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�नातको�र तहमा अ�ययनरत �व�ाथ�ह�लाई खेलकुद स�ब�धी शोध काय�मा 

सहयोग तथा �ो�साहन स�ब�धी काय��व�ध, २०७५ 

        �वीकृत �म�तः २०७५।०९।०६ 

 

��तावना: खेलकुद ��ेको �वकास र �व�तारमा खेलकुद स�ब�धी अ�ययन अनसु�धानको  भ�ूमकालाई म�यनजर 

रा�दै �नातको�र तहमा खेलकुदलाई �विश� �वधाका �पमा अ�ययन गन� �व�ाथ�ह�बाट हनेु शोध 

काय�लाई �ो�साहन गन� नेपाल सरकार यवुा तथा खेलकुद म��ालयले "�नातको�र तहमा अ�ययनरत 

�व�ाथ�ह�लाई खेलकुद स�ब�धी शोध काय�मा सहयोग तथा �ो�साहन स�ब�धी काय��व�ध, २०७५" तयार 

गर� लाग ुगरेको छ ।   

प�र�छेद —  १ 

संि�� नाम, �ार�भ र प�रभाषा 

१. संि�� नाम र �ार�भ: (१) यो काय��व�धको नाम “�नातको�र तहमा अ�ययनरत �व�ाथ�ह�लाई खेलकुद 

स�ब�धी शोध काय�मा सहयोग तथा �ो�साहन स�ब�धी काय��व�ध, २०७५" रहेको छ । 

(२) यो काय��व�ध त�ु�त �ार�भ हनुेछ । 

 २. प�रभाषा: �वषय वा �सं�ले अक� अथ� नलागेमा यस काय��व�धमा  

(क) “म��ालय” भ�ाले यवुा तथा खेलकुद म��ालयलाई स�झन ुपद�छ । 

(ख) “�व��व�ालय” भ�ाले नेपाल सरकारको �वीकृतीमा नेपालमा �थापना भई अ�ययन 

अनसु�धान गराउने �व��व�ालयह�लाई स�झन ुपद�छ । 

(ग) “के���य �वभाग/काय��म” भ�ाले कुनैप�न �व��व�ालय अ�तग�त स�ालनमा रहेका शार��रक 

िश�ा वा खेल �व�ान अ�ययन अ�यापन र अनसु�धान गन� �नकाय स�झन ुपद�छ । 

(घ) “श�ुक” भ�ाले शार��रक िश�ा वा खेल �व�ान अ�ययन र अनसु�धान गदा� ला�न ेसबै 

�कारको श�ुकलाई स�झन ुपद�छ ।  

(ङ) “शोधप�” भ�ाले शार��रक िश�ा वा खेल �व�ान अ�ययन र अनसु�धान गन� �व�ाथ�ह�ले 

पा��ममा तो�कएको पा�घ�टा (Credit Hour) अनसुारको अनसु�धान गर� तयार पान� 

शोधप�लाई स�झन ुपद�छ । 

(च) “शोध काय�” भ�ाले शार��रक िश�ा वा खेल �व�ान अ�ययन र अनसु�धान गन� �व�ाथ�ह�ले 

पा��ममा तो�कएको पा�घ�टा (Credit Hour) अनसुार भए गरेका अनसु�धाना�मक 

काय�लाई स�झन ुपद�छ । 
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(छ) “�व�ाथ�” भ�ाले �व��व�ालयको �नातको�र तहमा अ�ययन गन� �नय�मत अ�यनरत 

�व�ाथ�लाई स�झन ुपद�छ । 

प�र�छेद — २ 

छनौट तथा �सफा�रस स�ब�धी �यव�था 

३. आवेदन तथा छनौट स�बि�ध �कृया: �ो�साहनका ला�ग �व�ाथ� छनौट गदा� देहायको �कृया 

अपनाइने छ ।  

क) स�भा�वत �व�ाथ�को छनौटका ला�ग म��ालयले रा��य प��कामा सचुना �कािशत गन�छ र सोको 

जानकार� �वभाग वा काया�लयलाई समेत गराउनेछ । 

ख) इ�छुक �व�ाथ�ह�ले �वभाग वा काया�लयको �सफा�रस स�हत अनसूुिच – १ बमोिजमको ढाँचाको 

�नवेदनसँगै अनसूुिच – २ बमोिजमका कागजातह� पेश गनु�पन�छ । 

ग) �नवेदन �दँदा दफा ४ बमोिजमका यो�यता पगेुका �व�ाथ�ह�ले �नवेदन �दन स�नेछन । 

घ) �वभाग वा काय��मबाट �सफा�रस भई आएका �व�ाथ�ह�म�ये मू�या�न तथा �ो�साहन स�बि�ध 

�सफा�रस गन� ग�ठत स�म�तको �सफा�रसमा �ा� उ�चतम अंक �याउने �व�ाथ�लाई छनौट गन�छ 

। 

४. �नवेदकह�को यो�यता: (१) �नाको�र तहमा शोध ��ताव �वीकृत भएका वा �वभाग/काय��मबाट 

शोध ��तापका ला�ग �वषय छनौट भएको भनी �सफा�रस गरेका �नय�मत �व�ाथ�ह� । 

(२) शोध काय�का ला�ग अ�य सं�था/�नकायबाट कुनैप�न सहयोग �ा� नगरेका �व�ाथ�ह� । 

(३) नेपाल� नाग�रक । 

५. शोध काय� �ो�साहनको ला�ग छनौटका �ाथ�मकता:  �नातको�र तहमा शोध ��ताव दता� गराएका 

�व�ाथ�ह�को छनौट गदा� तपिशलको �ाथ�मकताका आधारमा ग�रनेछ ।   

(क) �नाको�र तहमा शोध ��ताव दता� गराएका �व�ाथ�ह� । 

(ख) शोध ��ताव दता� गराउने अव�ध पगेुका तर शोध प� तयार गन� ��तव�ता, शोधको �वषय छनौट 

स�हत �वभाग वा काय��म �मखुबाट �सफा�रस भइआएका �व�ाथ�ह� । 

पनु�: ख�ड (क) बमोिजमका �व�ाथ�ह� पया�� भएमा ख�ड (ख) बमोिजमका �व�ाथ�ह�लाई �ो�साहन 

रकम उपल�ध गराउने गर� छनौट ग�रने छैन । 

६. छनौटका आधारह�: (१) शोधप� सहयोगका ला�ग �व�ाथ� छनौट गदा� �व�ाथ�को �नय�मतता, 

शोधको �वषयव�त,ु �नाको�र तहको पर��ामा �ा� न�तजा, शोध अ�ययन गन� �वषयव�तकुो �े� र 

समावेिशयता समेतलाई आधार बनाइनेछ । 
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(२) छनौटका आधारह�को अंक स�हतको �व�ततृ �ववरण अनसूुिच -३ मा उ�लेख भए बमोिजम हनुेछ 

। 

७. छनौटका ला�ग �सफा�रस तथा मू�या�न स�म�त: (१) �व�ाथ� �ो�साहनका ला�ग छनौट तथा 

�सफा�रस गन� देहाय अनसुारको एक �सफा�रस तथा मू�या�न स�म�त रहनेछ । 

 क) सिचव, यवुा तथा खेलकुद म��ालय – संयोजक 

ख) सहसिचव, यवुा तथा खेलकुद म��ालय (खेलकुद �वकास महाशाखा)  

ग) काय�कार� �नद�शक, �व�ाथ� क�याण तथा खेलकुद �नद�शनालय, ��.�व.�व – सद�य 

घ) छा�विृ� शाखाको शाखा �मखु – िश�ा, �व�ान तथा ��व�ध म��ालय – सद�य 

ङ) उपसिचव, खेलकुद �व��न शाखा – सद�य सिचव 

 (२) यस स�म�तले आव�यकतानसुार खेलकुद �वधा तफ� का �यि�ह�लाई �व� सद�यको �पमा 

आम��ण गन� स�नेछ । 

( ३) स�म�तले आ�नो बैठक स�बि�ध काय��व�ध आफै तय गन� स�नेछ । 

८. �सफा�रस तथा मू�या�न स�म�तको काम कत��य र अ�धकार: 

क) �नवेदन �दने �व�ाथ�ह�को मू�या�न गन� । 

ख) �ो�साहनका ला�ग �व�ाथ� छनौट गर� रकम स�हत �सफा�रस गन� । 

ग) आव�यकता अनसुार सहिजकरणका ला�ग उपस�म�त गठन गन� । 

९. स�झौता: 

शोध काय�का ला�ग छनौट भएका �व�ाथ�ह�सँग म��ालयले अनसूुिच ४ बमोिजमको ढाँचामा 

स�झौता गन�छ । 

 

प�र�छेद - ३ 

सहयोग तथा �ो�साहन स�ब�धी �यव�था 

१०. सहयोग तथा �ो�साहन स�ब�धी �यव�था: (१) म��ालयको �नण�यको आधारमा शोध काय� 

वापतको सहयोग तथा �ो�साहन रकम छनौट भएका �व�ाथ�ह�लाई उपल�ध गराइनेछ । 

(२) शोध काय�को रकम शोधप�का �वषयव�त ुआधारमा फरक-फरक हनु स�नेछ । 

(३ शोध काय�को सहयोग तथा �ो�साहन रकम शोधप�को �वषय व�त,ु काय� �े� र शोधकाय� 

�कृ�तको आधारमा ब�ढमा �. ५० हजारस�म उपल�ध गराइनेछ । 

(४) छनौट भएका �व�ाथ�ह�लाई दईु �क�तामा रकम �नकासा ग�रनेछ । सहयोग तथा 

�ो�साहनका ला�ग छनौट भए प�ात �थम �क�ता वापत ३० ��तशत र स�बि�धत 
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�वभाग/काय��मबाट �वीकृत भएको १ ��त शोधप� �ा� भए प�ात बाँक� रकम भ�ुानी 

�दइनेछ। 

(५) काय�योजना अनसुार काय� नभएमा वा तो�कएको समयमा शोधप� नबझुाएमा सहयोग तथा 

�ो�साहन रकम उपल�ध गराईने छैन। 

 

प�र�छेद – ४ 

�व�वध: 

११. उपस�म�त गठन स�ब�धी �यव�था: शोध काय� छनौट तथा मू�याङकंन र शोध काय�मा सहयोग 

गन�का ला�ग स�बि�धत �व��व�ालयको �वभाग/काय��ममा शोधकाय� �नद�शक स�म�त गठन गन� 

स�कनेछ । उ� स�म�तमा म��ालयको एकजना अ�धकृत�तरको ��त�न�ध स�हत शोध �नद�शकह� 

सद�यको �पमा रहनेछन ् । उ� स�म�तमा आव�यकता अनसुार २ जना �व� सद�यसमेत 

आमि��त गन� स�कनेछ । 

११. अि�तम �नण�य गन� अ�धकार: शोध काय� सहयोग तथा �ो�साहनका ला�ग �सफा�रस भएका 

�व�ाथ�ह�लाई सहयोग तथा �ो�साहन गन� वा नगन� स�ब�धी अि�तम �नण�य गन� अ�धकार 

म��ालयलाई हनुेछ ।  

१२. काय��व�धको संशोधन: यस काय��व�धलाई म��ालयले आव�यकता अनसुार संशोधन/प�रमाज�न गन� 

स�नेछ । 
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अनसूुची  - १ 

        �नवेदनको ढाचँा 

�व�ाथ�को नाम /थर: ............................................... 

�थायी ठेगाना:  ........................................... 

िज�ला: .......................मा.न.पा./उ.मा.न.पा./न.पा./गा.पा.: ...........................................वडा 

नं: ....... 

नाग�रकता नं: .................. जार� िज�ला: ............................ 

ज�म �म�त: ................................... स�पक�  नं.: ............................... 

अ�ययन गरेको �व��व�ालय: .......................................  

शैि�क यो�यता : �नातको�र तहमा हा�सल गरेको शैि�क यो�यता �ववरण 

�.सं. शैि�क वष�/सेमे�र 

साल 

प�हलो वष�/सेमे�र 

GPA% 

दो�ो वष�/सेमे�र 

GPA% 

ते�ो सेमे�र GPA% 

     
     

 

शोध ��तावको  �वषय:.......................................................................................  

शोध �नद�शकको नाम/थर: ................................................. 

शोध �नद�शकको स�पक�  नं.: ............................. 

शोधप� ��तवेदन बझुाउने संभा�वत अि�तम �म�त: ........................... 

मैले तो�कएको समयमा आ�नो काय� स�पादन गर� बझुाउने छु । सो गन� नसकेमा वा मा�थ लेिखएका 

�ववरण झटुो ठहरे काननु बमोिजम सहुँला/बझुाउँला ।  

 

ह�ता�र: ........................... 

�म�तः ............................. 
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अनसूुची - २ 

�नवेदनका साथ पेश गनु�पन� कागजातह� 

१. �नवेदन 

२. स�बि�धत �वभाग/काय��म �मखुको �सफा�रस । 

३. नाग�रकताको �माणप�को ��त�लपी ।  

४. शोधप�को �वीकृत ��ताव ��त 

५. प�छ�लो पटक �ा� गरेको शैि�क ल�धा� प�को ��त�लपी । 

६. स�बि�धत शोध काय�का ला�ग अ�य सं�था/�नकायबाट कुनै प�न सहयोग �ा� नभएको, सोह� 

काय�मा अ�य सं�था/�नकायबाट सहयोग न�लने र �नधा��रत समयमा काय� स�प� गन� ��तव�ता 

प� । 

७. �नय�मत अ�ययनरत भए/नभएको संबि�धत �या�पसबाट �मािणत भएको प� । 
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अनसूुची - ३ 

�ाथ�मकताका आधारह� (पूणा�� ५०) 

१. आवेदक �नय�मत अ�ययनरत भए १० अ�, अ�नय�मत भए ७ अ� �दान गन� । 

२. शोधप�को �वषायव�त ुखेलकुदसंग सा�द�भ�क भएमा १० अ�, नभएमा ० अ� 

३. शेध गन� चाहेको �थान गाँउपा�लका भए ५ अ�, नगरपा�लका भए ४ अ�, र महान र 

उपमहागरपा�लका भए ३ अ� �दान ग�रनेछ । 

४. अिघ�लो बोड� पर��ामा �ा� गरेको शैि�क न�तजा �थम �ेणी भएमा १० अ�, ���तय �ेणी 

भएमा ७ अ� र त�ृतय �ेणी भएमा ५ अ� । 

५. समावेशीकरणको �स�ा�त अनसुार कुल ५ अ� नब�ने गर� म�हला १ अ�, आ�दबासी/जनजाती 

१ अ�, मधेसी समदुाय १ अ�, �पछ�डएको �े� १ अ� र द�लत वग� भएमा १ अ� । 

६. अ�तरवाता� तथा शोधप� ��तावको ��ततुीकरण १० अ� 
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अनसूुची - ४ 

स�झौता-प� 

 

 

यवुा तथा खेलकुद म��ालय 

र..........................................................................................(स�बि�धत �व��व�ालय) 

मा �नातको�र तह ..................................... वष�मा अ�ययनरत................................... 

(�व�ाथ�को नाम) ले.................................................  (शोध िशष�क) मा आधा�रत भै 

शोधकाय� गन� “�नातको�र तहमा अ�ययनरत �व�ाथ�ह�लाई खेलकुद स�ब�धी शोध काय�मा सहयोग तथा 

�ो�साहन स�ब�धी काय��व�ध, २०७५" अनसुार देहायको सत�नामा अनसुार यो स�झौता ग�रएको छ । 

देहाय : 

१. शोधकाय� तो�कएको िशष�कमा आधा�रत भै तो�कएको समय �भ� स�प� गर� पेश गन�छु । 

२. शोधकाय� बापत शोधकाय�का लागी उपल�ध गराइने �ो�साहन रकम �.............. (अ��पी) 

...................................... उपल�ध गराइनेछ । 

 

३. समयमा शोधकाय� स�प� नगरेमा स�झौता बमोिजमको भ�ुानी माग गन� छैन र शोधकाय� 

बापत स�झौता गदा�का बखत �ा� गरेको रकम समेत �फता� गन�छु । 

४. मैले तो�कएको समयमा आ�नो काय� स�पादन गर� बझुाउनेछु । सो गन� नसकेमा वा मा�थ 

लेिखएको �ववरण झटुो ठहरे कानून बमोिजम सहुँला/बझुाउँला । 

 

 

 

 

प�हलो प�         दो�ो प� 

नाम/थर .........................       नाम/थर ................... 

पद ...................        अ�ययनरत वष� ..... 

यवुा तथा खेलकुद म��ालय            रोल नं........... 

�संहदरवार,काठमाड�            स�बि�धत �व��व�ालय ....

            




