रस्िुिीकरण गनज िम्भव नभएमा मूल्याङ्कन िथा सिफाररि 

िसमसिले बैकसल्पक माध्यमबाट मूल्याङ्कन गरी प्रस्िुिीकरण वापिको अङ्क प्रदान गनज बाधा पने 

छैन ।  

(७) अनुिूची २ बमोसर्म मूल्याङ्कन िथा सिफाररि िसमसिका िदस्यिरूबाट भएको मूल्याङ्कनबाट 

प्राप्त  िमसष्टगि अङ्क गणना गरी असन्िम अङ्क प्रदान गररनेछ । 

  

 पररच्छेद-३  

सवसवध  

 

७. सवधा र पुरस्कारको दराः (१) मन्रालयले खेलकुद¸ सवज्ञान िथा प्रसवसध¸ िमासर्क िेवा¸ उद्यम र 

कला, िासित्य िथा िंस्कृसि गरी पााँच वटा सवधाबाट प्रसिभाको छनौट गनेछ । 

 (२) प्रत्येक सबधाबाट उत्कृष्ट दुर्ज र्नालार्ज दुर्ज लाख रूपैंया नगद र प्रमाणपर उपलब्ध गरार्नेछ । 

िर दफा ८ बमोसर्म सिफाररि भएका सिर्जनशील व्यसििरूको पुरस्कार रकम यि उपदफाको  

पररसधसभर रिेर मूल्याङ्कन िथा सिफाररि िसमसिले सिफाररि गनज िके्नछ । 

 (३) कुनै सवधाको छनोट िूचीमा पुरस्कारको लासग न्यूनिम िङ्ख्याका प्रस्िाव नपरेमा अको  

     सवधाका उत्कृष्ट थप प्रस्िावलार्ज छनोट िूचीमा िमावेश गनज िदकनेछ ।  

(४) प्रस्िुिीकरणमा ििभागी अन्य प्रसिभािरूलार्ज ििभासगिाको प्रमाणपर प्रदान गररनेछ। 

८. र्ोसखममा रिेका सिर्जनशील व्यसिलार्ज पुरस्कार सिफाररि गनज िके्नाः (१) यि मापदण्ड बमोसर्मको 

प्रोत्िािन र पुरस्कार कायजक्रमका असिररि उपदफा 6 बमोसर्मको िसमसिले कुनै क्षेरमा सवसशष्ट 

योगदान पुर्याएका िथा आर्थजक अवस्था कमर्ोर भएका र कुनै दकसिमले र्ोसखममा रिेका सिर्जनशील 

वा प्रसिभावान् व्यसिलार्ज दफा ६ वमोसर्मका आधारमा मूल्याङ्कन गरी पुरस्कारको लासग मन्रालय 

िमक्ष सिफाररश गनज िके्नछ ।  

(२) दफा ८ मा रे् िुकै लेसखएको भएिा पसन उपदफा (१) बमोसर्म सिफाररि गररने सिर्जनशील 

व्यसििरूको लासग मूल्याङ्कन िथा सिफाररि िसमसिले पुरस्कार रकम िमेि खुलार्ज सिफाररि गनुजपनेछ । 

९. यिै मापदण्ड बमोसर्म भएको मासननाेः यो मापदण्ड लागू हुनुभन्दा अगासड प्रदान भएको प्रोत्िािन 

िथा पुरस्कार यि ैमापदण्ड बमोसर्म भएको मासननेछ ।  

१०. िंसक्षप्त िूची ियार गररनाेः दफा ५ बमोसर्मको िसमसिले अनुिूची २ बमोसर्म मूल्याङ्कन गदाज 

उच्चिम अङ्क प्राप्त गने  व्यसििरूको िूची ियार गरी प्रस्िुिीकरणको लासग समसि िोकी िूचना 

गनेछ ।   

११. पुरस्कार र प्रमाणपर सविरणाः प्रदेशस्िरको कुनै िमारोिमा पुरस्कार र प्रमाणपर सविरण गररनेछ । 



१२. अयोग्य ठिररनाेः यि मापदण्डमा अन्यर रे्िुकै लेसखएको भएिा पसन फौर्दारी असभयोगमा किूरदार 

ठिररएको र अन्य प्रचसलि कानूनले सनशेध गरेको व्यसि यो मापदण्ड बमोसर्म प्रोत्िािन र 

पुरस्कारको लासग प्रस्िावक र पुरस्कृि हुन योग्य मासनने छैन । 

१३. मापदण्ड र म ूल्याङ्कनका आधारको असन्िम व्याख्यााः यि मापदण्ड र प्रसिभाको मूल्याङ्कनका 

आधारको असन्िम व्याख्या दफा ५ बमोसर्मको मूल्याङ्कन िथा सिफाररि िसमसिको सिफाररिमा 

मन्रालयले गनेछ । 

१४. आधार मान्न िदकनाेः प्रसिभाको िूचीकरण, मूल्याङ्कन र्स्िा सवषयमा यि मापदण्डमा उल्लेसखि 

आधारका असिररि प्रधानमन्री रासिय प्रसिभा पुरस्कार वा अनुदान िियोग रकम सविरण 

मापदण्ड, २०७६ आधार मान्न िदकनेछ । 

१५. बाधा अड्काउ फुकाउाः यि मापदण्डको कायाजन्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा मन्रालयले 

मापदण्डको िंशोधन गरी बाधा अड्काउ फुकाउन िके्नछ । 

१६. प्रदेश प्रसिभा घोषणााः दफा १0 बमोसर्मको िंसक्षप्त िूचीमा परेका व्यसििरूबाट िवोत्कृष्ट एक र्ना 

व्यसिलार्ज दफा ५ बमोसर्मको मूल्याङ्कन िथा सिफाररि िसमसिको सिफाररशका आधारमा प्रदेश 

प्रसिभा २०७८ घोषणा गरी थप एक लाख नगद पुरस्कार प्रदान गनज िदकनेछ । 
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मापदण्डको दफा ५ को उपदफा (१) िाँग िम्बसन्धि  

प्रोत्िािन र पुरस्कार प्राप्त गनज युवा¸ स्रष्टा वा िंस्थाले बुझाउने प्रस्िावको ढााँचा 

(िंसक्षप्त िूची ियार गने प्रयोर्नको लासग) 

 

१. प्रस्िावकको नाम थराः ............................................. 

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

२. प्रस्िाव गररददने अन्य व्यसि िथा िंस्था भएमााः  

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

३. ठेगानााः  

स्थायी ठेगानााः .............................. 

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

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

बिोबािको ठेगानााः ................... ........................ 

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

िम्पकज फोन नाः ............................................ र्मेलाः 

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

नगररकिा र्ारी भएको सर्ल्लााः .......................... नागररकिा नाः   

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

४. उच्चिम शैसक्षक योग्यिा र प्राप्त प्रसिशि/ग्रेडाः  ..........................

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

५. पेशाको सववरणाः .......................... 

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

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

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

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

६. योगदानको सवधााः........................ उपसवधााः 

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

(योगदान देसखने िेवा, खेल, रचना, सिर्जना, कृसि, उत्पादन, प्रसिवेदन, अनुिन्धान, 

आसवश्कार आददको प्रमाण िसििको सववरण) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

७. िंलग्न िंस्था, कायजसर्म्मेवारी र अवसधाः  

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

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

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

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



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

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

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

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

८. पुरस्कार, पदक, मानपदवी िम्बन्धी प्राप्त गरेको भए िोको सववरणाः 

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

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

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

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

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

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

९. प्रदेश अथवा मुलुकको आर्थजक, िामासर्क, िााँस्कृसिक, िासिसत्यक, कला, वैज्ञासनक, िेवा, आदद क्षेरमा 

आफूले गरेको योगदान िथा िासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धीिरूको सववरण (key output and 

outcomes) लेख्ने (बढीमा ३०० शब्दमा):  



अनुिूची २ 

 

सिर्जनशील युवा, खेलाडी, वैज्ञासनक, कलाकार, िमार्िवेी, प्रकृसि िंरक्षक, उद्यमी, कला िासित्य िंस्कृसि लगायिका युवा र स्रष्टा िथा िंस्थाको पसिचान गरी प्रोत्िािन 

र पुरस्कार प्रदान गनेिम्बन्धी मापदण्ड २०७७  

 

(दफा ९ बमोसर्मको प्रस्िाव म ूल्याङ्कन फाराम) 

सि.नं

. 

आधारिरू  

 

उम्मेदवारको नाम थर 
उम्मेदवारको ठेगाना 

योगदानको 

अवसध 

(१0) 

प्रकाशन, 

सिर्जना, 

आसवश्कार,  

उत्पादन (४0) 

सवशेष योगदान    

वा ख्यािी   

 (२5) 

प्रस्िुिीकरण 

(25) 

र्म्मा 

(100) 

कैदफयि 

१         

२         

3         

4         

५         

६         

7         

 

मूल्याङ्कनकिाजको नाम थराः 

मूल्याङ्कनकिाजको पदाः 

िस्िाक्षराः



  


